
H. Jozef  

Kaalheide 

O.L.V Altijddurende Bijstand 

Heilust 

Kerkdiensten en gebedsintenties 

Zaterdag 31 maart 2018, Stille Zaterdag, Paaswake 
18.00 uur: Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Jozef Kaalheide 

 Mia Niemarkt-Post (coll.) 

 Ouders Vlaspoel (coll.) 

 Lieske Dammers-Nijenhuis (coll.) 
 Anna Schoonhen-Görtzen (coll.) 

 Wiel Salden (coll.) 

 Overleden fam. Meuffels-Trags en fam. Lenzen-Sullot 

 Pastoor Con Dogge 
 

Zondag 1 april 2018, 1e Paasdag 

11.15 uur: Orgelspel en solozang 

Voor alle zieken uit onze parochie (collecte Lourdesnovene) 
 

Maandag 2 april 2018, 2e Paasdag 

11.15 uur: Volkszang 

 Voor alle overledenen uit onze parochie  
(collecte Allerzielendienst) 

 

Zaterdag 7 april 2018, Beloken Pasen 

 18.00 uur: GKZ, Gregoriaans 
    Ouders Suman-Janssen (coll.) 

    Annemie Ferfers-Wetzelaer (coll.) 

 

Zondag 8 april 2018 

 10.00 uur: 1e Heilige Communie basisschool De Schakel 
    Thema: “Jezus geeft ons bijzonder brood”. 

 

Zaterdag 14 april 2018, 3e zondag van Pasen                                                

13.00 uur: Doop Noan Schmidt 
18.00 uur: Jongerenkoor 

   Zeswekendienst Gonnie Janssen-Borst 

   Jaardienst ouders Pasmans-Huyds en zoon Pierre 

   Mia Niemarkt-Post (verjaardag, coll.) 
   Anny Crutzen (coll.) 

   Lieske Dammers-Nijenhuis (coll.) 

   Hein Paffen (coll.) 

   Jenny Crombach-van Bijnen (coll.) 
    



  

Gedoopt 
• Vienna Rutten, zij werd gedoopt op zaterdag 17 maart. 

• Joana Handels, zij werd gedoopt op zondag 18 maart.  

• Levi Gelderland, hij werd gedoopt op zondag 18 maart. 

Dat zij samen met hun ouders een gelukkige toekomst tegemoet gaan.  
 

Eerste Heilige Communie kinderen ‘De Schakel’  

In de maanden april en mei zullen weer heel wat kinderen uit groep 4 van de 

basisscholen in ons bisdom Roermond de 1e heilige Communie doen. Zo ook in 
ons eigen parochiecluster Kerkrade-West. De kinderen van basisschool  

'De Schakel' worden door harmonie St.Jozef afgehaald aan school en lopen in 

een mooie processie met hun ouders naar de parochiekerk. Een feestelijke stoet 

zal het ook dit jaar weer mogen vormen. In de kerk staat alles klaar om dit 
bijzondere feest met Jezus te vieren. Dat doen wij met brood en wijn, rondom 

het thema: 'Jezus geeft ons bijzonder Brood'. De communicanten mogen voor 

het eerst met de grote mensen de H.Hostie ontvangen. Daar hebben zij in de 

lessen vanalles over gehoord. Zij hebben geleerd het Brood van Jezus met 
eerbied, respect én geloof te ontvangen. De kinderen zullen op hun 

communiedag heel veel cadeaus en geld krijgen. Maar het eigenlijke 'cadeau' 

waar het om gaat is de H.Communie. Dit 'cadeau' is onbetaalbaar. Het is Jezus 

die zich aan elk van ons mag geven. Niet alleen tijdens het communiefeest maar 
elke zaterdagavond opnieuw in de H.Mis van onze parochiekerk. Dat is nogal 

wat! 

