
Kerkdiensten en gebedsintenties 

Zaterdag 27 januari 2018, 4e zondag door het jaar 

18.00 uur: Volkszang 

Voor alle zieken uit onze parochie (collecte Lourdesnovene) 

 
 

Zaterdag 3 februari 2018, 5e zondag door het jaar  

Tevens feest van Maria Lichtmis en Blasiuszegen 

Verkoop kaarsen 
18.00 uur: Jongerenkoor 

   Jaardienst ouders Vlaspoel-Willems    

Mia Vlaspoel-Bouten (verjaardag, coll) 

   Hein Paffen (coll) 
   Tiny Haan-Ritzerfeld 

 

 

Zaterdag 10 februari 2018, 6e zondag door het jaar                                                
 18.00 uur: GKZ Gregoriaans 

    Jaardienst Lieske Muyrers-Goesen 

Ouders Verhiel-Caelen (coll) 

Anny Crutzen (coll) 
Lieske Dammers-Nijenhuis (coll) 

Ter ere van O.L.V Lourdes 

 
 

Woensdag 14 februari 2018, Aswoensdag, begin Vastentijd 

 18.00 uur: Volkszang 

Aswoensdagviering met uitreiken van het askruisje. 
 

 

Zaterdag 17 februari 2018, 1e zondag van de Vasten 

18.00 uur: GKZ (meerstemmig) 
 Zeswekendienst Anna Schoonhen-Görtzen 

 

  

Zaterdag 24 februari 2018, 2e zondag van de Vasten 
18.00 uur: GKZ (Gregoriaans) 

   Maria Paffen-Bonnema (verjaardag) 

    Voor alle overledenen uit onze parochie  

(collecte Allerzielendienst) 



 
 

Overleden 

• Anna Schoonhen-Görtzen, 80 jaar, Begoniastraat 24. Zij 

overleed op 25 december 2017. Haar afscheidsdienst en 
begrafenis vonden plaats op 29 december 2017. 

 

• Wiel Salden, 89 jaar, Lupinestraat 130a. Hij overleed op 25 

december 2017. Zijn afscheidsdienst en crematie vonden 
plaats op 30 december 2017.  

Moge zij rusten in vrede. 

 

 
 

Terugblik 

Met een heel goed gevoel kijken wij terug op het afgelopen kerstfeest. In een 

sfeervol aangeklede kerk mochten we met 680 mensen de Eucharistie vieren. 
Het gaf een goed gevoel dat ook een groep parochianen uit de Heilust de weg 

naar onze kerk wisten te vinden. Hopelijk mag u zich ook bij ons thuis voelen. 

Ook de opbrengst van de collecte was uiterst fraai met € 640,74. Een woord van 

dank aan alle zangeressen, zangers en instrumentalisten. Door jullie muziek 
hebben wij vier mooie, maar totaal verschillende vieringen kunnen aanbieden. 

Bij al deze positieve zaken moeten we toch ook een minpuntje aankaarten. De 

vijf muzikanten van de harmonie, die door de kerstnacht getrokken zijn met hun 
muziek en zo een bijna 95-jarige traditie instandhouden, werden op één plaats 

op zeer onvriendelijke wijze weggestuurd. Men had de nachtrust verstoord. De 

overige warme reacties maakten dit echter tot een aantekening in de kantlijn. 

Zaterdag 13 januari mochten wij samen met mannenkoor David en het 
Kerkraads Fanfareorkest de zeswekendienst van pastoor Dogge vieren. Een 

fijne, plechtige viering, waarbij velen aanwezig waren. Het deed goed om zo 

onze waardering richting hem te mogen uitdragen. Ook de slotzegen door ‘vader 

Sergei’ van de Russisch-Orthodoxe kerk maakt het tot een speciaal geheel en 
een waardige afsluiting van de kersttijd. 

