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REPAREERSCHUURKE  
11.00-14.00 u. Van Alles Get za 14 augustus - 11 september. 

HOUTEN 

Fonterstraat 4 
6325 DE Berg en Terblijt 
 
043 - 604 19 72 
06 - 5151 99 76  
houtenlatten@ziggo.nl

CYRIL HOUTEN

VOOR AL UW:  
• TEGELWERK 
• METSELWERK 
• RENOVATIE

Korte cq. beknopte,  
niet commerciële  
verenigingsberichten  
kunnen geplaatst worden (gratis). 
Hierbij behoudt de redactie zich  
het recht voor om de aangeleverde 
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niet, volledig of verkort te plaatsten. 
Info?  
Mail: info@drukkerijcomar.nl  
of bel 043-4581341 

De Redactie Kontaktblad

drukwerk voor bedrijven, 
alle familie- en verenigingsdrukwerk 
 
Zomerstop: 6 t/m 22 augustus 2021 
 
info@drukkerijcomar.nl 
043-4581341 
www.drukkerijcomar.nl 
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Cv-ketel vervangen? Vraag je Ne昀t Bosch installateur om advies!

▶  Energiebesparing: tot € 200,- 
▶  15 jaar garantie op de warmtewisselaar
▶  Bediening met app
▶  Klaar voor hybride verwarmen

Kies voor 
vertrouwde 
kwaliteit

Cv-ketel 
vervangen?

47200011907 Dealeradv CV-ketel vervangen_210x297mm.indd   1 07-04-2021   12:33



 
KIENEN IN ZAAL T VÖSKE - STICHTING SENIOREN 
Er is weer ELKE donderdag en zondag kienen in Zaal ‘t Vöske in Berg en Terblijt. 
In augustus is het kienen voor Stichting Senioren Berg en Terblijt: 
—————-—————-—————-———————————————————-—————-————
HEUVELLANDBILBIOTHEEK BERG EN TERBLIJT 
U kunt weer zonder afspraak terecht in de bibliotheek. 
Openingstijden: Dinsdag 14-16 uur; Donderdag 18-20 uur; Zaterdag 10-12 uur. 
 
Lenen en terugbrengen van materialen (doorstroomlocatie) 
De 1 ½ meter afstand blijft van kracht (geldt niet voor kinderen tot 13 jaar). 
Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht (op voorwaarde dat er 1 ½ meter af-
stand kan worden gehouden) 
Registratie en gezondheidscheck is niet meer nodig 
Computerwerkplekken 
Werkplekken kunnen worden gebruikt als mensen minimaal 1 ½ meter van elkaar kunnen zitten  
Gezondheidscheck en registratie zijn hiervoor wel verplicht 
Leestafel - De leestafel mag gebruikt worden waarbij ook weer de 1 ½ meter afstand in acht 
wordt genomen 
—————-—————-—————-—————-—————-—————-—————-———-———-— 
EXPOSITIE HEUVELLANDBIBLIOTHEEK BERG EN TERBLIJT 
Ook in augustus 2021 exposeert mevrouw Karin Mourmans een aantal van haar schilderijen, 
thema:  Zomer! In verband met de maatregelen wat betreft corona is deze mooie en zon-
nig expo te bezichtigen gedurende de op dit moment geldende openingstijden van de bi-
bliotheek.Mochten de openingstijden in de loop van de komende drie maanden weer ver-
ruimd worden dan zal dit gepubliceerd worden in het Kontaktblad. Veel kijkplezier! 
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Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende 
belangstelling die wij als familie ontvingen tijdens 

het overlijden van onze mam en oma 

TREES BOVENS-CLAESSENS

Woorden schieten te kort, maar weet dat alle reacties ons 
een grote troost zijn bij de verwerking van het 

heengaan van mam en oma.

De zeswekendienst wordt gehouden op 
zondag 15 augustus om 11.00 uur.

Kinderen en kleinkinderen, juli 2021.
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Rijksweg 61, 6325 AB BERG EN TERBLIJT 043-6088080  www.bergsteyn.nl

Een familiebedrijf dat al 85 jaar staat voor goede service en kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Super Plus 98 tanken een hele zoektocht?

