
 

 

VANUIT ONZE WIJKEN 

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:     18 juni 2018, 12.00 uur 

Operaconcert Verdi & Co 
Wilt u nog eens genieten van bekende en minder 
bekende operakoren en aria's? Af en toe meezingen 
of neuriën? Nog eens het dramatische verhaal van 

Leonora uit La Forza del Destino beleven? Kennis 
maken met een welgestelde varkensboer en een 
dronken zangeres? Vrolijk worden van huppelende 

melodieën uit de operettewereld? Nog eens Verdi 
horen, maar ook Mozart, Wagner, Puccini, Strauss 
en Léhar? Bezoek dan het concert dat Mannenkoor 
David Spekholzerheide samen geeft met het 

Voerendaals Mannenkoor op zaterdag 26 mei in het 
HUB-theater te Kerkrade. Onder leiding van Jan 
Gouders zingen de mannen van beide koren de sterren van de hemel, daarbij 
ondersteund door Bèr Schellings, bas/bariton, Daphne Ramakers, sopraan en 
Pascal Pittie, tenor. De instrumentale begeleiding is in handen van Pavlina 

Heckmanns aan de vleugel en Patrick Heckmanns en Theo Mazajcik op viool. 

Leon Vinken en Marc Sieben spelen een hoofdrol bij de afsluiting van het 
concert die dan weliswaar minder opera(bel) is, maar daarom des te 
indrukwekkender. Genieten! 
Kaarten à € 15,- voor dit unieke concert kunt u aanvragen via de website van 
het theater www.plt.nl of telefonisch 045 – 5716607 of aan de balie van het 
theater. 

 

 

Uitgave Terwinselen:   26-5 t/m 29-6-2018

Spreid je armen maar uit 
 

Sedert oneindige tijden 
is het leven van gewicht, 

onder alle jaargetijden 
zien kinderogen het licht. 

 
Leven, een eeuwig mysterie, 

Gods grote scheppingswonder, 
levensvonk in de materie, 
een geschenk zo bijzonder. 

 
Hij die waakt over het geheel, 

voor onze blik verborgen, 
geeft ieder zijn rechtmatig deel, 

draagt zorg, vandaag en morgen. 
 

Als een Vader ons genegen, 
roept Hij elk kind op Zìjn tijd, 

speel en spring, in zon en regen, 
spreid je armen maar uit wijd. 

 
Leef met levenslust het leven, 

als een vlinder in de wind, 
zie het schouwspel van het leven 

met de ogen van een kind. 
 

Priscilla Laneuze  

http://www.plt.nl
https://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/1505-priscilla-laneuze


 

 

WOORD VAN DE PASTOOR 

Het mysterie van het geloof: het H. Sacrament 
De communiekinderen van Kerkrade-West 
hebben in de voorbije maanden april en mei hun 
Eerste H. Communie gedaan in een van onze 

kerken. Zij hebben voor het eerst de H. Hostie 
mogen ontvangen. In dankbaarheid staan de 

communicanten daarbij nogmaals met hun ouders 
stil tijdens de openluchtmissen en processies, als 
het hoogfeest van het H. Sacrament wordt gevierd. 
Wij vieren dat respectievelijk in Kaalheide/Heilust 
op zaterdag 26 mei om 18.00 uur, Terwinselen op 

zondag 3 juni om 10.00 uur en Spekholzerheide/Gracht op zondag 10 juni om 
10.00 uur. Elke parochie zet daarbij zijn eigen persoonlijke accenten vanuit 
een stuk traditie. 
Tijdens het vieren van de H. Mis in de openlucht zal na de 

consecratiewoorden over brood/Lichaam en wijn/Bloed van Christus, door de 
pastoor worden gezegd: "verkondingen wij het mysterie van het geloof''. De 

gelovigen kunnen dan antwoorden: "Heer Jezus wij verkondigen Uw dood en 
wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt".  
Dat is nogal wat, wat wij hier als gelovigen zeggen! Dat kun je alleen vanuit 
een diep geloof zeggen, want het overstijgt verre onze verstandelijke 
vermogens. Dit geloof drukte een mevrouw, die een tijd geleden is overleden, 
een aantal jaren lang elke zaterdagnamiddag uit tijdens de H. Mis in 
Firenschat. Zij zei dan hardop tijdens de H. Mis bij het opheffen van brood en 

wijn: "mijn Heer en mijn God". Hiermee sprak zij de woorden van de 
ongelovige Thomas, die Jezus uiteindelijk in levende lijven mocht zien, nadat 
hij er niet bij was geweest toen Jezus zich toonde na Pasen als de Verrezen 
Christus. 
Jezus zei tot Thomas: 'Omdat gij mij ziet gelooft gij, zalig zij die Mij niet zien 
en toch geloven". Vele mensen trokken zich in de tijd van Jezus terug toen Hij 
sprak over Zijn eigen Vlees en Bloed als gave. Het vormde een aanstoot. 

