VANUIT ONS DEKENAAT

Bedevaart naar Kevelaer
Op woensdag 20 juni 2018 organiseren de parochies
Kerkrade-West in samenwerking met het centrum van
Kerkrade de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. De
bedevaartgangers van het cluster Kerkrade-West
vertrekken met twee bussen om 08.00 uur vanaf de
Kerkstraat te Spekholzerheide (pleintje naast
H. Martinus kerk). Daarna stopt de bus nog bij de
opstapplaatsen Heiveldplein en bij de bushalte
Kaalheidersteenweg (voormalige witte flats).
Aangekomen in Kevelaer wordt de mooie basiliek voor
een plechtige Eucharistieviering bezocht. De viering
zal door het dameskoor St. Martinus worden
opgeluisterd. Daarna bestaat er gelegenheid om de
kruisweg te bidden. Aansluitend is er tijd om iets te
eten, inkopen te doen en te genieten van de gezellige
terrasjes. De dag wordt afgesloten met een plechtig lof, waarin alle
devotionalia worden gezegend. Rond 19.30 uur worden wij weer thuis
verwacht.
Kaarten voor € 17,50 zijn verkrijgbaar via het parochiekantoor van
Terwinselen (tel. 045-5412581) tijdens de spreekuren op maandag,

INFORMATIE PAROCHIES KERKRADE-WEST
Pastoraal team:

pastoor F. Sweer (teamleider)
pastor B. Knubben
diaken M. Cuvelier

St. Martinus-O.L.V. van Lourdes, Spekholzerheide-Gracht:  045-5412279
Eucharistieviering: zondag 11.15 uur
Spreekuur:
maandag en woensdag 10.00 – 12.00 uur
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Terwinselen:  045-5412581
Eucharistieviering:zaterdag 16.45 uur (WZC Firenschat)
Eucharistieviering: zondag 10.00 uur
Spreekuur:
maandag, woensdag en vrijdag: 10.00 – 11.00 uur
H. Jozef -O.L.V. van Altijddurende Bijstand,
Kaalheide-Heilust:  06-10200071
Eucharistieviering: zaterdag 18.00 uur
Spreekuur:
vrijdag 17.00 – 18.00 uur (045-5412138)
_______________________________________
Dringend een priester nodig, bel dan: 06-12412280
Mailadres redactie:
parochieblad-kerkradewest@hotmail.nl
Volgende kopijdatum:
maandag 9 april 2018, 12.00 uur

Uitgave Kaalheide-Heilust:

31-3 t/m 20-4-2018

PASEN
Pasen is de lentebode,
Pasen is verrijzenis.
Pasen opstand uit de doden,
Pasen is belijdenis.
Pasen heeft de dood verdreven,
Pasen is vers levensbrood.
Pasen is het nieuwe leven
overwinning op de dood.
Pasen is een wonderteken,
Pasen is 'het is volbracht'.
Pasen doet de doodsangst breken,
Pasen einde van de nacht.
Pasen keerpunt in het lijden,
Pasen is het lege graf.
Pasen zal de mens bevrijden
en neemt ons de zonden af.
Pasen laat Gods liefde tonen,
Pasen toont ons Zijn gezicht.
Pasen is tot inkeer komen,
Pasen biedt ons eeuwig licht.
Pasen perspectief voor 't heden
Pasen dat de mensen redt.
Pasen de ultieme reden
voor ons dankbaar Paasgebed.
Hans Cieremans

