Kerkdiensten en gebedsintenties
Zaterdag 3 maart 2018, 3e zondag van de Vasten.
Presentatiemis communicantjes basisschool de Schakel,
met als thema “ Op zoek naar Jezus.”
Deurcollecte t.b.v. Vastenactie.
18.00 uur:
Kerkraads Fanfare Orkest
Jaardienst Jo Vankan
Jaardienst Jac Thomas
Voor alle zieken uit onze parochie (collecte Lourdesnovene)
Zaterdag 10 maart 2018, 4e zondag van de Vasten, zondag Laetare.
Tevens boete- en bezinningsviering.
18.00 uur:
Jongerenkoor
Zeswekendienst Annemie Ferfers-Wetzelaer
Jaardienst Johan Eussen
Jaardienst ouders Lenzen-Sullot
Jaardienst ouders Meessen-Jacobs
Anny Crutzen (coll.)
Hein Paffen (coll.)
Jenny Crombach-van Bijnen (coll.)
Zondag 11 maart 2018
10.00 uur:
Presentatieviering communicantjes basisschool De Doorkijk.
Thema “Op zoek naar Jezus”.
Vrijdag 16 maart 2018
18.00 uur:
Kruisweg
Zaterdag 17 maart 2018, 5e zondag van de Vasten,
Patroonsfeest Parochie
14.00 uur:
Doop Vienna Rutten
18.00 uur:
Volkszang
Jaardienst Mia Niemarkt-Post (coll.)
Voor alle overledenen uit onze parochie (collecte Allerzielendienst)

Zondag 18 maart 2018
14.00 uur:
Doop Levi Gelderland
Vrijdag 23 maart 2018
18.00 uur:
Kruisweg
Zaterdag 24 maart 2018, Palmzondag, verkoop wereldwinkel.
18.00 uur:
Volkszang
1e jaardienst Troutje Verhiel-Caelen (coll.)
Donderdag 29 maart 2018, Witte Donderdag
19.00 uur:
Witte Donderdagviering voor het cluster te Spekholzerheide.
Vrijdag 30 maart 2018
15.00 uur:
Kruisweg
18.00 uur:
Kruiswandeling vanaf onze kerk.
Overleden
•
Annemie Ferfers-Wetzelaer, 84 jaar, Maarzijde 44. Zij
overleed op 17 januari 2018. Haar afscheidsdienst en
crematie vonden plaats op 23 januari 2018.
Moge zij rusten in vrede.

Presentatieviering Communicanten ‘De Schakel’
In het parochiecluster zijn wij er dit jaar in alle kerken vroeg bij met de
presentatievieringen. Dat geldt over een aantal weken ook met de 1e Heilige
Communievieringen. De reden is dat dit jaar Pasen heel erg vroeg valt en dan
schuiven ook alle andere bijzondere vieringen naar voren. Misschien is het
buiten nog wel koud, maar je kunt je ook een beetje 'warm' bidden. Trouwens
wij gaan er gewoon van uit dat het weer met de presentatieviering en zeer zeker
de Communieviering mooi en zonnig mag zijn met aangename temperaturen.
De communicanten van groep 4 van basisschool 'De Schakel' zullen zich in de
parochiekerk H.Jozef met 15 kinderen voorstellen, tijdens de viering van
zaterdagavond 3 maart om 18.00 uur. De presentatieviering heeft als thema:
'Op zoek naar Jezus'. Wij mogen luisteren naar twee mooie bijbelverhalen: 'God
kiest Abraham' en 'Zacheüs de tollenaar'.
De kinderen zullen zich in de kerk
presenteren door hun eigen naam te
noemen. Daarmee geven zij aan dat zij op
zoek zijn naar Jezus in hun leven. Jezus
laat zich vinden in de Kerk.

