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

De Pastorie Akerstraat 5 6466 HA Kerkrade
Kerkdiensten en gebedsintenties
zondag 27 mei
Zang: Mannenkoor David.
11.15 uur
uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk Jo en Bertie Schmetz-Krutzen;
jrd. Hub Jansen; Mia Frissen-Kool; Annie Habets-Bouten;
Annelies Hanssen-Dumont en Jos Dumont; overledenen uit onze parochie
(collecte Allerzielen).
vrijdag 1 juni
9.30 uur

Thuiscommunie voor zieken en ouderen.

zondag 3 juni
Sacramentsdag;
9.45 uur
1e Heilige Communie kinderen SO/VSO St. Jan Baptist.
11.15 uur
Aan de kerkdeur collecte voor de Zonnebloem.
uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk Toon en Bernie Thomas-de Kock;
jrd. Mia Hensgens (st.); jrd. ouders Crombach-Muijrers (st.); Johan Esser;
Enny Hardon-Vreuls; Finy Mommertz; Leo Senster.
zondag 10 juni
Sacramentsprocessie; dankviering
10.00 uur
communiekinderen basisschool ‘De Spoorzoeker’.
Mocht de processie wegens slecht weer niet doorgaan, dan zal alleen een
H. Mis plaatsvinden in de kerk om 10.00 uur.
zondag 17 juni
11.15 uur
zeswekendienst Gerda Horbach-Huppertz;
jrd. Sjeng Mertens en Fieny Mertens-Janssen;
Edith Muijrers-Meertens; Fien Ghijsen-Kohler;
Wim Sentjens; overledenen uit onze parochie
(collecte Allerzielen).
zondag 24 juni
Johannes de Doper;
11.15 uur
zang: Rochus volkszang.
jrd. Coen Kaiser en t.i.v. overleden ouders.

Zij verzorgen de diensten mee:
Misdienaars
zondag 27 mei
11.15 uur Toby, Tim, Laura
zondag 3 juni
11.15 uur Regina, Andrea, Stan
zondag 10 juni
10.00 uur Alle misdienaars
zondag 17 juni
11.15 uur Sanne, Danae, Danea
zondag 24 juni
11.15 uur Toby, Tim
Parochie-agenda:
donderdag
31 mei
dinsdag
5 juni
dinsdag
12 juni
maandag
18 juni
maandag
25 juni
dinsdag
26 juni
woensdag
27 juni

9.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
14.00 uur
10.15 uur
19.30 uur
18.30 uur

Lector
Chris
Bert
Edith
Chris
Paul

Koper poetsen
Jraater Meëdsjer
Jraater Manslü
Zonnebloem
Ruggesteun
Ruggesteun
Tellen parochieblaadje

Overleden
Gerda Horbach-Huppertz
v/h Grachterstraat 20
Moge zij rusten in vrede

Gracht

78 jaar

Gedoopt
Joshua Guilix
Industriestraat 16
Spekholzerheide
Dat hij een gelukkige toekomst tegemoet gaat

Sacramentsprocessie Spekholzerheide-Gracht:
zondag 10 juni 2018
Op zondag 10 juni a.s. wordt in onze parochie weer de
jaarlijkse Sacramentsprocessie gehouden. Helaas kon de
processie vorig jaar niet doorgaan wegens onbestendige
weersomstandigheden. Dit jaar hopen wij dat de
weergoden ons beter gezind zijn.
Opstellen en vertrek voor de processie start om 10.00 uur.
De route is als volgt: Kerkstraat, Patronaatstraat, Groene
Kruisstraat, rustaltaar Groene Kruisstraat, Spekhofstraat,
Schoolstraat, Petrus Dorrstraat (met openluchtmis), retour via Schoolstraat,
Graverstraat, Patronaatstraat, afsluiting bij H. Hartbeeld hoek AkerstraatPatronaatstraat. Tijdens de processie vindt er om ± 10.30 uur de H.
Eucharistieviering plaats op het binnenplein aan de Petrus Dorrstraat.
Aan de bewoners van bovenstaande straten het verzoek om de straat zoveel
mogelijk auto vrij te maken en de straten te versieren en te vlaggen.
Bij slecht weer vindt de eucharistieviering plaats in de kerk om 10.00 uur.
Het processiecomité

