VERVOLG VANUIT ONS CLUSTER
Pinkstercollecte Nederlandse Missionarissen
Geloven in de ander - ieder mens telt mee
Pater Bert Hagendoorn (Franciscaan) is missionaris in
Indonesië. Net als honderden missionarissen en
missionair werkers wereldwijd zet hij zich elke dag met
hart en ziel in voor de ander. Iedere dag opnieuw gaat
hij vanuit zijn geloof de strijd aan tegen armoede en
onrecht. Hij blijft waar anderen gaan. Missionarissen en
missionair werkers geloven in de kwetsbare mensen in
de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hun kracht
en moed om de eigen situatie te veranderen. Samen gaan zij op zoek naar
perspectief en hoop, op de weg naar een betere toekomst en een wereld
waarin iedere mens meetelt.
Pater Bert is als missionaris naar Indonesië vertrokken in 1970. Hij ging
werken in de provincie Papoea. 'De oorspronkelijke bevolking leefde op de
traditionele manier', herinnert hij zich. Transport was in die tijd zeer beperkt.
Korte afstanden legde hij te voet af en in de kustgebieden ging het vervoer
per boot. 'Medemissionarissen kwam ik soms een jaar of langer niet tegen.'
De eerste scholen en ziekenhuizen werden door missionarissen gestart.
Wees solidair met pater Bert Hagendoorn en de vele missionarissen die zich
inzetten voor hun medemens! Voor pater Bert en vele andere missionarissen
wordt extra gecollecteerd tijdens de HH. Missen in het Pinksterweekend van
19 en 20 mei in de kerken van Kerkrade-West. Dank voor uw bijdrage!

Uitgave Terwinselen:

21-4 t/m 25-5-2018

Moeder Gods
Blijvend ontmoeten
door kijken
en bekeken worden
ben ik veilig.
Je treurige ogen volgen mij
weg of onderweg
je bent me heilig.

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. 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:
14 mei 2018, 12.00 uur

Steeds mag blijken dat in
zoeken, lachen, huilen
ik jou steeds zal blijven
wees gegroeten.
Cor van Vliet

WOORD VAN DE PASTOOR

Wees Gegroet Maria
In deze lenteperiode kijken wij uit naar de zomer die
in aantocht is. Wij merken het aan de natuur. De
natuur krijgt weer zijn frisse groene kleur terug, door
de bladeren aan de bomen. De bloemen schieten uit
de grond en de eerste bloemen staan in bloei. De
natuur komt weer tot leven.
Niet alleen een nieuw zomerseizoen, maar ook een
nieuw Maria-seizoen mogen wij tegemoet zien. De
vele Maria-heiligdommen zijn weer uit hun
‘winterslaap' ontwaakt. Vanaf 1 mei zullen in allerlei
bedevaartsplaatsen weer HH. Missen worden gevierd.
Daarbij vaak ook een Marialof met ziekenzegening.
Er zijn plekken waar in de plaatselijke heiligdommen
ook aanbidding zal worden gehouden en niet te
vergeten processies worden gelopen.
Als parochiecluster gaan wij dit jaar weer op woensdag 20 juni op bedevaart
naar Kevelaer en aan het einde van het seizoen op 10 oktober voor de tweede
maal naar Banneux. Deze bedevaart is ons vorig jaar zo goed bevallen, dat
wij ook dit jaar willen gaan met gelovigen die zich hiervoor aanmelden. Een
georganiseerde bedevaart...... Maar je kunt ook zelf met Maria de komende
weken op weg gaan naar Moresnet, Scherpenheuvel, Kapel in het Zand in
Roermond, Hapeneert en Sterre der Zee in Maastricht. Naast deze plaatsen
zijn er ook de eigen parochiekerken waar wij bij een Mariabeeld, plaquette of
altaar een kaars kunnen aansteken en daarbij een Wees Gegroet bidden.
De voorspraak van Maria inroepen voor allerlei intenties. Vele mensen doen
het nog in onze dagen. Ook bij de kapellen in het Limburgs heuvelland. Je
mag het zien aan de kaarsjes die de komende weken weer mogen branden.
Door haar verbondenheid met de Heer, mag zij onze gebeden bij Hem onder
de aandacht brengen. Mensen voelen en merken dat Maria als moeder naar
ons wil luisteren. Je kunt je tegenover haar helemaal uitspreken. Dat is vaak
al voldoende om na het bidden van een Wees Gegroet met een opgelucht hart
verder te gaan. Want als kinderen van God weten wij dat Maria als Moeder
naar ons luistert. Je wordt gehoord. Meer hoeft het vaak ook niet te zijn.
Pastoor Frank Sweer

