
                                                                            

 

 St. Martinus 

 Spekholzerheide 
 O.L. Vrouw van Lourdes 

 Gracht  

 De Pastorie  Akerstraat 5  6466 HA Kerkrade 
 

 
Kerkdiensten en gebedsintenties 

zondag 28 januari Zang: Rochus volkszang.  

11.15 uur  

Gerda Vlieks-Reinders; Trees Hensgens-Görtzen; Johan Esser. 

 

vrijdag 2 februari   

9.30 uur  Thuiscommunie voor zieken en ouderen. 

 

zondag 4 februari Maria Lichtmis; Blasiuszegen; zang: Rochus  

11.15 uur Gregoriaans; kerkdeurcollecte Zonnebloem.  

1ste jrd. Fieny Wetzels-Miseré en t.i.v. Frans Wetzels;  

3de jrd. Karl-Heinz Fuchs; jrd. Wiel Broens (st.).  

 

zondag 11 februari Carnaval.   

11.15 uur  

Annie Vanderheijden-Jegers; de overledenen uit onze parochie 

(collecte Allerzielen). 

 

woensdag 14 februari Aswoensdag; 

19.00 uur zang: Rochus Gregoriaans. 

 

zondag 18 februari 1ste Zondag van de veertigdagentijd; Patroonsfeest  

11.15 uur O.L.V. van Lourdes; muziek: Harmonie Ste. Marie. 

jrd. Wim Schaeps (st.); jrd. Jeu Meurders (st.); jrd. Jeannie Eijgelshoven-

Debets en t.i.v. Cornelis Eijgelshoven; Mia Hensgens (st.); Sjeng Hanssen; 

Gerda Vlieks-Reinders; Trees Hensgens-Görtzen; ouders Meurders en ouders 

Hamers; Finy van Zandvoort, Carel Soethout en Bram Nelemans. 

 

25 februari 2de Zondag van de veertigdagentijd; doopweekend; 

11.15 uur  zang: Rochus meerstemmig. 

jrd. Hub Jansen; Enny Hardon-Vreuls. 

12.45 uur doop Damian Scheepers. 

 

vrijdag 2 maart   

9.30 uur  Thuiscommunie voor zieken en ouderen. 

 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&rlz=1T4RNWZ_nlNL337NL337&biw=1536&bih=710&tbm=isch&tbnid=nx5idO30Rb5UIM:&imgrefurl=http://www.rkkerkmeppel.nl/noodhelpers.html&docid=kef8BZB7RSe5vM&imgurl=http://www.rkkerkmeppel.nl/images/blasiuszegen.gif&w=223&h=226&ei=kULFUoqOK4bE0QWUnYCQDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:0,i:164&iact=rc&page=2&tbnh=180&tbnw=178&start=20&ndsp=32&tx=63&ty=119


                                                                            

Zij verzorgen de diensten mee:                                               

Misdienaars Lector 
zondag 28 januari  

11.15 uur Sanne, Danae, Danea Bernie 
zondag 4 februari 
11.15 uur Regina, Andrea Edith 
zondag 11 februari  
11.15 uur Toby, Tim, Laura Marie-José 

woensdag 14 februari 
19.00 uur Sanne, Danae, Danea Chris 
zondag 18 februari 
11.15 uur Regina, Andrea Angelique 
zondag 25 februari 
11.15 uur Toby, Tim, Laura Bernie 

  

 
Parochie-agenda:  

dinsdag 6 februari 19.30 uur Jraater Meëdsjer 

dinsdag 20 februari 19.30 uur Jraater Manslü 

dinsdag  20 februari 19.30 uur  Mentorschap 

donderdag  22 februari  14.30 uur Pastoraal team 

maandag 26 februari 10.15 uur Ruggesteun 

woensdag 28 februari 18.30 uur  Tellen parochieblaadje 

 

Overleden 

Leonie Thiemann-Bemelmans St. Jansganck 5 Spekholzerheide 79 jaar 

Joep Stekhuizen vh Carboonplein 21C  Spekholzerheide 91 jaar 

Moge zij rusten in vrede 

 

Gedoopt 

Sem Triepels Hyacinthstraat 26 Spekholzerheide 

Dat hij een gelukkige toekomst tegemoet gaat 

 

 
Huispaaskaarsen 

Ook dit jaar kunt u weer uw eigen Paaskaars bestellen. De folder 

met afbeeldingen, maten en prijzen hangt achter in het 

kerkportaal. Bestellen kunt u vóór 12 maart bij het 

parochiesecretariaat, dat geopend is op maandag en woensdag 

van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wij vragen u om uw bestelling bij 

intekening te betalen. De prijs bedraagt, afhankelijk van het 

formaat kaars dat u bestelt: € 11,50, € 15,95, € 22,50 of € 30,50. 

De kaarsen worden in de Paaswake, tegelijk met de grote 

Paaskaars, gezegend. U kunt ze dan na de dienst of naderhand bij 

het parochiesecretariaat ophalen. 