Zoek niet verder wij hebben het…
Super plus 98 is een loodvrije benzine met een octaangetal van 
minimaal 98, dit zorgt voor een uitzonderlijk rendement van de 

motor en verbeterde prestaties.

De beste brandstof voor:

- Scooters 
- Grasmaaiers
- Alle ( sport & oude ) auto’s

…tot ziens in ons Lukoil tankstation. 



R.K. PAROCHIE HH. MONULPHUS EN GONDULPHUS BERG EN TERBLIJT 
Pastoor: J.M.Burger, Rijksweg 73, 6325 AB, tel. 043-604 05 03. 
Bij geen gehoor kunt u in noodgevallen ook bellen naar: 06 284 451 31 
Secretariaat: Norbertinessenhof 1, 6301 KM Houthem-St. Gerlach 
Betalingen: NL42RABO01062018 83, t.n.v. R.K.-Kerkbestuur parochie Berg en Terblijt,  
Kerkbijdrage: NL92RABO01062015 65 t.n.v. R.K.-Kerkbestuur parochie Berg en Terblijt 
Parochiezaaltje: Beheer bij Mw. Z. Agatic (pastorie woensdag en vrijdag  

van 9.00 tot 14.00 uur; tel. 043-6040503) 
Bestellen Misintenties bestellen: Iedere dinsdagochtend: pastorie van 10.00-12.00 uur.  

Bert Duijsings is aanwezig. U kunt persoonlijk langs komen of  
in deze uren bellen: 043-6040503.  
Naast deze uren kunt U Bert Duijsings thuis bellen: 043-6041266.  

 
MARIA TENHEMELOPNEMING-PUUR GOUD - EN JOZEF…?    
Uitgebreid vieren wij de tenhemelopneming van Maria met ziel én 
lichaam.  Maria is niet zomaar in de hemel, maar met ziel én lichaam reeds 
in de hemel. Dat is op grond van het feit dat Maria Onbevlekt ontvangen 
is, en nooit een zonde heeft gedaan, dankzij Gods genade. Niet op grond 
van eigen verdienste. Maar het is genade, haar door God gegeven: “vol  
van genade”.  De onbevlekte Maria is te vergelijken met puur goud. 
Daarom wordt Maria in de litanie aangeroepen als “Gouden huis” – zij is 
een puur gouden, puur zuivere woning voor Jezus. Én ze wordt in 
diezelfde direct ná “gouden huis” aangeroepen als “Ark van het verbond”, 
die was ook bedekt met puur goud, en in die met puur gedekte Ark van 
het Verbonden lagen de twee stenen platen, de verbondswet. Maria, de 
Onbevlekte, is de nieuwe Ark van het Verbond, puur goud, geheel 
onbevlekt, draagster van hem die het nieuwe Verbond sluit, Jezus 
Christus. Waar is de Joodse Ark van het Verbond? dat weet niemand. Deze 
maakt plaats voor de Nieuwe Ark van het Verbond. En waar is die Ark van het Verbond? Daar 
spreekt Johannes over in zijn boek ‘Openbaringen” als hij het visioen van de hemel ziet: “Toen 
ging de tempel van God in de hemel open, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn 
tempel” (Openb. 11,19) en één zin later zegt hij: “En er verscheen een groot teken aan de hemel: 
een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 
twaalf sterren”(Openb. 12,1). Maria, de Vrouw, de Ark van het Verbond, is in de hemel… Puur 
goud, onbevlekt en onbederfelijk. Want net als de Ark van onbederfelijk hout was gemaakt, zo 
is Maria, de Onbevlekte, naar ziel én lichaam onbederfelijk. In de hemel opgenomen, met ziel 
én lichaam.  
We leven in een lichaamscultuur, zó op het lichaam gericht. Dat hebben we de afgelopen weken 
ook gezien bij de Olympische Spelen. Maar daar spant men zich in louter voor een vergankelijk 
prijs, wij gaan voor een onvergankelijke prijs. Wij spannen ons tot het uiterste in voor ons 
eeuwig zieleheil in de hemel –daarvoor spannen we ons tot het uiterste in om Christus hier op 
aarde op zijn weg, op zijn Camino, na te volgen! Maar we geloven ook dat ons lichaam in die 
verlossing zal delen, een overwinning van de ziel én van het lichaam, en met ziel en geestelijk 
lichaam in de hemel. Dankzij Jezus ‘verrijzenis uit de dood, met het lichaam. Maria is daar de 
eerste van. Wij verwachten nog deze verrijzenis van het lichaam! 
En Jozef? Van Jozef horen we niet zoveel over zijn plaats in de hemel. Opmerkelijk. Wij mogen 
er van uitgaan, dat Jezus, die reeds zijn Moeder, omdat ze God zo volmaakt gediend heeft, de 
hoogste eer in de hemel heeft bewezen, waar ze zit op de hemelse troon naast haar Zoon, dat 
Hij ook Jozef, die God ook op volmaakte wijze gediend heeft en met zo’n tedere en volmaakte 
liefde van Jezus gehouden en voor Hem gezorgd heeft, dat Jezus óók Jozef een plaats geeft náást 