In de communieviering op zondag 8 april om 10.00 uur (vertrek processie vanaf 

school om 09.30 uur), doen de volgende 15 kinderen hun 1e Heilige Communie: 
Chayenna Blaauw;  Fay Bok;  Romy Bosch;  Enja Brieskorn;  Joshua Fransen;  

Noor Gouders; Joana Handels;  Jordy Jaspar;  Chaily Jongen;  Marciano Karner;  

Niels Offermanns; Saskia Roitsch;  Vienna Rutten;  Jesper Schepers;  

Nina Sluijsmans 

HH. Missen voor pastoor Dogge 

Het kerkbestuur heeft besloten om op een viertal momenten door het jaar een 

H. Mis te laten lezen voor pastoor Dogge in de kerk van Kaalheide. Te weten: 

Paaszaterdag; rond zijn verjaardag (begin september); Allerzielenlof en rond 
zijn overlijden (begin december). 

 

Parochies van ons cluster weer een stuk nader tot elkaar 

Wederom is er een grotere samenwerking binnen ons cluster gerealiseerd. In de 
kerkbestuursvergadering van maart jl. hebben we gezamenlijk besloten om 

parochie Heilust een gezicht te geven binnen de parochie van Kaalheide. Niet 

vreemd met een gezamenlijke school. U zult dit op een aantal fronten kunnen 

waarnemen. Ten eerste wordt ons briefhoofd en parochieblad lay-out aangepast. 
Het logo en de naam van O.L.V. van Altijddurende Bijstand wordt hieraan 

toegevoegd. Het Mariabeeld, afkomstig uit de voormalige parochiekerk heeft al 

in november een prominente plek in onze kerk gekregen. In juni zal er aandacht 

worden besteed aan het patroonsfeest van Maria. Speciale gewaden en vaatwerk 
zal bij ons worden gebruikt. Daarnaast wordt ook de gehele administratie van de 

Heilust bij ons ondergebracht. Dus voor uittreksels uit het doopregister en 

andere administratieve zaken kunt u zich wenden aan het parochiekantoor van 



Kaalheide. Wij waren overigens aangenaam verrast met de welkome aanvulling 

van zangeressen en zangers uit de Heilust bij ons koor. Wij hopen dat dit 
voorbeeld doet volgen. Parochianen van de Heilust wees welkom op Kaalheide. 

Parochievrijwilligers van de Heilust, misschien ook zin om samen met ons verder 

te bouwen aan onze geloofsgemeenschap, ook u bent van harte welkom. Uw 

bijdrage klein of groot wordt gewaardeerd. Voor meer informatie: 06-10200071. 
Nu reeds nodigen wij u van harte uit op onze parochieavond op zaterdag 26 mei 

2018 aansluitend aan de sacramentsviering in ons Mariapark. Koffie en vlaai 

staan gereed. 

 
Paus: 'Euthanasie heeft niets met beschaving te maken'         

Euthanasie is geen product van beschaving, maar van secularisatie en een kille 

beoordeling op grond van nut. Dat zei paus Franciscus in een toespraak 

(januari) tot de leden van de Congregatie voor de Geloofsleer. De paus sprak 
onder meer over de begeleiding van terminaal zieke patiënten. Secularisatie en 

het verabsoluteren van ideeën over zelfbeschikking en autonomie, hebben 

volgens hem geleid tot een groeiende vraag naar euthanasie. Dat wordt 

beschouwd als een ideologische bevestiging van de wil van de mens om macht 
over het leven te hebben. Dit heeft ook geleid tot de opvatting dat vrijwillige 

levensbeëindiging een keuze zou zijn die voortkomt uit 'beschaving'. Het is 

duidelijk dat daar waar het leven niet wordt gewaardeerd om zijn waardigheid, 

maar omwille van zijn efficiëntie en productiviteit, dit alles mogelijk wordt. Om 
die reden moet worden herhaald dat het menselijk leven, vanaf de conceptie tot 

het natuurlijke einde, een immateriële waardigheid heeft. Pijn, lijden en de 

betekenis van leven en dood zijn werkelijkheden waarmee de hedendaagse 

mentaliteit worstelt om die met hoop te verbinden. En toch, zonder hoop en 
vertrouwen die ons helpt met pijn en dood om te gaan, kunnen we niet goed 

leven en een vertrouwvol perspectief op de toekomst houden. Dit is een van de 

taken waartoe de Kerk geroepen is te verkondigen voor de hedendaagse mens.” 

