Door de dood is uit ons midden weggenomen:
Constatin Triepels-Mihai, 74 jaar,
Tonny te Boekhorst-van der Sangen, 77 jaar.
Moge zij rusten in Vrede.
DOOPDATA:
2017: 3-4 juni, 1-2 juli, 5-6 aug, 2-3 sept, 30 sept-1 okt; 25-26 nov; 2-3 dec.

KOPY voor het volgend parochieblad —voor vijf weken
(van za. 26 mei t/m vrijdag 29 juni) voor 14 mei 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.
SPREEKUUR OP DE PASTORIE:
Ma-wo-vrij van 10.00—11.00 uur. Tel nr 5412581.
U kunt op het spreekuur terecht voor informatie over onze parochie, het
opgeven van misintenties, het maken van doop– en huwelijksafspraken,
het kopen van kaarsen, etc.

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
Zondag 22 april, 4e zondag van Pasen/Roepingenzondag 10.00 uur
In de kapel van Firenschat
Extra collecte voor Grootseminarie Rolduc
Intenties:
jaardienst ouders Wim Zegel en Joke Zegel-Riepen;
jaardienst Martien en Kien Heinrichs-Nijdam; Els Nillesen-Ramakers (offg).
Zondag 29 april, 5e zondag van Pasen 10.00 uur
In de kapel van Firenschat
Intenties:
zeswekendienst Günter Pütz;
zeswekendienst Wiel Beaujean;
jaardienst ouders Laurens en Jozefina Schlechtriem-Schmeets;
Fien Ubachs-Lousberg (offg); Math Schaeps;
overleden parochianen (coll. Allerzielen).
Vrijdag 4 mei, thuiscommunie vanaf 9.00 uur
Vrijdag 4 mei, gebedsdienst in Firenschat om 15.00 uur
Rozenkrans bidden.

Dank u wel!
De Vastenaktie voor Zambia heeft opgebracht: Zorgcentrum Firenschat € 238,en de parochie € 230,-. De misdienaars hebben met de paascollecte in de kapel
€ 104,- opgehaald.
Daarvoor hartelijk dank!

Restauratie parochiekerk
Terwinselen
Op dit moment is niet veel nieuws te
vertellen rondom de restauratie van de
kerk. Het is te hopen, bij het uitkomen
van dit parochieblaadje, dat de
stucadoors en de schilders aan het werk
zijn na weken vertraging door
vochtproblemen. Hierover kan in het
volgende parochieblaadje meer worden
gezegd.
De opbrengst van de deurcollecte in de
maand maart 'los ee lempsje brenne
vuur de kirch' is uitgekomen op een
bedrag van € 2.820,Daarvoor hartelijk dank!

Zondag 6 mei, 6e zondag van Pasen om 10.00 uur
In de kapel van Firenschat
Terwinseler Straatmarkt
Intenties
jaardienst ouders Alfred en Cato Adamczijk-Pals en zoon Piet;
Trees Scholtes-Duijsens (offg); Bertie Wilms (offg);
Hans Crombach (offg); Ciska Mees-Bovens (offg).
Woensdag 9 mei, H. Mis in Firenschat om 16.45 uur
Hoogfeest van Christus Hemelvaart.
Donderdag 10 mei, Hoogfeest Hemelvaart
In de St. Jozefkerk te Kaalheide
Eerste H. Communieviering ‘De Doorkijk’.
09.30 uur afhalen in processie communiekinderen bij de basisschool
de Schakel door Harmonie St Callistus.
10.00 uur aanvang Communieviering in kerk.
Thema: ‘Jezus geeft ons bijzonder Brood.
Intenties:
Ruud Karsten v.w. verjaardag;
overleden parochianen (coll. Allerzielen).

Vrijdag 11 mei, gebedsdienst in Firenschat om 15.00 uur
Rozenkrans bidden.
Zondag 13 mei, 7e zondag van Pasen om 10.00 uur
In de kapel van Firenschat
Intenties:
Wiel Munnik (offg); Roos Van Gerven-Bothmer (offg).
Vrijdag 18 mei, gebedsdienst in Firenschat om 15.00 uur
Rozenkrans bidden.
Zondag 20 mei, Hoogfeest van
Pinksteren om 10.00 uur
In de kapel van Firenschat
Extra collecte voor de Nederlandse
Missionarissen.
m.m.v. klarinet-ensemble
Intenties:
Els Nillesen-Ramakers (offg);
Hub Habets (offg).