 



                                                                            

Patroonsfeest O.L.V. van Lourdes 

Wij beginnen de eerste Vastenzondag al direct met het vieren van het 
patroonsfeest van de wijk/parochie de Gracht. De patroonheilige O.L.V. van 

Lourdes stellen wij in de H. Mis van zondag 18 februari om 11.15 uur centraal. 
Het patroonsfeest en de eerste Vastenzondag kunnen op een mooie wijze met 
elkaar verbonden worden, want mogen wij in Maria niet de eenvoud zien. De 
eenvoud die wij ook zoeken bij ons zelf in de Vastentijd op weg naar Pasen. Zo 
vlak na carnaval en het ontvangen van het askruisje mag Maria ons een 

bepaalde richting voorhouden om deze Vastentijd op een goede manier inhoud 
te geven. En wie zou dat beter kunnen doen dan Maria zelf. Maria, een jonge 
vrouw van weinig woorden en vooral luisterend en handelend vanuit de 
boodschap die Jezus ons elke dag wil voorhouden. Laat het patroonsfeest van 
O.L.V. van Lourdes ons een extra zetje geven om verder te mogen groeien in 
ons christen zijn in deze tijd waarin wij leven. De viering zal opgeluisterd 

worden door harmonie Ste. Marie. Na afloop van de viering mogen wij ook het 
reliek vereren van de H. Bernadette, zij die Maria persoonlijk in haar jonge 
leven heeft gezien in Lourdes. 
 
 
Tarieven in parochies cluster Kerkrade-West 2018 

In het overleg van de kerkbesturen van het dekenaat Kerkrade zijn per  

1 januari 2018 de tarieven als volgt vastgesteld: 

• Intenties op vastgestelde mistijden: 

o intenties in weekenden en met kerkelijke feesten €    20,-  

o intenties op doordeweekse dagen €    10,- 

• Bijdrage aan rouw- en trouwdiensten: 

o uitvaartdienst** €  400,- 

o huwelijksviering** €  400,- 

  **(dit geldt wanneer men GEEN deelnemer is aan de 

      kerkbijdrage of naar rato) 

o kosten voor koor en organist €    60,- 

o uitgebreide dienst in crematorium, zonder  

voorafgaande kerkdienst €  400,- 

• Jubilea Missen: 

o apart verzorgde vieringen in kerk €  250,- 

     (dit geldt wanneer men GEEN deelnemer is aan de  

      kerkbijdrage of naar rato) 

• Gestichte jaardienst tijdens H. Mis in weekend: 

o voor periode van 10 jaar €  200,- 

o voor periode van 20 jaar €  400,- 

 

De vraag wordt wel eens gesteld: “Hoe hoog moet de kerkbijdrage zijn?” 

Hierin is iedereen vrij, maar de richtnorm in ons dekenaat is € 84,- per jaar. 

Dit is te beschouwen als een gemiddelde: geef naar eigen mogelijkheden en 

kunnen en dat wordt gerespecteerd. 

Namens kerkbestuur cluster Kerkrade-West 

 



                                                                            

Kerkbalans 2018: 'Geef voor je kerk' 

 In het algemene cluster gedeelte van dit parochieblaadje is een artikel 

opgenomen over Kerkbalans 2018. Naast de mogelijkheid om hierover 

telefonisch contact op te nemen met het 

parochiekantoor van onze parochie, kunt u ook gebruik 

maken van het ingesloten formulier actie kerkbalans 

(bijdrage) 2018. Het eventueel door u ingevulde 

formulier kunt u bezorgen bij de 

pastorie/parochiekantoor, Akerstraat 5 te 

Spekholzerheide.  
 

 

Bedankt 

Iedereen die, op welke wijze dan ook, zijn of haar steentje heeft bijgedragen 

om ook dit jaar weer het Kerstfeest in onze parochie te doen slagen, willen wij 

van harte bedanken. Wij hopen dat we ook voor de Kerst van 2018 weer op uw 

hulp kunnen rekenen. 

De misdienaars en acolieten willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft 

gegeven bij de deurcollectes tijdens de kerstvieringen. Zij haalden het mooie 

bedrag op van € 596,53. 

 

 

Kerkhofzaken: graven – urnengraven – strooiveld 

Spekholzerheide 

Beheerder: dhr. M. Hanssen, 06 – 48 17 27 51 tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Openingstijden kerkhof:       1 april t/m 6 november  09.00 – 18.00 uur 

  7 november t/m 31 maart  09.00 – 16.00 uur 

Gracht 

Beheerder: dhr T. Hensgens, Spoorzoeker 52, 045 - 541 63 11 na 17.00 uur. 

Openingstijden kerkhof:  1 april t/m 6 november     09.00 – 18.00 uur 

 7 november t/m 31 maart  09.00 – 16.00 uur 

 

Kerkbijdrage: ING-bank NL 58 INGB 0001 0417 26 of  

Rabobank NL 56 RABO 0148 4012 87 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus, 

Akerstraat 5, 6466 HA Kerkrade o.v.v. kerkbijdrage. 

Speciale giften: Restauratiefonds St. Martinus:  

Rabobank NL 24 RABO 0148 4378 50 o.v.v. bestemming. 

 

Parochieblad: Kopij kan worden ingeleverd op de pastorie of via e-mailadres 

redactie: parochieblaadje@stmartinus.nl vóór maandag 19 februari 12.00 uur. 

Het volgende blaadje is voor 4 weken (3 maart t/m 30 maart). 

  

Klachten bezorging Gracht: tel. 045 - 543 19 59. 

 

mailto:parochieblaadje@stmartinus.nl