WOORD VAN DE PASTOOR
Pasen: vaccinatie tegen het sterven
Wat zou de wetenschapswereld op zijn 'kop' komen te staan als een geleerde
erin zou slagen een medicijn uit te vinden, waardoor mensen niet meer
zouden sterven en wij eeuwig in deze wereld zouden voortleven. Even
terzijde: willen wij dat wel? Voor heel veel mensen wordt de angst dan
weggenomen over de wijze waarop en onder welke omstandigheden zij
zouden komen te sterven. Wij horen mensen vaak zeggen: "Laat mij maar
plotseling sterven", of "Ik zou het liefst op een zekere dag niet meer wakker
willen worden". Is euthanasie ook niet een 'middel' om naast het verlost zijn
van pijnen het moment en wijze van sterven zelf te kunnen bepalen. Mensen
willen zelf regie voeren over hun leven, terwijl wij als gelovige mensen erin
geloven dat wij het leven geschonken hebben gekregen van God en wij hier
niet zelf over kunnen bepalen.
Was er maar een vaccinatie tegen het sterven? En toch is deze er al heel lang,
met de komst van Christus in onze wereld. Hij heeft ons het eeuwige leven
geschonken door Zijn dood aan het kruis en opstanding uit het graf in de
Paasnacht. Wij vieren dus met het hoogfeest Pasen: het eeuwige leven.......
Dat is nogal wat. Daar staan te weinig mensen bij stil. Daar staan steeds
minder mensen bij stil, omdat zij de betekenis van Pasen niet meer weten.
Een medicament alleen maakt mensen die ziek zijn niet beter. Het is ook
belangrijk dat je goede mensen om je heen hebt, die je bemoedigen, steunen
en waar je vertrouwen in hebt. Zo is dat ook met het christelijke geloof.
Geloven is niet alleen maar weten, maar zeer zeker ook innerlijk ervaren. Een
diepe geloofservaring deden de leerlingen en vrouwen op bij het lege graf van
Jezus op Paasmorgen. De leerlingen zagen en kwamen tot een rotsvast en
diep innerlijk geloof. Het geloof in het eeuwige leven kon niet meer van de
leerlingen en vrouwen worden afgepakt. Zo mogen wij het ook ervaren als wij
met Pasen naar de kerk gaan. Wij mogen de levende Christus ervaren en
gelovig zien in brood en wijn ofwel Lichaam en Bloed van Christus.....
Eeuwig leven..... Wij zijn gevaccineerd voor het eeuwige leven door ons
Doopsel, 1e H. Communie en Vormsel. Opgenomen in de Kerk.
Een zalig Pasen!
Pastoor Frank Sweer

Bikini’s en broadwoeësj i Kirchroa an zieë
Bikini’s en broadwoeësj is ing bewirkoeng in ’t Kirchröadsj plat van ing kluch
in 3 bedriever van ’t Frouwke Doornbos. D’r Hollendsje titel is: “Bikini’s en
Bratwurst”.
De uvverzetsoeng in ós sjun Kirchröadsj plat is van ’t Bertie Vermeersch.
De regie is jraad wie de letste 2 joar in jouw heng bij ’t Fien Tans.
Woa weëd jesjpild? Dis moal ins jee jód tsimmer of kuche of hotel, mar ins
jans jet angesjters.
‘t Sjtuk sjpilt ziech aaf óp ’t sjtrand va ….. Kirchroa an zieë!
De letste moal dat d’r Frohsinn in d’r Heidsjer Tref sjpilt, bouwe vier de buun
um in e richtieg sjtrand mit alles wat doabij jehuet. Vier hant sjun weer
besjteld; alzo weëd ’t tsemlieg vol óp ’t sjtrand.
Weë zelver al ins óp zoeë sjtrand is jeweë, deë wees dat me vrug doa mós
zieë um ing jouw plaatsj tse krieje, vuural went ’t sjun weer is. D’r zint dan
óch tsemlieg jet lu óp ’t sjtrand. Inne sjlechter mit zieng famillieë en óch
Duutsje toeriste mit hön doater. Inne sjtoere sjtrandwechter hilt ze d’r janse
daag in ’t oog. De jeste weëde jód verzörgd van ’t vräusje en de köchin van
d’r sjtrandpaviljong. ’t Weer sjpilt mit en d’r weëd loestieg jevisjd en
jezonnebaad. D’r sjtiejer is ing sjun plaatsj um tse visje, mar is óch erg
romantiesj vuur kuppelsjer. En óp ’t terras jieët ‘t beer en broadwoeësj.
Laider bliet ’t nit zoeë loestieg en jemuutlieg óp ’t sjtrand. Nit alle jeste kanne
’t mitee vinge en nit alles wat passeert hat zieng richtiegheet. En woavuur
weëd deë Duutsje man doch ummer jebeld? Weë hat ziech noen verknald in
wem? De komiesje fiejoere, wietsieje verwikkeloenge en de bekankde sjtrand
De sjpillere in dit sjtuk:
Jeanny Dortants, Ger van Horssen, Sem van Horssen, Lily Jansen, Britt
Kuijpers, Sandra Meuter, Peter Mijnes, Mandy Pelzer, Niels Peters, Sandra
Peters, John Roland, Marc Steijvers, Peter Steijvers en Milan Vermeersch.
Wilt uur mit noa Kirchroa an zieë? Wilt uur wisse wie al noen inee zitst, ziet
uur bij de oesveuroenge van d’r Frohsinn óp d’r 7e, 8e, 13e en 14e april 2018
in d’r Heidsjer Tref●. Aavank van de oesveuroenge is jiddes moal 20.00 oer.
Alling óp zóndieg d’r 8e april sjpille vier vuur uuch um 18.00 oer. D’r zaal jeet
ummer ing sjtond ieëder óp. Alzo óp d’r 7e, 13e en 14e april um 19.00 oer en
óp d’r 13e april um 17.00 oer.
Kate koste 8,50 euro. Uur kant uuch al kate rezervere via:
frohsinn1904@hotmail.com of 06-18370787. De kaate kant uur natuurlieg
óch werm jelde bij inne van ós vuurverkoofadresse: ’t bucherjesjef Schreurs
in de Jraversjtroas, d’r Primera an d’r Carboonplai en d’r Herenkapper Armati
an d’r Heëlenersjteewèg en natuurlieg bij d’r Heidsjer Tref● an de
Patronaatsjtroas of bij inne van ós mitjlieder.

