St. Martinus
Spekholzerheide
O.L. Vrouw van Lourdes
Gracht

De Pastorie Akerstraat 5 6466 HA Kerkrade
Kerkdiensten en gebedsintenties
zondag 22 april
Tweede collecte voor Roepingenzondag;
11.15 uur
zang: Rochus volkszang.
zeswekendienst Annie Habets-Bouten; zeswekendienst Mia Frissen-Kool;
zeswekendienst Fieny Ortmans-van den Akker; Netta Mommertz-Laschet;
Finy Mommertz; Ger Esser en Tiny Vandermühlen; overledenen uit onze
parochie (collecte Allerzielen).
zondag 29 april
11.15 uur
Edith Muijrers-Meertens; Fien Ghijsen-Köhler.
vrijdag 4 mei
9.30 uur

Thuiscommunie voor zieken en ouderen.

zondag 6 mei
Kerkdeurcollecte voor de Zonnebloem.
11.15 uur
1ste jrd. Mia Starmans-Schiffelers en 2de jrd. Frans Starmans;
1ste jrd. Ton Pelzers; jrd. echtpaar Grond-Voragen en dochter Gerda en
echtpaar Beugels-Grond en zoon Sjef (st.); Enny Hardon-Vreuls; Johan Esser;
ouders Sangen-Handels en overledenen familie Houben-Bost; Mia Frissen-Kool;
Annie Habets-Bouten; Annie Vanderheijden-Jegers.
donderdag 10 mei
11.15 uur

Hemelvaartsdag;
zang: Rochus meerstemmig.

zaterdag 12 mei
13.00 uur

Doopweekend.
doop Joshua Guilik.

zondag 13 mei
Doopweekend;
11.15 uur
Kerkelijk Zangkoor Schandelen.
jrd. Hub en Trautje Ploem-Schlangen en ouders Schlangen-Craussen (st.);
Antoon en Mia Werry-Bruls; Finy Mommertz; overledenen uit onze parochie
(collecte Allerzielen).
zondag 20 mei
Pinksteren; zang: Rochus meerstemmig;
11.15 uur
tweede collecte voor de Nederlandse Missionarissen.
zeswekendienst Leo Senster; jrd. Joep Ruiter (st.); Mia Hensgens (voor
verjaardag); Edith Muijrers-Meertens; Fien Ghijsen-Köhler.

Zij verzorgen de diensten mee:
Misdienaars
zondag 22 april
11.15 uur Regina, Andrea, Stan
zondag 29 april
11.15 uur Toby, Tim, Laura
zondag 6 mei
11.15 uur Sanne, Danae, Danea
donderdag 10 mei
11.15 uur Toby, Laura
zondag 13 mei
11.15 uur Andrea, Stan
zondag 20 mei
11.15 uur Sanne, Danae, Danea
Parochie-agenda:
maandag
30 april
maandag
30 april
dinsdag
1 mei
dinsdag
8 mei
dinsdag
8 mei
woensdag
23 mei

10.15
14.00
13.30
14.00
19.00
18.30

Lector
Bert
Chris
Marie-José
Bert
Edith
Paul

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Overleden
Leo Senster
Elbereveldstraat 11
Moge hij rusten in vrede

Ruggesteun
Zonnebloem
Jraater Meëdsjer
Jraater Manslü
Mentorschap
Tellen parochieblaadje

Spekholzerheide

73 jaar

Gedoopt
Zeyneb Amezan
Hyacinstraat 14
Heilust
Jade Berger
Graverstraat 83
Spekholzerheide
Jada en Elena van Malde
Ammonieterf 228
Heerlen
Lana Dircks
Op de Knip 177
Terwinselen
Dat zij een gelukkige toekomst tegemoet gaat
Opbrengst Vastenactie Spekholzerheide
De Vastenactie heeft in Spekholzerheide het mooie bedrag van € 1.073,95
opgebracht. Hiermee kunnen we de Zusters van het Heilig Hart ondersteunen,
die werkzaam zijn in de Mbala-regio/Zambia. De Zusters richten zich
voornamelijk op de opvang van weeskinderen, die hun ouders door Aids
verloren hebben. Wij danken in eerste instantie de collectanten, die de
regenbuien tijdens de Goede Week trotseerden, maar natuurlijk ook de gevers
die dit resultaat mogelijk maakten.
Met vriendelijke groeten, Angela Linssen
Opbrengst Vastenactie Gracht
Graag wil ik alle collectanten en de mensen van de Gracht die de Vastenactie
weer gesteund hebben, bedanken voor hun tijd en bijdrage. Het mooie bedrag
van € 285,90 is dit jaar opgehaald.
Hartelijk dank, Liesel Hendriks

