
H. Jozef  

Kaalheide 

O.L.V. Altijddurende Bijstand 

Heilust 

Kerkdiensten en gebedsintenties 

Zaterdag 26 mei 2018, Sacramentsviering, dankviering communicanten 
18.00 uur: Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Jozef Kaalheide en harmonie 

St. Jozef Kaalheide 

Voor alle zieken uit onze parochie (collecte Lourdesnovene) 

 19.00 uur: Lourdesnoveen dag 4 
 

Zondag 27 mei 2018 

 17.00 uur: Lourdesnoveen dag 5 

 
Maandag 28 mei 2018 

 19.00 uur: Lourdesnoveen dag 6 

 

Dinsdag 29 mei 2018 
 19.00 uur: Lourdesnoveen dag 7 

 

Woensdag 30 mei 2018 

 19.00 uur: Lourdesnoveen dag 8 
  

Donderdag 31 mei 2018 

18.30 uur:  H. Mis 

19.00 uur: Afsluiting Lourdesnoveen dag 9 
 

Zaterdag 2 juni 2018, Sacramentszondag 

18.00 uur: Orgel + zang 

 Voor alle overledenen uit onze parochie  

(collecte Allerzielendienst) 
 

Zondag  3 juni 2018 

 13.00 uur: Doop Loek Lenssen 

 
Zaterdag 9 juni 2018, 10e zondag door het jaar 

 18.00 uur: Jongerenkoor 

   Anny Crutzen (coll.) 

   Hein Paffen (coll.) 
   Jenny Crombach-van Bijnen (coll.) 

   Anna Schoonhen-Görtzen (coll.) 

   Annemie Ferfers-Wetzelaer (coll.) 

   Jo Paffen (verjaardag) 
 



Zaterdag 16 juni 2018, 11e zondag door het jaar/ WOC 

 18.00 uur: GKZ, meerstemmig 
    Piet Vlaspoel (coll.) 

    Lenie Bothmer-Smeets  

    Hubert Vlaspoel (vaderdag) 

    Miets-Lurken-Vlaspoel (verjaardag) 
    Wiel Salden (vaderdag/coll.) 

 

Zaterdag 23 juni 2018, Johannes de Doper 

 18.00 uur: Volkszang 
    Jaardienst Bram Crutzen 

  

Gedoopt 

• Jolé America, zij werd gedoopt op zaterdag 21 april. 
• Joy Rombouts, zij werd gedoopt op zondag 20 mei.  

Dat zij samen met hun ouders een gelukkige toekomst tegemoet gaan. 

 

Proficiat 
Op donderdag 26 april mocht Mark Sterk uit handen van onze burgemeester Jos 

Som een koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ in 

ontvangst nemen. Ook voor onze parochie verricht Mark al jarenlang veel 

vrijwilligerswerk. Mark, van harte gefeliciteerd! 
 

E.H. Communie parochie Terwinselen 

Een uniek moment in 97 jaar waar wij als gastheer mochten optreden voor onze 

zusterparochie Terwinselen. Op donderdag 10 mei trokken vanaf basisschool  
‘De Schakel’ onder muzikale klanken van Harm. St. Callistus de 26 

communicantjes van basisschool ‘De Doorkijk’ naar onze kerk voor een 

feestelijke mis in een volle kerk. Ook hier een mooie viering om op terug te 

kijken. Overigens heeft onze zusterparochie ons bedankt met een mooie kaars 
en een kantrand voor het hoofdaltaar. Deze zullen nu in de meimaand worden 

gebruikt. ‘Danke Sjtaat’ 

 

Misdienaarnieuws 
Op zaterdag 19 mei namen 11 misdienaars deel aan de speciale dag 

georganiseerd door het bisdom. Dit keer gingen wij naar Maastricht waar al alles 

in het teken stond van de komende Heiligdomsvaart. Een speciale beleving 1x in 

de 7 jaar. De jongelui hebben in ieder geval genoten van een dag: cultuur, spel, 
gebed en samenzijn. 

 

Sacramentsviering 

Zaterdag 26 mei vieren wij aan de Lourdesgrot in het Mariapark onze 
sacramentsviering, dit als goed alternatief voor de processie. Samen met de 

communicantjes, het GKZ St. Jozef, een ensemble van de harmonie en 

misdienaars zorgt het pastorale team voor een mooie en stijlvolle viering. 

Na de H. Mis wordt het Allerheiligste door de kinderen naar het park gebracht en 
zullen wij het op passende wijze eren. Na afloop is er voor iedereen koffie met 

gebak. Dus een avond met een dubbele functie, die zowel pastorale – alsook een 

sociale binding van onze gemeenschap ten doel heeft. U bent er toch bij.  

Wij zorgen voor de zitplaatsen. 



Lourdesnovene 

Voor de 84e keer zullen ook dit jaar de laatste 9 dagen van mei in het teken 
staan van onze novene. Samen bidden, zingen en onze noden aanbieden aan de 

H. Bernadette en Moeder Maria. Net als in Lourdes wordt er ook aandacht 

geschonken aan het pastorale thema van 2018: ‘Doe alles wat Hij u zeggen zal.’ 