Maar de apostelen bleven en zeiden: "Heer, naar wie zouden wij gaan. U 
heeft Woorden van eeuwig leven". En ook wij zijn gebleven..... dat geloof 

willen wij vieren als communicanten en volwassenen met een openluchtmis, 
uitstelling Allerheiligste en een processie. Wat een bijzonder geloof! Daar loop 
je niet voor weg, dat mag je omarmen als bron van kracht en inspiratie juist 
in onze huidige tijd van geestelijke armoede en mensen op zoek zijn naar zin 

in het leven. 
         Pastoor Frank Sweer 

 

 

VANUIT ONS BISDOM 

Heiligdomsvaart in Maastricht  
Dit jaar vindt in Maastricht weer de 
Heiligdomsvaart plaats. Van 24 mei 
tot en met 3 juni staat de Limburgse 

hoofdstad in het teken van dit 
religieuze en culturele feest. De 
Heiligdomsvaart is een bedevaart naar 

het graf van Sint Servaas, de eerste 
verkondiger van het geloof in het huidige Nederland. 
Tegelijkertijd is de Heiligdomsvaart ook een groot cultureel feest. Er zijn tal 
van vieringen, processies, evenementen, exposities, concerten en 

voorstellingen. Hoogtepunt van de Heiligdomsvaart zijn de twee ommegangen 
op 27 mei en 3 juni. De relieken van Sint Servaas en de andere devoties van 
Maastricht worden dan in een processie annex historische stoet door de stad 
rondgedragen. Het thema van de Heiligdomsvaart is dit jaar ‘Doe goed en zie 
niet om’.  

Op zondag 27 mei is er in de Sint-Servaasbasiliek een pontificale 

eucharistieviering met bijna alle Nederlandse bisschoppen. Deze mis wordt 
door de KRO live op televisie uitgezonden. De mis begint om 10.15 uur en is 
te zien via NPO2. Het uitgebreide programma van de Heiligdomsvaart is te 
vinden op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl 

Paus Franciscus in cijfers 
Paus Franciscus heeft in de eerste vijf jaar van zijn 

pontificaat 22 internationale reizen gemaakt en ruim 
249.000 kilometer afgelegd – zes keer de omtrek van de 

aarde. Ook heeft hij 880 mensen heilig verklaard, 
waaronder de ongeveer 800 Italiaanse martelaren die in 
de vijftiende eeuw door Ottomaanse soldaten vermoord 
werden. Dit blijkt uit, door het Vaticaan bekend 
gemaakte, cijfers over Franciscus’ pontificaat. De cijfers 
beslaan de periode van zijn inauguratie (19 maart 2013) 
tot 19 maart 2018. Volgens de cijfers heeft de nu 

81-jarige paus onder meer ook 61 nieuwe kardinalen 
gecreëerd, 219 algemene audiënties gegeven en 41 grote documenten 
gepubliceerd, waaronder twee encyclieken (Lumen Fidei en Laudato Si') en 
twee exhortaties (Evangelii Gaudium en Amoris Laetitia). Naast zijn 
buitenlandse reizen (waaronder twee Wereldjongerendagen) legde Franciscus 
ook nog achttien pastorale bezoeken binnen Italië af en bezocht hij zestien 

parochies in zijn eigen bisdom, dat van Rome. Hij kondigde twee speciale 
jaren af, een voor het Godgewijde leven en een buitengewoon Jaar van 
Barmhartigheid en riep vier synodes bijeen: twee over huwelijk en gezin, de 

jongerensynode die in oktober van dit jaar plaatsvindt en de Amazonesynode 
die in 2019 wordt geopend. Ook vestigde de paus enkele speciale dagen, 
waaronder de Werelddag van de Armen, en kondigde hij dagen van vasten en 
gebed af voor vrede in Syrië, Zuid-Soedan en Congo. (CNS) 

http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/