(Bron: Katholiek Nieuwsblad). 
 

Roep om de lente 

Veel mensen zijn ziek van verveling, levensmoe, omdat ze oververzadigd zijn. 

Het huis staat vol. De tafel is rijk gedekt. Er komt geen 'nieuwe' dag. Alle dagen 
hetzelfde: consumptie. De muren zijn dik en altijd even koud. Nooit komt er 

nieuw leven. Ze zien de bloemen niet meer, de vogels niet meer. Hun papegaai 

en hun hond zijn even dood als zijzelf. Ze gaan een avondje uit tot in de 

morgen, om te slapen als de zon schijnt. Ze gaan naar de dokter, naar de 
zenuwarts, naar de psychiater. Want nooit voelen ze zich echt goed.  

De gewichtige mensen zitten rond de tafels in luxueuze gebouwen tussen glas 

en beton, doodernstig in eindeloze palavers over grote en kleine problemen. De 

dossiers stapelen zich op. Ze groeien als reuzenpaddenstoelen, de kasten vol, de 
kantoren vol, de wereld vol, tot het pikdonker is. Waar wil je met zo'n wereld 

naartoe? 

Roep om de lente. Roep om de zon. Laat je vangen door het wonder van het 

licht en het leven. Wat meer vrolijkheid, wat meer frisse levenslust en heel wat 
problemen verdwijnen vanzelf. De leeuwerik zingt, omdat hij geen huishuur 

moet betalen. Zie naar de hemel en zing, omdat  de zon gratis voor je schijnt.  

(bron: Phil Bosmans, menslief ik wens je vrede en alle goeds). 



Oranjeconcert Harmonie 

Traditioneel houdt onze harmonie op Koningsdag, 27 april, haar jaarlijkse grote 
concert. Dit jaar weer na een aantal jaren van afwezigheid in het vertrouwde 

theater te Kerkrade. In het jaar van ons 95-jarig bestaan belooft het iets 

bijzonders te worden. Het thema is Gaia en onze muziek wordt ondersteund met 

fantastische en unieke filmbeelden zowel uit onze eigen Kerkraadse dierentuin 
als ook prachtige beelden vrijgegeven door vermaarde natuurfilmers van de 

BBC. Verder hebben wij weer de samenwerking gezocht met het Vocaal 

Ensemble Kerkrade. Al met al belooft het instrumentaal, vocaal en mediaal een 

speciale avond te worden. Dit mag u niet missen. Kaartjes zijn verkrijgbaar via 

de theaterkassa. 

Altböhmisches Kapellentreffen 

Op zondag 15 april 2018 organiseert de alom bekende blaaskapel  

‘Die Altböhmischen’ uit Kerkrade samen met Zalen-Partycentrum ’t Stjaaterhoes 
haar inmiddels 4e kapellentreffen. Het belooft dit jaar een hernieuwd succes te 

worden, want naast de organisatoren tekenen ook: ‘Die Original Maaskapelle’ uit 

Wesem en ‘Roda Six’ uit Herzogenrath voor een daverende muzikale bijdrage. U 

bent welkom van 14.00-19.00 uur en de entree bedraagt € 3,00. 
Lederhos’n en Dirndl mag zeker volgens de organisatie. 

 

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 21-04-2018 t/m  

25-05-2018) kunt u doorgeven naar het e-mailadres   

nancywouters@ziggo.nl tot maandag 9-04-2018 12.00 uur. 