5 aug.’21 (week 31) pagina 5



5 aug.’21 (week 31) pagina 6

De Valkenberg 8c 
Valkenburg a/d Geul 
043-6010620

-reparaties en onderhoud 
- APK benzine en diesel 
- storingsdiagnose 
- ruitenservice

U kunt  

bij ons  

terecht voor:

Personenauto’s - Lichte Bedrijfsauto’s - Campers

www.eenmcarservice.nl

❄
NU OOK DE COMPLETE AIRCOSERVICE 

IN EIGEN HUIS ❄

Voor al uw  
schilderwerken  

 
SCHILDERSBEDRIJF  
VAN DEN BOORN   

                
Rijksweg 149a 
6325 AD Berg en Terblijt.                                    

                                                                                                      
Telefoon : 06-25293501     
                                      
Email : schildersbedrijfvandenboorn@gmail.com                                  



Hem op de hemelse troon. Hebt u daar eens over nagedacht? Als we dít beseffen zouden wij 
Jozef dan niet vuriger aanroepen en smeken om ons te helpen in onze noden, om ons te helpen 
God trouw te dienen hier op aarde, opdat wij de hemelse belofte ook waardig worden!! Roep 
Jozef aan: sint Jozef zorg! Jezus, Maria én Jozef, redt ons! 
Zaterdagavond 14 augustus (15.00 uur en 19.00 uur0  en zondag 15 augustus 
(11.00 uur) op het einde van de heilige Missen zegening van Kruutwush. 
 
Zaterdag 7 augustus Maria op zaterdag 
15.00 u. H. Mis Fonterhof 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis Jrd. Ouders Cobben-Neven, schoondochters Eveline en Françien en 
schoonzoon Hub 
Zondag 8 augustus  
11.00 u. Hoogmis Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. Gerda Geijselaers-Ubaghs 
(vw verjaardag); Hgm. jrd. tnv Jean Molin (stg); Hgm. jrd. tnv ouders Tillie - Ramaekers en 
overleden familieleden (stg); (lector: Marlies Steins) (gemengd kerkelijk zangkoor) 
Maandag 9 augustus H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en 
martelares, patrones van Europa 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis Agnes Creyghton - Matké 
Dinsdag 10 augustus H. Laurentius, diaken en martelaar 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 u. aanbidding in de dagkapel 
10.00 u. Rozenkransgebed in Fonterhof 
Woensdag 11 augustus H. Clara, maagd;  

2de woensdag noveen st. Jozef voor getroffenen watersnood 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 12 augustus H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge;  

zalige Karl Leisner 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis uit dankbaarheid 
Vrijdag 13 augustus HH. Pontianus, paus en Hippolytus, priester, martelaren 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Zaterdag 14 augustus H. Maximiliaan Maria Kolbe,  

priester en martelaar 
15.00 u. Heilige Mis Fonterhof  - Zegening van Kroetwusch 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Zegening van Kroetwusch 
Zondag 15 augustus MARIA TENHEMELOPNEMING      
11.00 u. Hoogmis  - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems;  

