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REPAREERSCHUURKE  
11.00-14.00 u. Van Alles Get za 11 september. 
—————-—————-—————-———————————————————-—————-———— 
KIENEN IN ZAAL T VÖSKE - STICHTING SENIOREN 
Er is weer ELKE donderdag en zondag kienen in Zaal ‘t Vöske  
in Berg en Terblijt. 
Tot en met 12  september is het kienen voor Stichting Senioren  
Berg en Terblijt 
—————-—————-—————-———————————————————-—————-———— 
HEUVELLANDBILBIOTHEEK BERG EN TERBLIJT 
Vanaf september zijn er gewijzigde openingstijden in de bibliotheek 
van Berg en Terblijt: Woensdag van 14-16 uur - Donderdag van 18-20 
uur - Zaterdag van 10-12 uur. Ook kunt u zich steeds opgeven om 
vrijwilliger te worden bij de bibliotheek. 

HOUTEN BOUW

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
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Cv-ketel vervangen? Vraag je Ne 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



GOEDE DOELEN WEEK 2021    
Nadat in 2020 de Goede Doelen Week door COVID-19 helaas niet door kon 
gaan, zullen de collectanten van Berg en Terblijt, Vilt en Geulhem dit jaar 
weer aan de slag gaan! De Goede Doelen Week collecte 2021 zal 
plaatsvinden in week 39 (27 september t/m 2 oktober). Noteer de datum alvast in uw agenda!   
Alle collectanten hopen dat u ook dit jaar de Goede Doelen Week collecte een warm hart 
toedraagt.  Namens alle betrokken Goede Doelen alvast Hartelijk Dank. 
De opbrengst zal na de collecte weer bekend  
worden gemaakt via de lokale media.  
Bestuur Goede Doelen Week  
Berg Vilt Terblijt Geulhem. 
—————-—————-—————-———————————————————-————— 
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.  

 
TWEE LESSEN VAN OLYMPISCHE SPELEN 
Volharden tot het einde 
Je kunt goed beginnen, maar je moet dat wel vasthouden tot het einde. Je kunt heel voortvarend be-
ginnen, en het heel goed volhouden, maar als je in de laatste secondes en laatste meters gaat ver-
slappen, verspeel je het alsnog. Je moet tot het einde, echt einde volharden, en tot het uiterste gaan. 
Dat is de les die Jezus zelf zijn leerlingen, ons, leert in het Evangelie: “Wie tot het einde toe vol-
hardt, zal gered worden”. Dat is zijn waarschuwing. We hebben tot onze laatste zucht in het ge-
loof te volharden!  Je kunt – ook als je op leeftijd bent - niet zeggen: “Ik heb altijd mijn best 
gedaan, dat moet goed genoeg zijn, nu hoeft het niet meer”. Neen, tot het einde volhouden! Of 
je nu zeventig, tachtig, negentig of zevennegentig jaar bent. We hebben tot onze laatste zucht 
als navolger van Christus ons kruis te dragen. Als Christen kun je niet zeggen: ‘en nu is het genoeg 
geweest, ik maak er zelf een einde aan’. Neen, met Christus je kruis tot het einde dragen, als je 
gered wil worden door Hem. Houdt toch je eeuwig heil voor ogen! “Het lijden van deze tijd 
weegt niet op tegen de heerlijkheid die je te wachten staat”, getuigt ook st. Paulus. “Spant je tot 
het uiterste in”, daartoe spoort Christus ons aan: en dat kán, in de kracht van zijn genade, in de 
kracht van een liefde tot het uiterste die Hij ons toont én geeft; dat is de genade van het kruis. 
En óók met en in de dood getuigen we als Christen van de gestorven en verrezen Christus: óók 
dát hoort bij het “tot het einde toe volharden’. Dat betekent dat we als Christen en getuige van 
Christus ook vanuit de Eucharistie (en dus vanuit de kerk) ons laten begraven of cremeren. Wij 
getuigen – volhardend tot het einde – van de verrezen Christus en daarmee de hoop uitdruk-
kend dat we zullen delen in de verrijzenis van Christus. Ook als kinderen niet meer geloven, dat 
u tot het einde toe volhardt, en ook uitdrukkelijk aangeeft dat u vanuit de Eucharistie en van-
uit gebed naar de laatste rustplaats wordt gebracht. Of er nu veel of weinig mensen bij zijn.  
Verslap hier niet in. “Alleen wie ten einde toe volharden, zullen gered worden”. Neem dit woord 
van Christus serieus, jouw eeuwig heil laat Hem niet koud.  
 