Een boodschap, die ons zeer bekend in de oren mag klinken. Zeker in een tijd 
waarin de parochies Heilust en Kaalheide samen één gezicht binnen het cluster 

vormen. Wie kent het prachtige kunstwerk boven de ingang van de voormalige 

kerk van de Heilust niet? Overigens is dit thema een samensmelting van de 

gebeurtenissen in Lourdes 160 jaar geleden. Luisteren, betrokken raken en 
delen. De opdrachten die Maria via Bernadette aan ons meegeeft en die 

samengevat betekenen: ‘heb vertrouwen in Christus en volg hem’. De 

aanvangstijden ziet u opgesomd in het overzicht. Op zaterdag 26 mei is eerst de 

eucharistieviering in het park en vervolgens is het 
novene-gebed een onderdeel van de 

sacramentsverering. Daarnaast is er voor iedereen 

koffie met gebak. Intenties kunt u als vanouds 

opgeven in de sacristie, in de brievenbus van de 
pastorie of kerk of bij één van onze contactpunten. 

Wij hopen er weer samen met u 9 mooie dagen van 

te maken.  
 

Reisje ziekenzorg Heilust. 

Dinsdag 19 juni maken wij weer ons jaarlijkse reisje. Deze keer gaan we naar 

Roermond en we vertrekken om 12 uur vanaf de hoek Romeinenstraat – Ons 

Limburgstraat. In Roermond aangekomen gebruiken we eerst een stuk vla met 
koffie of thee. Vervolgens kunnen we door de autovrije stad met heel veel 

terrassen uitwaaien. Bij terugkomst in Kerkrade vindt er als afsluiting van deze 

dag een lekkere koffietafel plaats. De kosten voor dit reisje bedragen € 15. 

U wordt benaderd door de vrijwilligster uit uw buurt. 
Hopelijk tot ziens en natuurlijk ook goed weer. 

De vrijwilligsters van de ziekenzorg Heilust 

 

 
Geen mooie zinnen bedenken 

Wat mag het gebed toch veel! Om verhoord te worden hoef je helemaal niet een 

mooie gelegenheidszin op te zoeken in een boek; als dat zo was, dan stond het 

er met mij slecht voor! Behalve het koorgebed, dat ik bijna niet waard ben mee 
te bidden, heb ik de moed niet om mooie gebeden op te zoeken in boeken - daar 

krijg ik hoofdpijn van, er zijn er zo veel! Het ene gebed is nog mooier dan het 

andere, ik kan ze niet allemaal bidden, en omdat ik niet kan kiezen doe ik maar 

als kinderen die niet kunnen lezen, ik zeg gewoon tegen God wat ik tegen Hem 
wil zeggen, zonder mooie zinnen te bedenken, en Hij begrijpt mij altijd. Voor mij 

is het gebed een beweging van mijn hart, ik kijk naar de hemel, ik roep dat ik 

dankbaar ben en van  Hem houd; het is iets groots, iets bovennatuurlijks waar 

mijn ziel blij en wijd van wordt, het verbindt mij met Jezus. (bron: Theresia van 
Lisieux, Een jaar wijsheid uit de abdijen) 

 

 



 

Parochieblad in de zomermaanden 
Beste parochianen, 

In de zomermaanden loopt de redactie elk jaar met het probleem over de 

kopijdata, verschijningsdata en bezorging van de parochiebladen. 

Vakanties van de redactie worden vaak afgestemd op bovengenoemde data. 
Daarnaast zijn vaak vele bezorgers, waaronder vele kinderen, met vakantie en 

worden zelfs in sommige delen van het cluster in de zomervakantie geen 

parochiebladen bezorgd. 

Dit jaar spelen deze problemen zeer, waardoor de redactie in goed overleg met 
het kerkbestuur heeft besloten gedurende de maanden juli en augustus maar 

één parochieblad uit te geven. Dit betekent concreet voor u: 

Het volgende parochieblad is voor een periode van 9 weken, en wel van 30 juni 

t/m 31 augustus.Misintenties en kopij voor deze periode dienen vóór 18 juni aan 
de parochiesecretariaten te worden doorgegeven. 

Eventuele zeswekendiensten na overlijden in deze periode kunnen niet vermeld 

worden. Na deze periode verschijnt het volgend blad weer op 1 september. 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
De redactie van de parochiebladen Kerkrade-West 

 

 

Informatie van de parochie H. Jozef Kaalheide 
Contact:  Kapelweg 5, 6466 AT Kerkrade. Tel. 06-10200071 

  E-mail: hjozefparochiekaalheide@gmail.com 

Spreekuur: Vrijdag van 17:00–18:00 uur in het parochiekantoor  

  Kapelweg 5. 
     Telefoon tijdens spreekuur: 045-5412138. 

Kerkbijdrage: Op naam van: Parochie H. Jozef Kaalheide met vermelding  

  van: “Kerkbijdrage, naam, adres”. 

  SNS-bank: NL47 RBRB 0916 9618 18 
  Rabobank: NL58 RABO 0148 4989 30 

  ING-bank: NL46 INGB 0005 7303 40 

Doopsel:  In het weekend van de 3e zondag in de maand, vanaf 13:00 

uur. 
Huwelijk:  Neem bij uw voorbereidingen zo snel mogelijk contact op. 

Ziekencommunie:  Op de 1e vrijdag in de maand. 

Ziekenhuisopname:  Geef dit zelf door aan de parochie. 

Ziekenzalving:   Neem tijdig contact op met de parochie. 
Heeft u dringend een priester nodig:  06-12412280 

Kopijdatum: Voor de volgende uitgave ,van 30-06-2018 t/m  

31-08-2018, kunt u kopij doorgeven naar het e-mailadres  

nancywouters@ziggo.nl tot maandag 18-06-2018 12.00 uur. 