Hgm. jrd. tnv ouders Leveau-Georges (stg);  
Hgm. Jeanny Brouwers - Janssen (off) 
Hgm.  Angela Geurten-Geijselaers (off);  
Hgm.  Marij Verheggen-Penders (off) 

Zegening van Kroetwusch - (Lector:Henriëtte Mulders)(gemengd kerkelijk zangkoor) 
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Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00     

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Nieuwe oogst St.Pieter aardappelen   3 kg € 1,99 
Paprika kl 2 / pasta Tomaten 6 kg € 5.00 op= op 

Luxe Salade compleet per 100 gr. € 0,79 
Heerlijke huis-gemarineerde Olijven per ons € 0,79 

 

Lekker uit de regio Roomijs van De Vrolijke Koe en de Ijsbaas  
Zuivel van de vrolijke koe, 

Kaas van kaasboerderij Mertens 
Rundvlees van ut gasthoes 

Lam en varken van de Fromberg  
Mergeland Eieren  
Honing uit Raar 

 

52 weken open 

ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 
elders een (uitvaart)verzekering hee昀!
Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, 6325 BV  Berg en Terblijt 
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

Verfcentrum 
Gerdon Coatings    sinds 1992 

                  Paint & more 
Sint Rochusplein 10  6325 AZ Vilt – Berg en Terblijt – Tel. 043 – 6040204 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag    09.00 - 12.00  /  13.00 - 17.00uur  

woensdag en zaterdag:  09.00 - 12.00  
 woensdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten!



Maandag 16 augustus H. Stefanus van Hongarije; H.Rochus 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis Trees Vinkenberg-Creyghton 
Dinsdag 17 augustus H. Jeroen, priester en martelaar 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 u. aanbidding in de dagkapel 
10.00 u. Rozenkransgebed in Fonterhof 
Woensdag 18 augustus  H. Helena;  

3de woensdag noveen st. Jozef voor getroffenen watersnood 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 19 augustus H. Johannnes Eudes, priester 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis Fen Reumers en overleden familieleden; H. Mis uit dankbaarheid 
Vrijdag 20 augustus H. Bernardus, abt en kerkleraar 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor overleden ouders Nicolaas en Corry Burger-Nieuwenstein  

en dochter Joke en overleden Familie 
Zaterdag 21 augustus H. Pius X, paus 
15.00 u. H.Mis Fonterhof  
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Zondag 22 augustus  
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. ter ere van Maria, koningin  

van de hemel. (lector: Wim Geurts van Kessel) (gemengd kerkelijk zangkoor) 
Maandag 23 augustus  
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor de zielen in het vagevuur 
Dinsdag 24 augustus H. Bartolomeüs, apostel 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 u. aanbidding in de dagkapel 
10.00 u. Rozenkransgebed in Fonterhof 
Woensdag 25 augustus H. Lodewijk; H. Jozef de Calasanz, priester; 
4de woensdag noveen st. Jozef voor getroffenen watersnood 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 26 augustus Onze Lieve Vouw van Czestochowa; heilige Maria Baouardy 
(van de Gekruisigde Jezus); zalige Dominic Barberi 
10.00 u. gebedsdienst met aanbidding in Fonterhof 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis uit dankbaarheid 
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Vrijdag 27 augustus H. Monica 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor fam. Wijnands-Hendriks 
Zaterdag 28 augustus H. Augustinus, bisschop en kerkleraar 
 6.30 u. vertrek voetbedevaart naar graf St. Servaas in de voetstappen  

van St. Gerlach, Houthem 
 7.00 u. bij wegkruis Schone Poel 
 9.00 u. H.Mis in Sint Servaas 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor Martha Habets 
Zondag 29 augustus  
11.00 u. Hoogmis - Hgm. 1e jrd. Lambert Prickaerts en  

ouders Prickaerts-Creuwels en ouders Claessen-Pieters en 
overl. familieleden; Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems 
(lector: Kees Commissaris) (gemengd kerkelijk zangkoor) 
Buitendeurcollecte voor de MIVA 