Eerste H. Communie
Dit grote kinderfeest, dit jaar gevierd op zondag 8 april, werpt nu reeds zijn
schaduw vooruit. Op zaterdag 3 maart zullen de 15 communicantjes van
Kaalheide zich in de weekendmis aan u voorstellen. Door de restauratie van het
kerkgebouw van Terwinselen zal ook de presentatiemis van Basisschool
De Doorkijk op zondag 11 maart om 10.00 uur in onze kerk plaatsvinden.
Daarnaast zal op Hemelvaartsdag ook met grote waarschijnlijkheid de
communiemis van Terwinselen op Kaalheide zijn. Dit gezien het feit dat de
restauratie vertraging heeft opgelopen.
Kruisweg
Ook dit jaar zullen wij op de laatste twee vrijdagen (16 en 23 maart),
voorafgaande aan Goede Vrijdag, om 18.00 uur de kruisweg bidden. In een half
uurtje zullen wij dan stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer. Dit als
voorbereiding op het grote Paasfeest. U bidt toch met ons mee? Een
eeuwenoude traditie, die wij graag in stand proberen te houden.
Kruiswandeling
Na 2 jaar van afwezigheid, door de aanleg van de buitenring, willen wij dit jaar
weer het estafettestokje oppakken en op Goede Vrijdag een wandeling langs
onze wegkruisen maken. Een tocht van een
uurtje, waarbij wij bij elk wegkruis even een
moment inkeren en stilstaan bij het lijden van de
Heer, maar ook aandacht besteden aan een
‘gewoon’ voorwerp uit onze wijk. Daarnaast is er
ook genoeg mogelijkheid om samen sociaal
onderweg te zijn. Misschien een insidertip voor
de voetpelgrims van Wittem. Wij starten om
18.00 uur bij onze parochiekerk.
Vastenactie 2018
In deze editie van ons parochieblad vindt u het vertrouwde vastenzakje. De
opbrengst zal dit jaar bestemd zijn voor ons dekenale project in Zambia. Daar
het steeds moeilijker wordt om collectanten te vinden, verzoeken wij u
vriendelijk het gevulde zakje te deponeren in de grote offerblok bij de ingang.
Alvast onze dank voor uw ondersteuning.
Vocaalnieuws van ons Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Jozef
In de maand januari/februari heeft ons koor een onverwachte aanwas van
zangers en zangeressen gekregen. Een fraaie groep dames en heren van het
koor van de Heilust heeft de weg naar Kaalheide gevonden. Hierdoor zijn een
aantal registers, o.a. de alten en de bassen, versterkt en kan er weer ander
repertoire gezongen worden. Weet dat u allen van harte welkom bent en fijn dat
u uw stemmen mee laat klinken.

Stilte voor de H.Mis
Zoals bij elke dialoog is bidden ook stil weten te zijn, in stilte samen met Jezus,
want tijdens dialogen zijn er momenten van stilte. Als we naar de Mis gaan,
arriveren we misschien vijf minuten te vroeg en beginnen dan te kletsen met
degene naast ons. Maar dat is niet het moment om te kletsen: het is het
moment van stilte om onszelf voor te bereiden op de dialoog. Het is het moment
om ons hart voor te bereiden op de ontmoeting met Jezus. De stilte is zo
belangrijk! Denk aan wat ik vorige week heb gezegd: we gaan niet naar een
show, we gaan naar de ontmoeting met de Heer en de stilte bereidt ons daarop
voor en begeleidt ons. In stilte verblijven bij Jezus. Uit de mysterieuze stilte van
God komt het Woord voort dat in ons hart weerklinkt. Jezus zelf leert ons hoe
het werkelijk mogelijk is om met God te 'zijn' en Hij toont het ons met zijn
gebed. De evangelieverhalen tonen ons Jezus die zich terugtrekt in afgelegen
plaatsen van gebed; de leerlingen die Zijn hechte relatie met de Vader
waarnemen, voelen het verlangen om daar ook deel van uit te maken en ze
vragen Hem: "Heer, leer ons bidden" (Lc.11,1). Jezus antwoordt dat het eerste
wat nodig is voor het gebed is 'Vader' zeggen. Luister goed: als ik niet in staat
ben om God 'Vader' te noemen, ben ik niet in staat om te bidden. We moeten
leren om 'Vader' te zeggen, ofwel om ons met kinderlijk vertrouwen bij Hem te
voegen. (bron: woord van paus Franciscus, Kath. Nieuwsblad)

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 31-03-2018 t/m
20-04-2018) kunt u doorgeven naar het e-mailadres
nancywouters@ziggo.nl tot maandag 19-03-2018 12.00 uur.