Bedevaart naar Kevelaer
In de twee voorgaande parochieblaadjes werd al melding gemaakt van onze
jaarlijkse bedevaart als parochies Kerkrade-West op woensdag 20 juni 2018.
Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u telefonisch contact opnemen met
parochiekantoor Terwinselen (045-5412581) op maandag, woensdag of
vrijdag tussen 10.00 - 11.00 uur voor aanmelding of nadere informatie.
Het is de moeite waard om mee te gaan!

VANUIT ONS CLUSTER
Roepingenzondag
"De tijden zijn veranderd", horen wij mensen wel eens zeggen. Dat geldt niet
alleen voor de Kerk, maar voor onze gehele samenleving. Binnen de Kerk zien
wij in onze streken heel duidelijk dat de veranderingen steeds dieper
ingrijpen. Zo is er nog maar één pastoor voor vijf parochies met drie kerken
en één kapel in Zorgcentrum Firenschat. De pastoor wordt gelukkig nog
geassisteerd door een diaken en een assistent-pastor. Dertig jaar geleden was
de geestelijke bezetting nog geheel anders in de parochies van
Kerkrade-West. Nieuwe priester- en diakenroepingen blijven ver achter bij
wat wenselijk zou zijn, daarom is ons gebed zeker nodig. Wij blijven bidden
voor nieuwe roepingen in onze eigen streken. Dat jonge mannen en vrouwen
de stap durven te zetten om hun leven te wijden aan de Kerk. Wij willen in
het bijzonder hiervoor bidden in de HH. Missen in het weekend van
roepingenzondag op 21 en 22 april. Na elke H. Mis zal een extra collecte
worden gehouden voor het Grootseminarie Rolduc. De oplossing ligt niet
alleen in het opleiden van priesterstudenten uit andere continenten, al zijn wij
zondermeer dankbaar voor nieuwe priesters uit India, Sri Lanka, Polen,
Zuid-Amerika of uit andere gebieden. Naast een tekort aan roepingen is er
ook binnen heel wat parochies, zo ook binnen het cluster Kerkrade-West, een
tekort aan financiële draagkracht om naast een pastoor ook nog een kapelaan
aan te stellen! Vijf parochies kunnen dus nog maar één fulltime pastoor
betalen! Dat mag ons ook aan het denken zetten. Wij mogen dan wel bidden
voor nieuwe roepingen, maar daarbij zondermeer insluiten ook het gebed
voor een grotere betrokkenheid (financieel en vrijwilligerswerk) van
parochianen met de kerkgemeenschap.

Tweede Pinksterdag voortaan aan Maria toegewijd
De maandag na Pinksteren zal met ingang van dit jaar voortaan worden
gevierd als de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk. Dat heeft paus
Franciscus bij decreet bekend laten maken. Daarmee komt een einde aan het
fenomeen van Tweede Pinksterdag. Die kon wel als zodanig worden gevierd,
maar gold officieel als zogeheten weekdag door het jaar. In het getijdengebed
komt Tweede Pinksterdag niet eens voor. De nieuwe gedachtenisviering zal
“ons helpen herinneren dat groei in het christelijk leven verankerd moet zijn
aan het mysterie van het Kruis, de offergave van Christus in het Eucharistisch
gastmaal en aan de Moeder van de Verlosser en Moeder van de Verlosten, de
Maagd die God haar offer brengt.” De gedachtenis zal wereldwijd worden
ingevoerd in zowel de Misliturgie als het getijdengebed. De Mariale titel
'Moeder van de Kerk' heeft de laatste decennia aan populariteit gewonnen.
Paus Paulus VI kende de titel aan Maria toe aan het einde van het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965). Paus Franciscus heeft besloten de
gedachtenis aan de universele kalender toe te voegen om “de groei te
bevorderen van de moederlijke kant van de Kerk bij de herders, religieuzen
en de gelovigen, alsook een groei van een authentieke Maria devotie.”