15.00 u. Aanbidding met Kleine Zielen 
 
FILMAVOND 13 augustus en 20 augustus     
Een Deense film, die een Oscar heeft gewonnen voor beste buitenlandse 
film, en die als enige film ooit in een pauselijke encycliek met name 
vernoemd is…. Dat maakt het al interessant om deze film te zien… 
Aan de verlaten kust van Denemarken wonen Martina en Philippa, de 
prachtige dochters van een strenge Protestantse pastoor die elk aards 
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Niet leuk, wel verstandig! 
Om over je eigen uitvaartwensen na te denken en deze vast  
te leggen is zeker niet leuk. 
Maar zo laat je nabestaanden niet in onzekerheid achter. 
Ze kennen je voorkeur en je kunt hen toch de ruimte geven  
om zaken zelf in te vullen. Gebruik het wensenformulier op: 
www.mathpijlsuitvaartzorg.nl  
of bel ons voor hulp. 

 
 

Math Pijls Uitvaartzorg 
Rijksweg 21a   
6267 AD Cadier en Keer 
(043) 407 81 22 
info@mathpijlsuitvaartzorg.nl



genot afkeurt. Op een dag arriveert de mysterieuze Babette, die de Franse onrusten ontvlucht 
is, in het diep religieuze en geïsoleerde dorpje. De twee zussen besluiten haar onderdak aan te 
bieden in ruil voor het verrichten van huishoudelijk werk. 14 jaar werkt Babette als hun 
persoonlijke huishoudster. Op een dag krijgt ze het bericht dat ze de loterij gewonnen heeft. 
Met het geldbedrag besluit ze de bevolking van het dorp op een enorm feestmaal te trakteren. 
Het wordt een diner om nooit te vergeten... 
Er zijn weer twee avonden, nog altijd vijftien personen per keer, daarom graag 
tijdig aanmelden bij pastoor: 06-28445131. 
 

CAMINO HOME  - 
INTERVIEWS EN SPONSORING     
We zijn aangekomen in Burgos, hebben iets van 
1400 km. gefietst. We blijven een aantal dagen 
in Burgos, een grootse stad. De interviews met 
de gasten van de afgelopen rustdagen ziet u op 

YouTube (onder ‘Pastoor John Burger’), de bisschop van 
Haarlem-Amsterdam, mgr. J. Hendriks, onze Esther Crombag 
(Berg en Terblijt), én onze BURGEMEESTER DAAN 
PREVOO, met name over de watersnood in  
Valkenburg aan de Geul; dan ook een pater Norbertijn, 
Herman Janssens, in dit 900ste jubileumjaar van de 
Norbertijnen.  
Op 7 augustus zult u Naomi Timmermans-Commissaris zien, haar man Tobias zal op 28 augustus 
worden geïnterviewd, een week voordat de school weer begint;  14 augustus Manon Spons, die 
ook samen met haar man René opfietst, maar hij zal ook later geïnterviewd worden. Manon 
zorgt ervoor dat de interviews van de Camino Home op de facebookpagina van onze parochie 
St. Gerlach komen. Dan ziet u Hella Binnendijk (die zitting heeft in de nieuwe stichting ‘Vrienden 
van St. Gerlach’) op 21 augustus, als een oproep om mee te lopen met de voetbedevaart in het 
voetspoor van St. Gerlach naar de sint Servaas.  
Hartelijk dank voor aldegenen die hebben meegedaan en meedoen. Hopelijk blijven mensen 
meedoen. Hopelijk kunnen we rekenen op hen die hebben toegezegd om mee te doen, maar 
dit tot nu toe nog niet hebben gedaan. U weet waarvoor het is: KINDEREN LEVEN GEVEN,  
opvang van gehandicapte kinderen in China! We blijven doorgaan! Doe mee, u kunt 
overmaken op: NL96 RABO 0152800875 tnv RK Kerkbestuur ovv Camino-Home. Dank! Samen 
komen we er! In Santiago de Compostella! 
 