Het geloof doorgeven      
We hebben bij de OS gezien dat de estafettes mislukten bij het Nederlandse team. Het lukte niet 
het stokje goed over te dragen. Aan wie lag dat? Aan degenen die moest aannemen? Of aan 
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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?

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



degenen die moest overdragen? Het blijkt dat je goed gefocust moet blijven, 
zowel degene die aanneemt, als degene die overdraagt.  
Dat geldt ook voor het geloof. Het geloof is nooit automatisch. Iedere genera-
tie die het geloof heeft meegekregen moet gefocust blijven om het geloof aan 
de komende en nieuwe generatie, die het moet overnemen, ook goed over-
gedragen krijgt! En de  nieuwe generatie die zich aandient, moet wel gefocust zijn om dit ‘stokje’ 
van het geloof aan te nemen, het zich eigen te maken op authentieke wijze, en er voor te gaan, 
op het op jouw het weer over te dragen aan de volgende generatie… en als iemand verzaakt in 
de overdracht en aanname dan heeft dat consequenties ook voor de andere, de generatie erna 
krijgen helemaal niets meer mee, het is gedaan….!  
En wellicht een derde les, en wel één van de paralympics: ook met gebreken ben je niet af-
geschreven! Gehandicapten en demente mensen worden o zo vaak afgeschreven door de sa-
menleving, maar ook gehandicapten en dementen horen bij de gemeenschap en ook bij de 
geloofsgemeenschap en ook bij de viering van de Eucharistie!  
 
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 
Maandag 30 augustus 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 31 augustus  
8.40 u. Rozenkransgebed 
9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
10.00 u. Rozenkransgebed in Fonterhof 
Woensdag 1 september – gebedsdag voor behoud van de schepping 
18.00 u. Aanbidding - 18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 2 september 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed.  
19.00 u. H. Mis Gerda Cools (stg); H. Mis uit dankbaarheid 19.30 - 20.30 u. Heilig Uur 
Vrijdag 3 september Feest van de kerkwijding van de kathedraal, St. Christoffel, kerk 

van onze bisschop  
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis echtpaar Roobroeks-Wijnands; H. Mis voor overl. ouders Nicolaas en Corry  
Burger-Nieuwenstein en dochter Joke en overl. familie 
 9.30 u. Ziekencommunie voor zieken en thuiszittenden 
Zaterdag 4 september H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar; H.Mozes 
15.00 u. H.Mis Fonterhof - 16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis zeswekendienst Philomène Derrez-Aussems;  

H. Mis jrd. Truus en Ernest Drummen-Smeets 
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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                                



Zondag 5 september KINDERWOORDDIENST (nog tien dagen)    
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. jrd.  

ouders Muijters-Goossens; Hgm. jrd. Manon Vanmeulebrouk- 
Peerboom en tevens voor Jean Peerboom; Hgm. jrd. tnv ouders 
Velraeds-Hendriks (stg); Hgm. jrd. tnv ouders Leunissen- 
Lammeriks (stg); Hgm. jrd. tnv Toussaint Stassen en dochter Caroline Stassen (stg); 
Hgm. jrd. tnv Thei en Bertien Molin-Claessen (stg); Hgm. jrd. tnv Toussaint Stassen (stg); 
Hgm. Jeanny Brouwers-Janssen (off); Hgm. Angela Geurten-Geijselaers (off);  
Hgm. Pierre Lambrix (off); Hgm. Emilie L’Ortye-Willems (off); Hgm. ter ere van heilige 
Moeder Teresa van Calcutta. (Lector: Marlies Steins)(gemengd kerkelijk zangkoor) 

15.00 u. Aanbidding 
Maandag 6 september  H. Zacharias, profeet 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 7 september   
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 8 september Feest Maria Geboorte;  zalige   
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 9 september H. Petrus Claver, priester; z. Maria Euthymia 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis uit dankbaarheid 
Vrijdag 10 september 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor de zielen in het vagevuur 
Zaterdag 11 september Maria op zaterdag    
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis jrd. Marij Verheggen-Penders 
Zondag 12 september ZIEKENZONDAG 2021 –  

ziekenzegening en zegen met kruisreliek 
11.00 u. Hoogmis - Hoogmis voor alle zieken en gehandicapten, artsen en zieken- en 

ouderenverzorgers, verpleegkundigen… 
Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. Leentje Claessen-Buijssen (off); Hgm. Tiny 
Rouvroye-Kurvers (off); (lector: Kees Commissaris) (gemengd kerkelijk zangkoor) 