Parochiesecretariaat gesloten
Op woensdag 20 juni is het parochiesecretariaat aan de Akerstraat 5 gesloten.
U kunt het secretariaat wel telefonisch bereiken.
Vrienden van de kapel
In de Mariamaand mei willen we graag melding maken van onze actie, die in
november/december is gelanceerd. Momenteel hebben zich een 16-tal vrienden
gemeld. In de spaarpot voor de kapel zitten nu een kleine € 1850,-. Deze gaan
wij in de komende maanden gebruiken voor de restauratie. Daarnaast is er in
de kapel een schilderij geplaatst met de namen van de vrienden. Nieuwe
vrienden zijn nog steeds welkom. Samen kunnen we er iets moois van maken.
Bloemen op het kerkhof
Het schijnt dat diegene die de bloemen van andermans graven meeneemt, nu
ook al bezig is bij de kindergraven. Drie keer achter elkaar werd een bloemstuk
van een kindergraf ontvreemd.
Misschien moet diegene die zoiets doet zich het verdriet van de ouders
proberen voor te stellen. Het is toch erg als je niet met de handen van
andermans spullen kunt afblijven!
Het kan toch niet zo zijn dat we een bewaker of camera’s op het kerkhof
moeten neerzetten?
Zonnebloem in actie
Zoals elk jaar organiseert de Zonnebloem een aantal
activiteiten om zoveel mogelijk mensen de kans te
geven mee te doen bij leuke uitstapjes.
Op 26 maart konden veel gasten dankzij de medewerking van het herenkoor en
pastoor Sweer een H. Mis vieren, gevolgd door een gezellig samenzijn met een
kopje koffie en iets lekkers. Door een tombola gingen er heel wat gasten met
een prijsje naar huis. Uiteraard hoorde daar ook een paasattentie bij.
Gertie Kraussen werd bij die gelegenheid in het zonnetje gezet, vanwege haar
meer dan 25-jarig actieve lidmaatschap van de vereniging.
Tijdens de pinksterbraderie kon iedereen bij het ‘restaurant’ van de
Zonnebloem een kopje koffie met een lekker stukje vla nuttigen of bij de
marktkraam iets moois kopen. Natuurlijk werden er ook loten voor de
Zonnebloem verkocht, waarmee iedereen de kans heeft op mooie prijzen. Op 8
oktober is de trekking en weten we waar de prijzen zijn gevallen. Met het
‘restaurant’, de marktkraam en de loten wordt een bijdrage geleverd aan de
kosten.
Op 11 juli worden de bij ons bekende gasten gevraagd of ze mee willen gaan
met het busreisje. Dit jaar gaan we naar Gemünd in de Eifel. Het wordt vast
weer een gezellige dag, die we afsluiten met een warme maaltijd.
Nu kunnen we ons voorstellen dat u ook graag aan een activiteit van de
Zonnebloem zou willen deelnemen; nou dat kan. We zijn er voor alle mensen
met een lichamelijke beperking. Als u het op prijs stelt, komt een van onze
vrijwilligers graag naar u toe.
Twijfelt u of u ook tot onze “doelgroep” hoort, neem dan telefonisch contact op
Wiel Mertens (045-5420300) of Anny Steffann (045-5421485). Ook als u
interesse hebt om vrijwilliger te worden, schroom niet en neem contact op met
een van onze mensen.

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 1 keer in de 7 jaar. De jongelui hebben in
ieder geval genoten van een dag: cultuur, spel, gebed en samenzijn.
Parochieblad in de zomermaanden
Beste parochianen,
In de zomermaanden heeft de redactie elk jaar een probleem met 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
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 18 juni 12.00 uur. Het
volgende blaadje is voor 9 weken (30 juni t/m 31 augustus).
Klachten bezorging Gracht: tel. 045 - 543 19 59.