Eerste Heilige Communie kinderen ‘De Doorkijk’
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.
Wegens restauratiewerkzaamheden is de eigen
parochiekerk gesloten en zullen wij gebruik maken van
de H.Jozef kerk van Kaalheide. De kinderen worden
daarom afgehaald bij basisschool 'De Schakel' in
Kaalheide door harmonie St. Callistus.
Vanaf basisschool De schakel lopen de kinderen in processie met hun ouders naar
de H.Jozef kerk. 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 van alles over gehoord en
hebben geleerd het Brood van Jezus met eerbied en respect te ontvangen.
De kinderen zullen op hun communiedag misschien wel 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 zondag opnieuw in de H.Mis van
onze parochiekerk. Dat is nogal wat!

Onze communicanten zijn:
Maandag 21 mei, 2e Pinksterdag
om 10.00 uur
In de kapel Firenschat
Intenties:
Zeswekendienst
Tonny te Boekhorst-van der Sangen.

Vrijdag 25 mei, gebedsdienst in Firenschat om 15.00 uur
Rozenkrans bidden.
De meimaand
De grote Engelse kardinaal John Henry Newman (1801-1890) vroeg zich af waarom
de maand mei tot Mariamaand werd uitgekozen. Hij zegt: "Waarom is speciaal de
maand mei genomen om de allerheiligste Maagd te eren? Omdat na sneeuw en ijs,
na vorst en koude, na de voorjaarsstormen en regenbuien de aarde zich tooit met
nieuw groen en frisse bladeren. Omdat overal in het veld en in de tuin bomen en
struiken bloemen dragen, de dagen langer worden en wij ons meer open stellen
voor de zonnewarmte. Deze stille vreugdekreet van de natuur is de natuurlijkste
uiting van onze verering van degene die genoemd wordt de 'Mystieke roos' en
'Gouden huis'. En al zou het in mei toch eens een keer donker en bewolkt zijn, toch
blijft zij de maand van de hoop en de belofte. En al kan het weer nog zo slecht zijn,
zij belooft toch de zomer en gaat aan de zomer vooraf. Als is de hemel met donkere
wolken bedekt of hangt er een koude nevel, eens zal de zon toch doorbreken en zal
het heldere licht de natuur en onze ziel verlichten.
Voor de vervulling van onze verwachtingen moeten wij juist kijken naar de
allerheiligste Maagd Maria; daarom is de maand mei aan haar gewijd".
(bron: leven met de Moeder van de Heer).

Raf Bejas; Dyano Burgers;
Isa Cordewener; Dean Dortants;
Sean Dortants; Sijtje Franssen;
Kaylee Hendrikx; Maeliah Jacobs;
Lorena Kleykers; Jayro Kösters;
Vera Moberts; Ayden Muijen;
Liam Nauts; Renske Peerboom;
Tren Raaymakers; Djesmay van Rhee;
Lieke Schölgens; Chayenne Scholtes;
Renée Scholtissen; Sara Senden;
Veerle van der Sleen; Yarno Smits;
Collin Vodde; Zeph Weijers;
Beau Wolter; Ellen Zijlstra.

Terwinseler Straatmarkt
De jaarlijkse straatmarkt zal dit jaar worden gehouden op zondag 6 mei 2018.
Deze feestelijke dag op Terwinselen beginnen wij als geloofsgemeenschap met
een eenvoudige H.Mis om 10.00 uur in de kapel van Firenschat. Als parochie
zullen wij op de Straatmarkt Terwinselen ook weer aanwezig zijn, ook al is de
kerk wegens restauratie nog gesloten, met ons eigen Terrasse de la Tour op het
pastorieplein. Onder het genot van een stuk vla (door vrijw illigers zelf
gebakken), een broodje gezond met daarbij een kopje koffie/thee, fris, bier of
wijn, zal het zeker bij mooi weer goed zitten zijn. Alle opbrengsten van Terrasse
de la Tour zijn bestemd voor het restauratiefonds van de kerk.
De vrijwilligers nodigen u uit voor een bezoek aan het terras of de kerk op deze
prachtige locatie van Terwinselen. Wij willen u graag ontvangen!