Maandag 13 september H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 14 september FEEST KRUISVERHEFFING     
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend KRUISWEG met zegening kruisreliek bidden  
en daaraan aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten  
18.00 u. Aanbidding – Rozenkransgebed 
18.30 uur KRUISWEG met zegening kruisreliek 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 16 september HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren; 

H. Ludmilla (Praag). vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed. 19.00 u. H. Mis jrd. Sjeng Blom; H. Mis uit dankbaarheid 
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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 
Luxe Salade compleet per 100 gr. € 0,79 

Rode bessen 500 gr € 1,35 
Blauwe bessen 500 gr € 1,75 

 

 
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 

Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, 6325 BV  Berg en Terblijt 
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

M lijk d d kt k l

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!



Vrijdag 17 september Heilige Lambertus, bisschop; heilige Hildegard van Bingen; 
H.Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar 

 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor overl. ouders Nicolaas en Corry Burger-Nieuwenstein en dochter Joke en 

overl. familie 
Zaterdag 18 september H. Jozef van Cupertino 
15.00 u. H.Mis Fonterhof 
16.00 u. H. Mis Kapel Vilt mmv. Harmonie “Amicitia”; ivm kermis te Vilt. H. Mis jrd. 

Huub Duijzings; H. Mis jrd. Sjra en Finie Huids-Jongen, broer Hary en heeroom Eugène 
Huids; H. Mis jrd. ouders Rouvroye-Triepels, zoon Giel en kleinkind Maxiem; H. Mis jrd. 
Mina Huntjens-Lucassen; H. Mis jrd. ouders Lambrix-Bouwens en zonen Sjèf en Pierre; 
H. Mis jrd. Harry Huntjens; H. Mis ouders Pierre en Tina Duijsings-Martens 

19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Zondag 19 september HOOGMIS EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 9.30 u. 1e Heilige Communie Mis Berg en Terblijt - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems 
11.00 u. H.Mis in Houthem - (lector: Henriëtte Mulders) (gemengd kerkelijk zangkoor) 
 
BIJZONDERE VERKOOP-EXPOSITIE IN SCHATKAMER SINT GERLACH  
HOUTHEM, VAN 8 TOT EN MET 26 SEPTEMBER   
Aangezien de Kunst In Valkenburg in het heiligdom van Sint Gerlach dit jaar 
uitvalt, is aldaar ruimte vrij gekomen voor een bijzondere expo van een  
Valkenburgse. Het idee van een verkoop-expositie komt van Margaretha Prins-
van Rens zelf. In de loop van haar leven heeft zij schilderijen geschilderd. Met 
liefde. Ze is o.a. in de leer gegaan bij fijnschilder Jo van den Brand. Ze heeft 
haar schilderijen nu ter expositie gegeven en biedt haar werk te koop aan. De 
opbrengst ervan gaat naar de sint Jozefkerk van Broekhem. Deze fraaie kerk 
met werken van Limburgse kunstenaars gaat haar ter harte en voor het nodige 
onderhoud ervan biedt ze haar schilderijen aan.  Haar liefde voor de kerk en 
haar liefde voor de kunst komen hierin samen. 
Er worden een vijftigtal schilderijen tentoongesteld, je zou kunnen zeggen 50 
x Margaretha Prins. Het is een gevarieerd aanbod van haar werken. Deze wer-
ken zijn dus te zien én te koop. 
De opening van deze bijzondere expo vindt plaats op woensdag 8 september, om 14.00 uur in 
het heiligdom van sint Gerlach  met een “Meet & Greet Margaretha”. Ieder van harte uitgenodigd. 
Verkoopexpositie in de schatkamer van St. Gerlach, Onderstestraat 1 Houthem,   
8 tot en met 26 september, maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 uur-
16.00 uur; zondag geopend van 10.30 uur- 16.00 uur. 
 
