Door de dood is uit ons midden weggenomen:
Ciska Mees-Bovens, 87 jaar, Hub Habets, 83 jaar.
Moge zij rusten in Vrede.
DOOPDATA 2018: 3-4 mrt; 21-22 apr; 5-6 mei; 2-3 juni.
KOPY voor het volgende parochieblad —voor vier weken
(van za. 3 maart t/m vrijdag 30 maart) voor 19 februari vóór 12.00 uur. a.s.
inleveren op de pastorie of per e-mail par.onbevl.ontvangen@home.nl.
Ook de opgaven van misintenties graag voor deze datum.
Nieuwe misdienaar
Alweer een tijdje geleden mochten wij een nieuwe misdienaar verwelkomen. Zij
heeft het vorig jaar het Vormsel in onze parochiekerk ontvangen. Hierdoor is zij in
contact gekomen met onze parochie en pastoor. Deze contacten zijn zo goed dat
Alisha Os liet weten de H.Mis te willen komen dienen. Daarvoor zijn wij als parochie
dankbaar. Een hartelijk welkom aan onze nieuwe misdienaar Alisha!
Kerstcollecte misdienaars/acolieten
Tijdens de kerstvieringen in het Sjtaater Hoes en de kapel van Firenschat hebben
de misdienaars/acolieten ook weer mogen collecteren voor hun eigen
misdienaarspot. De opbrengst was € 255,- Een mooi bedrag waarmee de
misdienaars en acolieten het komend jaar weer leuke activiteiten kunnen
ondernemen. Namens de kinderen een oprecht dankjewel!
Thuispaaskaars
In de Vastentijd bestaat de mogelijkheid om zelf een eigen thuispaaskaars te
bestellen. Bij de ingang van de kapel in Firenschat treft u de voorbeelden van deze
paaskaarsen aan. Via het parochiekantoor kunt u tijdens de spreekuren een kaars
bestellen. Het zijn kleine paaskaarsen voor thuis, die tijdens de Paaswake zullen
worden gezegend. Na afloop van deze viering kunt u de paaskaars meenemen of op
een later tijdstip komen ophalen. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u
vóór 12 maart de thuispaaskaars bestellen.
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 van Terwinselen.
Mooie Advent- en kersttijd
Dit jaar is de Advent- en Kersttijd anders verlopen dan de voorbije jaren. Door de
binnenrestauratie van de kerk was de kerk gesloten en zijn wij uitgeweken naar de
kapel van Firenschat. Het Zorgcentrum Firenschat stelde een aparte ruimte
beschikbaar voor de kinderen die tijdens de Advent zijn gekomen naar de
kinderwoorddiensten. Hier hebben de kinderen mogen knutselen aan een kijkdoos
(kerststal) en luisteren naar de verhalen over de engelen, herders, koningen en
Maria en Jozef. Het was allemaal wat kleiner qua opzet maar heel wat kleine
kinderen zijn op de zondagen toch gekomen. Dat voelde heel erg goed voor de
moeders uit de werkgroep en ook voor pastoor. Kerstavond werd de gezinsviering
met het kerstspel gevierd in het Sjtaater Hoes. Het gemeenschapshuis was tot de
laatste stoel bezet. De harmonie zorgde voor een prima kerstsfeer. Vooral de
aandacht en stilte van de kinderen en ouders tijdens deze viering viel op. Het was
een mooie, sfeervolle en plechtige viering. Eerste en tweede Kerstdag vierden wij
in de kapel van Firenschat. Voor heel wat mensen was dit een eerste en ook
positieve kennismaking met deze mooie kapel.

Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Terwinselen
St. Hubertuslaan 80, 6467 CK Kerkrade
Tel: 045-5412581
Email: Par.onbevl.ontvangen@home.nl
KERKDIENSTEN EN GEBEDSINTENTIES
Zondag 28 januari, 4e zondag door het jaar 10.00 uur
In de kapel van Firenschat.
Intenties:
jaardienst Fren en Christine Hahnraths-Mathissen;
jaardienst Cissy Toussaint en ouders Toussaint-Rembold;
jaardienst Jo Ellents en overleden familieleden;
Hub Meens; Fien Ubachs-Lousberg (offg);
overleden Parochianen (coll. Allerzielen).

Vrijdag 2 februari, thuiscommunie vanaf 9.00 uur

Vrijdag 2 februari, Maria Lichtmis viering in Firenschat om 15.00 uur
Blasiuszegen/ziekenzegening.

Zaterdag 3 februari, viering in Firenschat om 16.45 uur
Zeswekendienst Ciska Mees-Bovens.
Zondag 4 februari, 5e zondag door het jaar 10.00 uur
In de kapel Firenschat.
Feest van Maria-Lichtmis en Blasiuszegen.
Intenties:
Trees Scholtens-Duijsens (offg);
Hans Crombach (offg); Math Schaeps.
Zondag 11 februari, 6e zondag door het jaar 10.00 uur
In de kapel van Firenschat.
Intenties:
jaardienst Hein Lauvenberg;
Math Schaeps; Bertie Wilms (offg).

Woensdag 14 februari, viering Aswoensdag 19.15 uur
In de kapel van Firenschat.
Uitreiken van het Askruisje.

