VANUIT ONS DEKENAAT
Bedevaart naar Kevelaer
Op woensdag 20 juni 2018 organiseren de parochies Kerkrade-West in
samenwerking met het centrum van Kerkrade (H. Lambertus en H. Catharina)
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. Martinuskerk). 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,
woensdag en vrijdag van 10.00 – 11.00 uur.

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, Kaalheide:  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:
19 maart 2018, 12.00 uur

Uitgave Terwinselen:

3-3 t/m 30-3-2018

VAN DE PASTOOR
Vasten: gelovig groeien in de Blijde Boodschap
Wij zijn al weer twee weken in de Vastentijd op weg naar
Pasen. Vasten een tijd van soberheid en ingetogenheid. Een
tijd om je te bezinnen en je meer open te stellen voor de
Blijde Boodschap (het Evangelie) van Jezus Christus. Om
vanuit Christus Boodschap bewuster te leven. Het mag een
tijd zijn om dichter bij God en medemens te komen staan.
Dat is allemaal geen vanzelfsprekendheid meer in deze
dagen, want wij leven in een tijd waarin heel veel mensen te
zeer op zich zelf zijn gericht.
Jezus kende een periode van 40 dagen vasten in de
woestijn, om van daaruit naar buiten te treden met de Blijde
Boodschap; te verkondigen wie God de Vader is. Bij woestijn
denken wij vaak aan heel veel zand. Gebieden van
onvruchtbaarheid en droogte. Figuurlijk kennen wij ook in
ons leven periodes van droogte, dorheid en
onvruchtbaarheid. Juist in deze woestijntijd van het leven
kunnen mensen God opnieuw ervaren.
Het is de H. Geest die Jezus de woestijn in laat trekken, als
voorbereiding op Zijn openbaar leven. Een leven om het
Woord van God te verkondigen en hier ook vanuit te leven.
Bij de doop van Jezus hoorde Jezus, dat Hij de geliefde Zoon
van God de Vader mag zijn. In de woestijn tijdens al de
beproevingen ervaart Hij dat ook als zodanig heel
persoonlijk. Dat maakt Jezus onverschrokken om naar
buiten te treden.
Zien wij dat ook niet bij mensen terug die grote tegenslagen
hebben gekend in hun leven en daar doorheen zijn
gekomen? Zij komen sterker in het leven te staan. Daar mag
en kan het geloof een belangrijke rol in spelen. Het geloof in
de Blijde Boodschap kan en mag ons veel kracht geven om
staande te blijven in het leven. Zijn naar kracht en sterkte
niet veel mensen op zoek? Het geloof in de
Blijde Boodschap mag ons maken tot meer
christelijk sociaal bewogen en gevende
mensen. Kijken wij daar niet allemaal naar
uit in deze huidige samenleving?
De Vastentijd mag ons hiertoe aanzetten.
Pastoor Frank Sweer

VANUIT ONS CLUSTER

Bezinnings-/boeteviering in de Vasten
De mensen willen in onze dagen het liefst alles heel snel en
ook direct zien. Via de sociale media komen de meest
schokkende beelden bij volwassenen en ook kinderen
binnen. Krijg je de mogelijkheid om iemand zijn privéleven
helemaal te volgen. Is dat wel allemaal zo goed? Waar gaat
het om? Zijn de mensen zo op sensatie gericht? Mensen
kijken graag naar de ander, maar in hoeverre kijken zij
naar zichzelf. Dat kan heel confronterend zijn. Dan is het
gemakkelijk om weg te kijken. Zo kijken mensen steeds
minder naar Christus in hun leven. En juist in de Vastentijd
willen wij meer naar Hem kijken en daarmee ook naar ons zelf. In de
bezinnings-/boeteviering willen wij naar het kruis van Christus kijken. Wij
willen niet wegkijken van Zijn pijn, lijden en sterven. Als thema voor deze
viering is gekozen: 'Jezelf ontdekken in het kijken naar het kruis'. Kijk naar de
kruisen in je eigen leven en de kruisen van onze samenleving. Vanuit het geloof mag en leer je anders kijken. Mag het niet bij kijken blijven, maar vraagt
Jezus in deze Vastentijd ook christelijk te handelen.
De bezinnings-/boetevieringen worden gehouden in de kerk van
Kaalheide op zaterdag 10 maart om 18.00 uur en dinsdag 27 maart om 19.00
uur in de kapel van Zorgcentrum Firenschat.

Clara Fey wordt op 5 mei zalig verklaard
De stichteres van de congregatie van de Zusters van
het Arme Kind Jezus werd op 11 april 1815 in Aken
geboren en overleed op 8 mei 1894 in het Limburgse
Simpelveld. Daar was het generalaat van de congregatie
vanwege de Kulturkampf sinds 1878 gevestigd. Haar
stoffelijke resten werden in 2012, toen het generalaat
weer terug verhuisde naar het moederhuis in Aken, van
Simpelveld overgebracht naar Aken. Vandaar dat de
zaligverklaring niet in het bisdom Roermond plaatsvindt.
De feestelijke Eucharistieviering waarin de
zaligverklaring wordt uitgesproken, begint op 5 mei om
10.00 uur in de Dom van Aken. Honderden zusters van
de congregatie van het Arme Kind Jezus en vele gasten uit heel de wereld
worden verwacht. Via een groot scherm is de viering ook te volgen via naast
de Dom gelegen Katschhof of op de speciale website: www.clara-fey.de.
Na de zaligverklaring is in de Dom tussen 14.00 - 17.00 uur gelegenheid om
de relikwieën van Clara Fey te vereren. Op dinsdag 8 mei staat een grote
dankviering in Simpelveld gepland. Daarover volgt naderhand nog meer
informatie. Meer informatie is te vinden op www.manete-in-me.org.

VERVOLG VANUIT ONS CLUSTER

Vastenactie: 'armoedebestrijding in Mbala, Zambia'
Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van
het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in
Zambia. Vanuit hun missie hebben zij zich ingezet op het gebied van
onderwijs en ziekenzorg o.a. voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte
kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (i.s.m.
het bisdom) en dat jarenlang gerund. Sinds de HIV- en aidspandemie hebben
de zusters in Zambia hun werkzaamheden verschoven. De zusters hebben het
Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van het
HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via
voorlichting, goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. Binnen het HID-programma vallen: hulp aan
weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte
kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingprogramma’s en
bewustwordingsprogramma’s. Het campagneproject richt zich op 300
hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande
(pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben -tussen de 0 en 6 euro per
week– en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per
jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en
manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze
bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en
uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterpakket om een
landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie jaar hebben de deelnemers aan het
programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal
zullen met dit project 15.700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt
worden, waarvan 12.600 indirect.
Het parochiecluster Kerkrade-West wil dit project van hoop in Zambia
financieel steunen door mee te doen aan de landelijke Vastenactie 2018.
Elders in het parochieblaadje staat aangegeven op welke wijze dat binnen de
eigen parochie zal verlopen.