WATERSNOOD  
NOVEEN NEGEN WOENSDAGEN TER ERE VAN  
SINT JOZEF (IN BROEKHEM)    
St. Teresa van Avila had een grote verering voor zint Jozef. 
Als zij een huis nodig had (zoals in Burgos) om een nieuw 
klooster te stichten stelde ze al haar vertrouwen op de 
voorspraak van St. Jozef. Ze gaf aan dat hij nooit 
teleurstelde. Dit jaar is het St.Jozef-jaar. 
Voor de mensen die getroffen zijn door de watersnood, 
hun huis hebben moeten verlaten, bidden wij een noveen 
van negen woensdagen achter elkaar ter ere van deze 
heilige Jozef, met de bijzondere intentie dat mensen weer 
spoedig naar hun huis terug kunnen en voor goede hulp daarbij. 
Sint Jozef heeft de smart gekend geen woning te kunnen vinden voor zijn gezin, voor de moeder 
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en het Kind. Hij heeft naar best vermogen gezocht naar een goede plek 
Hij heeft de smart gekend ook lange tijd (hoe lang weten we niet precies) met zijn gezin 
noodgedwongen elders te moeten verblijven uit veiligheidsoverwegingen. Sint Jozef heeft de 
vreugde gekend te kunnen terugkeren. We noemen hem niet voor niets ‘zeer geduldige Jozef’. 
Hij is dus een goede voorspreker voor hen die de pijn kennen noodgedwongen uit 
veiligheidsoverwegingen hun huis hebben moeten verlaten, opdat zij spoedig de vreugde 
mogen ervaren weer naar hun huis te kunnen terugkeren. 

 
WATERSNOOD -  EN PATER KAREL -    
300STE JAAR PASSIONISTEN, 26 AUGUSTUS:  
DE ZALIGE DOMINIQUE BARBERI  
(VAN DE MOEDER VAN GOD)     
De burgermeester Prevoo, die zelf in Munstergeleen is 
geboren en opgegroeid, en waar hij misdienaar is geweest, 
heeft een noveenkaars en gebedjes gegeven aan het begin 
van het interview van de Camino Home. Deze noveenkaars 

hebben we bij het icoontje met reliek van pater Karel in de kruiskapel 
in de St. Jozefkerk van Broekhem ook meteen ontstoken voor hen die aan 
de watersnood lijden. We zeggen dat ook: ‘nood lijden”.  En Jezus heeft 
medelijden met hen die in nood verkeren, omdat Hij weet welk een 
lijden deze nood is, of het nu een hongersnood is, of dat het een 
watersnood is: het is een lijden. En Jezus heeft een compassie, een 
medelijden. Welke Hij ultiem toont in zijn Passie, in Zijn lijden, welke de 
ultieme vorm van zijn medelijden is, omdat Hij door zijn passie en dood, 
ons lijden en onze dood overwint!  Jezus’ compassie behoedt ons voor 
een zelfmedelijden waarin we kunnen verdrinken. Zin compassie stuurt 
ook aan op onze compassie met hen die nood lijden. En we hebben 
gezien bij de watersnood dat mensen zo spontaan en toegewijd hebben 
geholpen. Maar de nood blijft voortduren, vooral voor hen die huis 
hebben moeten verlaten. De noveenkaars brandt dan bij pater Karel (passionist) bijzonder voor 
hen, om geode wil en om goede moed en spoedige uitkomst! En de noveenkaars brandt voor 
alle bestuurders en verantwoordelijken (zoals ook verzekeraars) dat in hun bestuur en 
beslissingen en zorgplicht de compassie met hen die nood lijden doorweegt. 
Op 26 augustus vieren de Passionisten een heel bijzondere zalige van hun congregatie: de zalige 
Dominique Barberi. Ik heb in de parochiezaal van Broekhem een powerpoint presentatie 
gegeven. Hij is immers degene die de heilige John henry Newman gedoopt heeft en zo in de 
Katholieke Kerk heeft opgenomen. Pater Barberi, een Italiaan, was vol van evangelisatie-vuur en 
wel om de Anglicanen weer terug te winnen voor de katholieke Kerk. 
Dat heeft hij op een sterke wijze gedaan, liefdevol, respectvol, vriendelijk, 
nederig en volhardend. Zijn ijver was dan ook zeer vruchtbaar. Hij heeft 
zijn leven gewijd en geofferd voor de eenheid van de Kerk. Hij werd de 
Engelsen de “paus van de protestanten” genoemd. Paus Paulus VI heeft 
hem in 1963 zalig verklaard, als een apostel van de Eenheid. 
 