Zondag 18 februari, 1e zondag van de Vasten 10.00 uur
In de kapel van Firenschat.
Intenties:
Zeswekendienst Hub Habets;
Els Nillesen–Ramakers (offg); Wiel Munnik (offg).
Zondag 25 februari, 2e zondag van de Vasten 10.00 uur
In de kapel van Firenschat.
Kinderwoorddienst met als thema: Wat is veel?
Intenties:
jaardienst Wetzels-Mommertz;
Fien Ubachs-Lousberg (offg);
overleden parochianen (coll. Allerzielen).
Vrijdag 2 maart, thuiscommunie vanaf 9.00 uur
Vrijdag 2 maart, viering in Firenschat om 15.00 uur
Bidden Kruisweg.
Kinderwoorddiensten: 'Tijd voor verhalen'
Dit jaar niet in de kerk maar in de kapel van zorgcentrum Firenschat, mogen de
kinderen in de Vastentijd samenkomen voor hun eigen kinderwoorddiensten tijdens
de HH.Missen op de Vastenzondagen om 10.00 uur. In een aparte ruimte vlakbij de
kapel mogen zij luisteren, kijken en knutselen rondom het vastenthema: 'Tijd voor
verhalen'. Tijdens de eerste bijeenkomst op de 2e Vastenzondag krijgen de
kinderen een DVD te zien over Zambia. Een kind zal dan vertellen over het leven in
dit grote Afrikaanse land. En dat leven is lang niet zo gemakkelijk als bij ons in
Nederland. Kom maar eens luisteren..... Tijdens de eerste bijeenkomst op de
2e Vastenzondag 25 februari om 10.00 uur staan de kinderen met een aantal
moeders stil bij het thema: 'Wat is veel?' Dat is een interessante vraag. Wat is veel
in Nederland of in Zambia? Op de 5e Vastenzondag 18 maart om 10.00 uur praten
de kinderen verder rondom het thema: 'Help een ander'. Dat lijkt allemaal zo
gemakkelijk, maar dat is het zeer zeker niet. De kinderen die op deze zondag in de
kapel aanwezig zijn krijgen een palmpaasstok mee als zij met Palmzondag ook naar
de kapel komen. Palmzondag vieren wij op 25 maart om 10.00 uur. Wij luisteren
dan naar teksten door kinderen in de viering uitgesproken en aan het einde van de
viering willen wij ook paaseieren verven. Deze kunnen de kinderen dan natuurlijk
mee naar huis nemen. Al deze kindervieringen staan in het teken om de kinderen
voor te bereiden op het grote Paasfeest.

Gebeden in tijdcapsule bij Maria altaar
In het vorige parochieblaadje zat de flyer waarin melding werd gemaakt van het
opgeven van gebeden/intenties voor de tijdcapsule, die bij de opening van de kerk
zal worden geplaatst bij het Maria altaar. Deze actie verloopt voorspoedig. Heel wat
mensen hebben al een intentie opgegeven. Deze zijn vaak heel persoonlijk. Voor
deze intenties zal gedurende 25 jaar op de 2e Adventszondag worden gebeden. De
intentie zal luiden: 'Voor alle intenties die aan Maria zijn toevertrouwd door
parochianen en gelovigen, bij het Maria altaar'.
Ook de komende weken kunt u nog steeds uw eigen intentie opgeven tegen een
vergoeding van € 10,- Daarmee doet u het restauratiefonds sponsoren.
U kunt hiervoor contact opnemen met het parochiekantoor op maandag, woensdag
en vrijdag tussen 10.00 - 11.00 uur. De mogelijkheid bestaat ook om de intentie
met vergoeding te posten in de brievenbus van de pastorie.

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:
intenties in weekenden en met kerkelijke feesten
€
intenties op doordeweekse dagen
€
* Bijdrage aan rouw- en trouwdiensten:
Uitvaartdienst**
€ 400,Huwelijksviering**
€
**(dit geldt wanneer men GEEN deelnemer is aan de
kerkbijdrage of naar rato)
kosten voor koor en organist
€
uitgebreide dienst in crematorium, zonder
voorafgaande kerkdienst
€
* Jubilea Missen:
apart verzorgde vieringen in kerk
€
(dit geldt wanneer men GEEN deelnemer is aan de
kerkbijdrage of naar rato)
* Gestichte jaardienst tijdens H.Mis in weekend:
voor periode van 10 jaar
€
voor periode van 20 jaar
€

20,10,-

400,-

60,400,250,-

200,400,-

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

Restauratie parochiekerk Terwinselen
In de maanden november en december is de eerste fase van de
restauratiewerkzaamheden in de kerk voltooid. Het ging hierbij om het
verwijderen van het slechte stukwerk in de kerk en het opnieuw stukadoren
van de muren waar het pleisterwerk was verwijderd. Heel wat mensen zijn in
deze tussenliggende weken even de kerk ingelopen en hebben foto's
gemaakt. Daarvan waren ook een aantal terug te vinden op Facebook.
Hierdoor heeft de restauratie van de parochiekerk ook een bredere
bekendheid gekregen. Ook op de basisschool hebben verschillende kinderen
de pastoor over de kerk aangesproken. Het leeft dus in onze
parochiegemeenschap.
Begin januari zijn de definitieve kleuren vastgesteld waarmee wij de kerk
weer een frisse aanblik willen geven. Door deskundigen is hierover lang
gesproken en van gedachten gewisseld. Met de gekozen kleurstelling is het
de bedoeling de kerk met zijn diverse schilderingen en stijlen meer tot een
eenheid te maken. Ook is begonnen met het leggen van de stenen vloeren in
de zijbeuken waar voorheen banken hebben gestaan.
Na de fase van sloop en breekwerk is nu de fase begonnen van opbouw.
De werkzaamheden liggen goed op schema en we zijn verder niet voor grote
verrassingen komen te staan