 

 

Misdienaarnieuws 
Onze dank gaat uit naar iedereen, die ons in de kerstnacht een warm hart heeft 

toegedragen. Onze deurcollecte heeft het fraaie bedrag van € 327,39 

opgeleverd. Op donderdag 28 december bezochten wij, 8 Kaalheidse 

misdienaars en de collegae van Spekholzerheide-Gracht en Terwinselen de 
bioscoop en maakten er een gezellige middag van. 
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Thuispaaskaars en verkoop wereldwinkel. 
Het ene feest is nog niet voorbij of het andere dient zich weer aan. Ook dit jaar 

is het mogelijk om via onze parochie een thuispaaskaars te bestellen. De 

verschillende modellen zullen binnenkort weer bij de ingang van de kerk worden 

geplaatst. Deze kaarsen worden in de paasnacht 
tijdens de Paaswake gewijd. Daarnaast ondersteunen 

wij op Palmzondag het goede doel door wederom 

spulletjes uit de wereldwinkel te verkopen.  
 
 

Maria Lichtmis en Blasiuszegen 

Op zaterdag 3 februari vieren wij in de liturgie naast de 5e zondag door het jaar 

ook het feest van Maria Lichtmis. Vroeger het tijdstip waarop de kersttijd werd 
afgesloten. Je zou er nu niet meer aan moeten denken. Kerststal en clown 

gebroederlijk naast elkaar. Nu een moment waarop wij kaarsen wijden, die 

gebrand kunnen worden op bepaalde momenten door het jaar. Daarnaast is er 

de gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. Deze wordt gegeven met 2 
gekruisde kaarsen en zo hopen wij gespaard te blijven van ernstige keelziektes 

en andere ziekten. 

 

 
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,- 

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 

 



Lezing over Kunst en Cultuur in Rome 
Donderdag 1 maart zal kunsthistoricus Luc Laudy een lezing houden over Kunst 

en cultuur in Rome. Hij neemt ons mee op een virtuele wandeling door het rijke 

Rome. De stad  kent een culturele geschiedenis waar veel kerken, imposante 

gebouwen, beelden en pleinen deel van uitmaken. De monumenten ademen 
rijkdom en historie. Als u van kunst en cultuur houdt, mag 

Rome niet op uw lijst ontbreken. 

Adres: Werkplaats K/ Vrije Akademie, Elbereveldstraat 105, 

Kerkrade-West 
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur  

Entree: € 2,50 (incl. koffie/thee) 

Cultuuravond West is een initiatief van het Bewonersplatform 

Kerkrade-West, in samenwerking met de Vrije Akademie 
Parkstad en Werkplaats K. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Informatie van de parochie H. Jozef Kaalheide 

Contact 

Kapelweg 5, 6466 AT Kerkrade 

Telefoon: 06-10200071 

E-mail: hjozefparochiekaalheide@gmail.com 

Spreekuur 

Vrijdag van 17:00–18:00 uur in het parochiekantoor 

Kapelweg 5. Telefoon tijdens spreekuur: 045-5412138. 

Kerkbijdrage: Op naam van: Parochie H. Jozef Kaalheide met 

vermelding van: “Kerkbijdrage, naam, adres”. 

SNS NL47 RBRB 0916 9618 18 

Rabo NL58 RABO 0148 4989 30 

ING NL46 INGB 0005 7303 40 

Doopsel: In het weekend van de 3e zondag in de maand, vanaf 13:00 

uur. 

Huwelijk: Neem bij uw voorbereidingen zo snel mogelijk contact op. 

Ziekencommunie: Op de 1e vrijdag in de maand. 

Ziekenhuisopname: Geef dit zelf door aan de parochie. 

Ziekenzalving: Neem tijdig contact op met de parochie. 

Heeft u dringend een priester nodig, bel dan 06-12412280 

Kopij voor de volgende uitgave (van 03-03-2018 t/m  

30-03--2018) kunt u doorgeven naar het e-mailadres   

nancywouters@ziggo.nl tot maandag 19-02-2018 12.00 uur. 