EXPO HEILIGDOM ST. GERLACH HOUTHEM:  
KATHOLIEKEN IN BISDOMMEN ROERMOND EN AKEN  
TEN TIJDE VAN WERELDOORLOG II 
We vieren op 9 augustus heilige Thersia Benedicta a Cruce (Echt), 
Edith Stein. Ze was van de Carmel van Keulen, maar is naar dit bisdom 
Roermond gevlucht, de Carmel van Echt. Echter op 2 augustus is ze 
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samen met haar zus Rosa op transport gezet, als een reactie op een schrijven van de Nederlandse 
katholieke bisschoppen tegen het Nazi-regiem, naar Auschwitz, waar ze op 9 augustus de 
marteldood stierf. 
Op zaterdag 4 september zal mgr. P. Hamans een lezing over haar en haar 
lotgenoten geven, in de Holle Eik, van 14.00-16.00 uur. 
Op 12 augustus vieren we de zalige Karl Leisner, hij was diaken toen hij door de Nazi’s 
gevangen werd genomen en naar Dachau werd overgebracht. Vlak voor het einde van de oorlog 
op17 december 1944 is hij in het uiterste geheim in Dachau tot priestergewijd, dat was zij enige 
heilige Mis! op 12 augustus 1945 sterft hij van uitputting. Hij heeft zijn leven met Christus 
geofferd voor de jongeren en een nieuw Europa! 
In Heiligdom St. Gerlach in Houthem is een hele mooie tentoonstelling te zien met als thema 
“Katholieken in de bisdommen Aken en Roermond in WO II (1933-1945)”. De tentoonstelling 
is te bezoeken van 13 juli tot en met 4 september op maandag tot en met zaterdag van 10:00 
uur tot 16:30 uur en op zondag vanaf 10:30 uur. De entree is vrij.  
 
ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021      

PELGRIMAGE NAAR ST. SERVAAS 
“In de voetsporen van Sint Gerlach” naar het graf 
van Sint Servaas. Samenkomst om 6.30 uur in de 
Gerlachuskerk te Houthem. Bezoek bij de “Sterre-
der Zee” ca. 8.30 uur. Pelgrimsmis in de 
Servaasbasiliek te Maastricht om 9.00 uur. Bezoek 
aan het graf van Sint Servaas in de crypte. 
Info: W. Coenjaerts, tel. 043-6042336,   
email: wmmcoenjaerts@ziggo.nl 
 