Paascollecte Spekholzerheide en Gracht
Ook dit jaar was er weer de traditionele Paascollecte van de jonge
parochiebladdelers en misdienaars. In totaal haalden de jonge vrijwilligers
€ 862,66 op. Alle jonge vrijwilligers die altijd paraat staan voor het
rondbrengen van de parochieblaadjes of het dienen van de HH. Missen en die
zich weer de moeite hebben genomen om langs de deuren van onze wijken te
trekken: heel erg bedankt voor jullie inzet om deze collecte ook dit jaar weer
mogelijk te maken!
Namens de jonge parochiebladdelers, misdienaars en acolieten aan alle gulle
gevers: hartelijk bedankt voor uw bijdrage! Van het geld maken de misdienaars
en delers van het parochieblaadje in de zomer een leuk uitstapje als beloning
voor hun inzet.
Koningsdagviering 2018 Spekholzerheide en Gracht
Het Oranje-Comité Spekholzerheide en Gracht heeft voor
Koningsdag 27 april een feestmiddag gepland op de
schuttersweide St. Sebastianus aan de ingang van het Wauwelpad.
De middag is van 13.00 uur tot 16.30 uur met diverse activiteiten zoals:
glijbaan, springkussen, zweefmolen, wafels bakken, loterij met leuke prijzen,
grote kegelbaan, voetbalgoal met snelheidsmeter, limbodansen en fiets
versieren. In de kantine van de schutterij zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar.
Jong en oud, iedereen is van harte welkom.
Om 20.30 uur ’s avonds begint een feestelijke lampionnenoptocht met
medewerking van Harmonie Ste. Marie Gracht en Koninklijke Harmonie
St. Caecilia Spekholzerheide. Verzamelen is om 20.15 uur bij basisschool De
Spoorzoeker.
Kerkelijk Zangkoor St. Rochus

Beste parochianen, hierbij een sfeerfoto van de wekelijkse repetitie van ons
kerkkoor zoals vermeld in de editie van vorige keer. Wees altijd welkom op
maandagavond in Heidsjer Treff.

Kerkelijk Zangkoor Schandelen
Kerkelijk Zangkoor Schandelen zingt in de
Martinuskerk te Spekholzerheide op
zondag 13 mei om 11.15 uur.
In 2017 vierde Hannie Wagelaar haar 25-jarig lidmaatschap bij het Kerkelijk
Zangkoor Schandelen. Zij heeft destijds te kennen gegeven het op prijs te
stellen indien het koor in 2018 een viering zou willen opluisteren in haar eigen
parochiekerk. Uitgevoerd wordt o.a. Missa Brevis in Bes, K.V. 275 W.A. Mozart,
Cantique de Jean Racine G. Fauré, 7-stemmig Ave Maria A. Bruckner en
Cantate Domino in Laetitia van M. Sawa.
Sinds 1971 staat het koor onder leiding van Sjef Konieczny, die het als een
uitdaging ziet het koor niet-alledaagse muziek voor te leggen. Het repertoire is
dan ook zeer gevarieerd en omvat o.a. muziek van de oude polyfone meesters
(da Palestrina, Byrd, Lassus), van barokke componisten (Bach, Händel) en van
klassieke, romantische en modernere componisten (Mozart, Bruckner, Brahms,
Poulenc en Rutter). Het koor streeft naar een hoog niveau, hetgeen wel blijkt
o.a. uit de 2 cd-awards, die werden uitgereikt door de VNK. Verder werd het
koor gevraagd mee te werken aan de heilige mis bij de opening van het WMC in
2017. Voorop staat het goed verzorgen van eucharistievieringen en het samen
met plezier zingen. Verdere Informatie over het koor kunt u vinden op:
https://sites.google.com/site/kerkelijkzangkoorschandelen/home
Hier staat o.a. wanneer het koor zingt en wat er op het programma staat.

Kerkhofzaken: graven – urnengraven – strooiveld
Spekholzerheide
Beheerder: dhr. M. Hanssen, 06 – 48 17 27 51 tussen 18.00 en 19.00 uur.
Openingstijden kerkhof:
1 april t/m 6 november
09.00 – 18.00 uur
7 november t/m 31 maart 09.00 – 16.00 uur
Gracht
Beheerder: dhr T. Hensgens, Spoorzoeker 52, 045 - 541 63 11 na 17.00 uur.
Openingstijden kerkhof:
1 april t/m 6 november
09.00 – 18.00 uur
7 november t/m 31 maart 09.00 – 16.00 uur
Kerkbijdrage: ING-bank NL 58 INGB 0001 0417 26 of
Rabobank NL 56 RABO 0148 4012 87 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus,
Akerstraat 5, 6466 HA Kerkrade o.v.v. kerkbijdrage.
Speciale giften: Restauratiefonds St. Martinus:
Rabobank NL 24 RABO 0148 4378 50 o.v.v. bestemming.
Parochieblad: Kopij kan worden ingeleverd op de pastorie of via e-mailadres
redactie: parochieblaadje@stmartinus.nl vóór maandag 14 mei 12.00 uur. Het
volgende blaadje is voor 5 weken (26 mei t/m 29 juni).
Klachten bezorging Gracht: tel. 045 - 543 19 59.