VANUIT ONS BISDOM

VANUIT ONS CLUSTER

Vieringen Goede Week en Pasen in het cluster Kerkrade-West

Treinstel vernoemd naar Abdij Rolduc
Burgemeester Jos Som van Kerkrade en directeur Harrie van Beers van Abdij
Rolduc hebben donderdag 1 februari op het station van Kerkrade een treinstel
in gebruik genomen dat vernoemd is naar de ruim 900 jaar oude abdij.
Tijdens een verkiezing die spoorwegmaatschappij Arriva onder reizigers had
uitgeschreven, had Rolduc van het publiek verreweg de meeste stemmen
gekregen. In de trein zijn tegen de wanden en zelfs een stuk van het plafond
grote foto’s van Rolduc bevestigd.
Daarop is de abdij te zien, maar ook vrijwilligers die rondleidingen verzorgen
of in de wijngaard werken. Ook is er informatie over de geschiedenis en de
huidige functies van Rolduc te vinden. De trein gaat door heel Limburg rijden.
In totaal worden er veertien treinstellen van spoorwegmaatschappij Arriva
naar bijzondere plekken in Limburg vernoemd. Abdij Rolduc is eigendom van
het bisdom Roermond. Het voormalige kloostercomplex is het grootste
rijksmonument van Nederland. In het gebouw zijn onder meer een hotel en
conferentieoord en de priesteropleiding van het bisdom Roermond gevestigd.
(Bron: website Bisdom Roermond).

Jubilea emeritus-bisschop Wiertz
Emeritus-bisschop Frans Wiertz heeft dit jaar twee
bijzondere jubilea te vieren. Dit voorjaar is hij 50 jaar
priester en in september is het 25 jaar geleden dat hij tot
bisschop werd gewijd.
Mgr. Wiertz heeft te kennen gegeven zijn gouden
priesterfeest niet groots te willen vieren, omdat hij
recentelijk bij zijn afscheid al heel veel mensen heeft gezien
en gesproken. Wel zal er op zondag 30 september op
gepaste wijze stil worden gestaan bij zijn zilveren
bisschopsjubileum. Er is dan een feestelijke
eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht.

Witte Donderdag
Firenschat
Spekholzerheide-Gracht

Goede Vrijdag
Kruisweg in alle kerken
en kapel Firenschat
Kaalheide-Heilust
kruiswandeling vanaf de kerk

16.45 uur
19.00 uur

15.00 uur
18.00 uur

Paaswake (Stille Zaterdag)
Firenschat
Kaalheide-Heilust
Terwinselen (kapel Firenschat)
Spekholzerheide-Gracht

16.45
18.00
20.00
21.00

Paaszondag
Terwinselen (kapel Firenschat)
Kaalheide-Heilust
Spekholzerheide-Gracht

10.00 uur
11.15 uur
11.15 uur

Paasmaandag
Kaalheide-Heilust
Spekholzerheide-Gracht

11.15 uur
11.15 uur

uur
uur
uur
uur

VERVOLG VANUIT ONS CLUSTER

Parochie Heilust samengevoegd met Kaalheide
De ontwikkelingen binnen de parochie Heilust hebben zich
in de laatste maanden in een snel tempo opgevolgd.
In 2014 werd de kerk aan de eredienst onttrokken. Waar het kerkbestuur in
eerste instantie had ingestoken voor het realiseren van een gebedsruimte in
het nieuwe Westhoes, bleek dit uiteindelijk mede gezien de ziekte en het
overlijden van pastoor Dogge geen haalbare kaart. Dit alles heeft het
kerkbestuur doen besluiten de parochie te laten samengaan met parochie
H. Jozef Kaalheide. De voornaamste redenen zijn dat een aantal belangrijke
vieringen al gezamenlijk worden gedaan en de basisschool ook voor beide
parochies is. De naam wordt dan H. Jozef Kaalheide-O.L.Vrouw van
Altijddurende Bijstand Heilust. Het kerkbestuur is nu drukdoende om het
geheel goed te regelen en af te wikkelen. Dit alles in samenspraak met het
kerkbestuur van het cluster Kerkrade-West, het dekenaat en het bisdom.
Vanaf 1 januari 2018 ressorteert parochie Heilust onder de pastorale en
administratieve zorg van het kerkbestuur van het Cluster Kerkrade-West.
Samen met Spekholzerheide-Gracht, Terwinselen en Kaalheide is de parochie
Heilust samen op weg naar één grote geloofsgemeenschap met genoeg plek
voor ieders eigenheid en traditie.
Kerkbestuur O.L.V. van Altijddurende Bijstand Heilust