 
Overleden 
Op 27 juli jl is Philomène Berrez-Aussems (Fonterflat) op 87 jarige leeftijd overleden. Ze was 
geboren in Meerssen in een warm gezin van acht kinderen, één broer en 6 zussen. Ze was van 
een tweeling. Haar tweelingzus werd geboren met voor twaalf uur ’s nachts en Mein na twaalf 
uur ’s nachts. Om hun verjaardag op dezelfde dag te kunnen vieren werden ze beiden op 
dezelfde datum, 20 september 1933 ingeschreven in het bevolkingsregister.  In 1985 trouwde 
ze met haar grote liefde Lambert, waarmee ze 62 jaar in de echt verbonden is geweest. Ze 
woonden op de bovenverdieping bij zijn ouders in. Er kwamen drie zonen. Ze kwamen op Berg 
wonen en toen de kinderen uit huis waren, kwamen ze weer op een bovenverdieping  op de 
hoek Goossenstsraat/Valkenburgerstraat. Genoeg voor hun tweetjes. Tijdens haar huwelijk was 
Mein een toegewijde echtgenote en ene liefhebbende moeder, oma en overgrootmoeder. 
daarnaast zorgde ze met veel liefde voor haar ouders, schoonouders en zussen. je was altijd bij 
haar welkom. Ze maakte het gezellig en had voor iedereen een luisterend oor. samen zijn ze naar 
de Fonterflat gegaan, maar lambert heeft er niet lang van kunnen genieten. Zijn heengaan was 
een zware slag voor haar. Elk huisje heeft zijn kruisje. Ze was een gelovige vrouw die met een 
gelovige blik opzag naar het kruis en met vertrouwen bad tot onze lieve Heer, die haar wel 
heeft laten wachten. “Hij is me vergeten”, zei ze. Met veel liefde is er voor haar gezorgd geworden 
en is er bij haar gewaakt. Onze lieve Heer is haar komen halen. Als katholiek wilde ze ook een 
“mooie heilige Mis” bij haar afscheid, zo gaf ze uitdrukkelijk aan, en die heeft ze gekregen: we 
hebben voor haar zielenrust het heilig Misoffer opgedragen! Zij moge Boven verenigd zijn met 
al degenen die haar en ons zijn voorgegaan! We wensen de nabestaanden heel veel sterkte! 
De zeswekendienst voor haar zal in onze kerk zijn op zaterdag 4 september tijdens de 
heilige Mis van 19.00 uur.  
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DOPEN 
In de maand SEPTEMBER 2021 zijn als gewoonlijk de volgende doopzondagen:  
5 september in Houthem; 12 september in Broekhem; 19 september in Berg en Terblijt. 
De voorbereidingsavonden voor de ouders van de dopelingen in de maand  SEPTEMBER zullen 
plaatsvinden op maandag 30 augustus   op de pastorie van Berg en Terblijt 
Ook de peter en de meter van de dopelingen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze avonden. Ze beginnen om 20.00 uur en duren maximaal tot 21.30 uur.  
 
MISDIENAARS EN ACOLYTHEN 
Zaterdag 7 augustus 19.00 u. Wiel Beckers  
Zondag 8 augustus  11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke             
Maandag 9 augustus  19.00 u. wie wil             
Donderdag 12 augustus 19.00 u. wie wil   
MARIA TENHEMELOPNEMING 
Zaterdag 14 augustus 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 15 augustus 11.00 u.  Samantha, Jennifer, Mackenzie 
Maandag 16 augustus 19.00 u. wie wil             
Donderdag 19 augustus 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 21 augustus 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 22 augustus 11.00 u.  Jeevena, Selena, Lieke             
Maandag 23 augustus 19.00 u. wie wil             
Donderdag 26 augustus 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 28 augustus 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers, Mackenzie 
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 Krachtig water 
Raakt Valkenburg 
In donkere dagen  

  
Regen in overvloed 

Vraagt onze aandacht 
Hulp en zorg zijn nodig 

  
Op enig moment 

Is de tijd gekomen 
Dat ook u  

In veiligheid wordt gebracht 
 
  

Uw lichaam 
Kwetsbaar en broos 

Koos echter haar eigen koers 
Tijdens dit nachtelijke avontuur 

  
Buiten woest water 

Besluit u uw laatste reis te beginnen 
Vanbinnen bent u kalm 

  
Terwijl de vele regen 
Valkenburg teistert 

Reist uw ziel huiswaarts 

  
JvdK (c)        

Dagen van regen dragen u richting het licht

ZO GEEFT U CORONA GEEN KANS.  
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.   
Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten.  
Ook na vaccinatie.  
Blijf handen wassen en afstand houden. 
En bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen.  



Zondag 29 augustus  11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke   
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� vakantie  We  zijn  even  weg 

aan: 
 
 
 
 wegens  vakantie  is drukkerij  comar  margraten  

gesloten  van  6  t/m  2 2 augustus 2021 
Vakantie richting een exotisch oord  

of profiteren van verborgen pareltjes dichtbij... 
En daarna weer een flink stuk gelukkiger, gezond, 

ontspannen en energiek aan het werk. 

 
Wij van Comar  

wensen je alvast een fantastische zomer 
en graag weer tot ziens vanaf 23 augustus.

 
VAKANTIE 

MODUS 
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Rijksweg 24 - 6325 AE Berg en Terblijt  
www.autobiermans.nl    043-6088000

Woensdag en zaterdag  
extra goedkoop tanken  
 
DAGELIJKS 24 UUR GEOPEND! 
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