
 

 Door de dood is uit ons midden weggenomen: 
Nelly Dohmen-Hoenselaars, 82 jaar, 
Günter Pütz, 79 jaar, 
Wiel Beaujean, 91 jaar. 
Moge zij rusten in Vrede.  
 
DOOPDATA 2018: 21-22 apr; 5-6 mei; 2-3 juni; 30 jun-1 juli; 4-5 aug;  
1-2 sept; 6-7 okt. 
 
KOPY voor het volgende parochieblad—voor vijf weken  
(van za. 21 april t/m vrijdag 25 mei) voor 9 april 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. 
 
KERKBIJDRAGE 
Uw kerkbijdrage kunt u storten op ING: NL83 INGB 0001 0441 86 of 
Rabobank: NL04 RABO 0148 4004 77 t.n.v. R.K. Kerkbestuur,  
Terwinselen. U kunt uw bijdrage ook in een enveloppe met uw naam en adres 
deponeren in de collectebus achter in de kerk of in de brievenbus van de 
pastorie. Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om het hart van Terwinselen voort 
te laten bestaan. 
 
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). 
 
 
Restauratiefonds parochiekerk Terwinselen 
De laatste maanden is door verschillende acties geprobeerd gelden binnen te 
krijgen voor het restauratiefonds parochiekerk. Een tweetal acties zijn er 
geweest en lopen eigenlijk ook nog wel door. Zo is er een actie geweest rondom 
een tijdcapsule voor gebedsintenties. Hier hebben diverse mensen van binnen en 
buiten de parochie aan meegedaan met een persoonlijke intentie en het geven 
van een geldbedrag van € 10,- of meer. Op dit moment is hiervan de opbrengst 
€ 500,- . Daarnaast is in maart een huis-aan-huis collecte gehouden met als 
motto 'los een lempsje brenne vuur de kirch'. Een kleine groep vrijwilligers 
hebben het 'gedurfd' om langs de deuren te gaan. Daarvoor aan deze 
vrijwilligers een oprecht: dankjewel! Opbrengst na drie avonden lopen is 
€ 1.500,- Nog twee avonden moeten worden gelopen. Daarnaast hebben ook zo 
mensen donaties gedaan. Van verzekeraar Donatus hebben wij € 500,- en een 
vereniging die niet met name genoemd wil worden € 250,- ontvangen. 
Daarnaast mogen wij kosteloos van Zorgcentrum Firenschat verder gebruik 
maken van de kapel voor het vieren van de H. Mis op de zondagochtend.  

 

 
 Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
 Terwinselen 
 St. Hubertuslaan 80, 6467 EK  Kerkrade 
 Tel: 045-5412581 
 Email: Par.onbevl.ontvangen@home.nl 

KERKDIENSTEN EN GEBEDSINTENTIES 

 

Stille Zaterdag 31 maart, Paaswake in Firenschat om 16.45 uur 

 

 

Stille Zaterdag 31 maart, Paaswake 20.00 uur 

In de kapel van Firenschat 

Extra deurcollecte van de misdienaars en de acolieten. 

 

 

Zondag 1 april, 1e Paasdag 10.00 uur 

In de kapel van Firenschat m.m.v. klarinet-ensemble 

Extra deurcollecte van de misdienaars en acolieten. 
Intenties: 
jaardienst echtpaar Tiny en Joep Crutzen-Delahaije; 

jaardienst Hubert en Fieny Savelsbergh-v.d. Weijde; 

Trees Scholtes-Duijsens (offg); Hans Crombach (offg). 

 

Wij wensen u allen Fijne Paasdagen. 

 

Maandag 2 april, 2e Paasdag is er GEEN H. Mis 

 

Zaterdag 7 april, viering in Firenschat om 16.45 uur 
zeswekendienst Roos Van Gerven-Bothmer; 
zeswekendienst Fien Ghijsen-Köhler. 
 
 
 
Zondag 8 april, 2e zondag van Pasen/Beloken Pasen 10.00 uur 
In de kapel van Firenschat. 
Intenties: 
jaardienst ouders Meijers-Lousberg; 
Bertie Wilms (offg); Fien Ubachs-Lousberg (offg); 
Ciska Mees-Bovens (offg). 
 



 

 
Zondag 15 april, 3e zondag van Pasen 10.00 uur 
Intenties: 
jaardienst ouders Knops-Savelsbergh; 
jaardienst Kneepkens-Schreibers; Sjef Knops; 
Wiel Munnik (offg); Hub Habets (offg). 
 