Reünieconcert in Terwinselen
Op zondag 8 april zal harmonie St. Callistus onder
leiding van Ferry Logister een concert geven in het
Sjtaater Hoes. Het jaarlijkse lenteconcert heeft de
naam ‘reünieconcert’ gekregen, want aan dit concert
zullen muzikanten deelnemen, die in het verleden bij
St. Callistus hebben gespeeld.
De keuze van het repertoire is daarom ook deels
nostalgisch en zal zowel bij reünisten als toehoorders
herinneringen uit de voorbije jaren oproepen.
Het concert begint om 15.00 uur en wij nodigen u van
harte uit om te komen luisteren. De entree is gratis,
maar een vrije gave wordt zeer op prijs gesteld.
Een speciale oproep doen wij aan oud-leden, die zich
niet aangemeld hebben om mee te spelen. Voor hen is er na afloop van het
concert gelegenheid om met de huidige en vroegere leden oude herinneringen
op te halen. Een echte reünie dus.

VANUIT ONZE WIJKEN
Body en Mind training: Nieuwe activiteit voor alle leeftijden gestart
sinds januari 2018
Een training waarin Yoga, Tai Chi en Pilates worden
gecombineerd, waarbij u flexibiliteit en kracht opbouwt en
u een gevoel krijgt van rust en kalmte. Er wordt
afwisselend gewerkt. Tijdens deze trainingen ga je op een
speelse actieve manier luisteren naar je lichaam hoe je je
beweegt. Het doel is dat het lichaam in een toestand van
harmonie en balans komt.
Wanneer:
Locatie:

vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00uur
Ouderenwelzijn Impuls, Schaesbergerstraat 27A

De contributie is voor deelnemers woonachtig binnen de gemeente Kerkrade
€ 6,45 per maand en bent u woonachtig buiten Kerkrade dan bedraagt
bovenstaande activiteit € 9,40 per maand.
Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd om mee te doen, neem dan
contact op met de voorzitter van de kerngroep tel 045-5410797

Leven in overvloed
Het christendom is toekomstgericht. Een christen gelooft in de toekomst. Er
gebeurt voortdurend iets nieuws in zijn leven. Een christen denkt niet met
weemoed aan zijn kinderjaren terug, hij is niet ongelukkig als hij merkt dat
hij oud wordt. Doorgaans ziet men het leven als een stijgende lijn naar de
leeftijd van veertig-vijftig. Daarna gaat de lijn onherroepelijk naar beneden.
De krachten nemen af, men wordt oud en weldra is alles voorbij. Voor een
christen echter blijft de lijn voortdurend omhoog gaan. Ja, het is zelfs zo dat
de opwaartse beweging steeds vlugger gaat. Het hoogtepunt is het ogenblik
waarop de mens over de drempel stapt naar het eeuwige leven. De dood is
geen einde. De christen ziet hem als de toegangspoort naar het
onverwoestbare leven, dat hij reeds hier op aarde verborgen in zich gedragen
heeft. De christelijke kijk op de dood verandert ook de kijk op het leven.
Leven is voor de christen op weg zijn naar de vervulling van zijn diepste
verlangen. Hij komt nooit helemaal tot rust in deze wereld. Hij probeert
gebruik te maken van alle kansen die het leven biedt, maar nooit tot eigen
voordeel. Alles wordt middel op weg naar het doel. Een christen denkt niet
zoveel aan de dood. Waar hij zich voor inzet is het leven, en hij weet zich op
weg naar een steeds meer overvloeiend leven. Het christelijke geloof is een
geloof in het leven. Het leven bruist steeds maar door, in jou en rondom jou.
Je aardse tocht beoogt niets anders dan je steeds meer toegankelijk te
maken voor het leven dat eens in eeuwige bloei zal ontluiken.
(Bron: Elke dag is de dag van God, Wilfried Stinissen).