 
 
Vastenzakjes voor Zambia 
Via het vorige parochieblaadje heeft u het vastenzakje ontvangen. U kunt dit zakje 
nog tot Pasen deponeren in de brievenbus van de pastorie of afgeven in de kapel 
van Firenschat op de zondagen voor of na afloop van de H.Mis om 10.00 uur. Mocht 
u het vastenzakje niet meer hebben, dan kunt u hiervoor ook gebruik maken van 
een gewone enveloppe onder vermelding van ‘Vastenactie 2018’.  
Dank voor uw geldelijke steun aan het Vastenproject Zambia! 
 
 
Paascollecte misdienaars/acolieten  
Tijdens de HH.Missen in de kapel van Firenschat met Pasen, zal er een extra 
collecte worden gehouden door de misdienaars. Op deze manier wordt de 
'misdienaarspot' weer wat aangevuld, om daarmee nieuwe activiteiten te kunnen 
bekostigen. De misdienaars rekenen op u en zeggen nu al: Dank je wel! 
 
 
 
 
Gebeden in tijdcapsule bij Maria altaar  
Nog steeds bestaat de mogelijkheid om mee te doen 
aan de actie gebedsintentie tijdcapsule. Tegen een 
vergoeding van € 10,- kunt u uw intentie opgeven 
via het blauwe formulier (met eerder parochieblad 
ontvangen) of eigen geschreven briefje via het 
parochiekantoor op maandag, woensdag of vrijdag 
tussen 10.00 - 11.00 uur. 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'.  
Door mee te doen met deze actie sponsort u het 
restauratiefonds van onze kerk. U kunt de intentie 
met het bedrag ook via een enveloppe posten in de 
brievenbus van de pastorie. 
 
 

 

 
Oranje Fonds NLDoet 
Op zaterdag 10 maart hebben zich een aantal vrijwilligers samengepakt om het 
kerkhof van onze parochie bladvrij de maken voor Pasen. Dit jaar waren ook een 
aantal studenten van Rolduc uit India van de partij. Het werk op het kerkhof is 
gedaan in het weekend van de landelijke actie NLDoet. Gelukkig was de sneeuw 
op tijd verdwenen. Daarmee is gelijktijdig de voorjaarsschoonmaak van het 
kerkhof gedaan. Ook dit jaar was het weer de moeite waard. Heel wat containers 
aan blad zijn afgevoerd. Als parochie Terwinselen beschikken wij over een mooi 
kerkhof gelegen in de natuur. Maar de vrijwilligers zijn onontbeerlijk om het 
kerkhof ook schoon te houden. Dit is allemaal geen vanzelfsprekendheid meer.  
Als parochie zijn wij op de vrijwilliger steeds meer aangewezen om allerlei kosten 
zo laag mogelijk te houden. Daarom een hartelijk dank aan de vrijwilligers die dit 
jaar weer hebben meegeholpen.  
 
 
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).  
 
 
Restauratie parochiekerk Terwinselen 
In het vorig parochieblaadje werd nog de vraag gesteld: zullen de 
restauratiewerkzaamheden en herinrichting kerk voor 1 mei zijn afgerond?  
Wij mogen hier nu duidelijk op antwoorden, dat de opening van de kerk op dit 
moment twee maanden vooruit is geschoven. De vochtproblemen met de muren 
hebben voor behoorlijke vertragingen gezorgd in de voortgang van de 
werkzaamheden. De waterhuishouding rondom de kerk is vervangen door nieuwe 
buizen en aansluitingen. Als de muren droog genoeg zijn kan verder worden 
gestukadoord. Het is de bedoeling dat na de Paasdagen begonnen wordt met het 
schilderwerk in de kerk. De schilderwerkzaamheden zullen zo'n 7 weken in beslag 
nemen. In de maand maart zijn ook twee nieuwe tegelvloeren gelegd waar 
voorheen in de zijbeuken banken hebben gestaan. Verder is in de maand maart 
de muurschildering van St. Hubertus door medewerkers van het Restauratie 
Atelier Limburg gerestaureerd. De komende weken is nog heel wat werk te 
verrichten. Te denken valt aan het opbouwen van het geheel gerestaureerde orgel 
in de kerk. Na alle werkzaamheden zal op enig moment ook alles weer terug 
moeten worden geplaatst in de kerk. Daar hebben wij vrijwilligers voor nodig.  
Wilt u hierin iets betekenen? Neem contact op met het parochiekantoor  
045-5412581.   