KOM EN ZIE! 
Naar aanleiding van mediazondag, 16 mei jl, schreef paus Franciscus een brief 
met de titel “Kom en zie”. Wat hij zegt in verband met de mediazondag “Het ‘kom 
kijken’ is de eenvoudigste manier om een werkelijkheid te leren kennen” en “de 
werkelijkheid licht op in de ontmoeting” kan ook gezegd worden over deelname 
aan de heilige Mis. De heilige Mis via de televisie volgen, kan in sommige gevallen 
– zoals in Coronatijd is geweest - een groot goed zijn, toch is het goed om hier kri-
tisch in te zijn, omdat immers echte menselijke communicatie en communicatie 
van God en mens, via de ontmoeting loopt, de live ontmoeting, van gezicht tot ge-
zicht, face to face, schouder aan schouder. Zoals er in de journalistiek het gevaar 
is alleen achter de computer een bericht op te maken, en men te gemakzuchtig 
wordt omdat men “bang is de zolen van de schoenen te verslijten”, uit gemakzucht 
er niet naar toe gaat, zo ook kan men uit bepaald soort gemakzucht achter de te-
levisie blijven zitten voor de heilige Mis, terwijl óók bij de heilige Mis het gaat om 
de echte ontmoeting, met de Heer en met elkaar. Daarom de uitdrukkelijke op-
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roep niet achter de televisie te blijven zitten, als het ook maar enigszins gaat de 
deur uit te gaan, om die grote ontmoeting die de heilige Mis te beleven, “Kom en 
zie”.  Enkele citaten uit de brief van de paus. 
De uitnodiging om “te komen kijken”, waarmee de eerste ontroerende ontmoetingen van Jezus 
met de leerlingen gepaard gaan, is ook de methode van iedere authentieke menselijke com-
municatie. Om de waarheid van het leven dat geschiedenis wordt te kunnen vertellen is het 
noodzaak om het gemakkelijke, aanmatigende “dat weten we al” achter ons te laten, in bewe-
ging te komen, te gaan kijken, bij de mensen te zijn, naar hen te luisteren, de indrukken van de 
werkelijkheid te verzamelen, die ons altijd in een of ander aspect zal verrassen. (..)“Kom kijken” 
is de wijze waarop het christelijk geloof wordt gecommuniceerd, vanaf die eerste ontmoetin-
gen aan de oevers van de rivier de Jordaan en het meer van Galilea”. 
‘Als wij niet openstaan voor ontmoeting, blijven wij externe toeschouwers ondanks de tech-
nologische vernieuwingen die het mogelijk maken ons te confronteren met een steeds groter 
wordende werkelijkheid waarin wij ondergedompeld lijken’. 
De details van de gebeurtenissen in het Evangelie 
Jezus antwoordt de eerste leerlingen die Hem na de doop in de rivier de Jordaan willen leren 
kennen: “Ga mee om het te zien” (Joh. 1, 39) en nodigt hen zo uit de relatie met Hem te erva-
ren. Meer dan een halve eeuw later, wanneer Johannes op hoge leeftijd zijn Evangelie schrijft, 
herinnert hij zich enkele details “van de gebeurtenissen van toen” die laten zien dat hij daarbij 
aanwezig was en de impact tonen die deze ervaring op zijn leven heeft gehad. ”Het was onge-
veer het tiende uur”, tekent hij aan, dat wil zeggen vier uur ’s middags. De dag erna - zo gaat Jo-
hannes verder - vertelt Filippus aan Natanaël over de ontmoeting met de Messias. Zijn vriend is 
sceptisch: “Uit Nazaret, kan daar iets goeds vandaan komen?”. Filippus probeert hem niet met 
redeneringen te overtuigen: “Kom dan kijken”, zegt hij tegen hem. Natanaël gaat kijken en vanaf 
dat ogenblik verandert zijn leven. Het christelijk geloof begint zo. En zo wordt er gecommuni-
ceerd: met directe kennis, voortgekomen uit de ervaring, niet van horen zeggen: “Niet langer ge-
loven wij om wat gij gezegd hebt, want wij hebben Hem zelf gehoord”, zeggen de mensen tegen 
de Samaritaanse vrouw, nadat Jezus zich in hun dorp had opgehouden”.  Het “kom kijken” is de 
eenvoudigste manier om een werkelijkheid te leren kennen. Het is de meest eerlijke controle van 
iedere boodschap, omdat een ontmoeting noodzakelijk is om iets te leren kennen. Het maakt het 
mogelijk dat degene die ik voor mij heb tot mij spreekt, en dat zijn getuigenis mij bereikt. 
“Ook de journalistiek vraagt, als ze verslag doet van de werkelijkheid, om daarheen te mogen 
gaan waar niemand heen gaat: een in beweging komen en een verlangen om te zien. Nieuws-
gierigheid, openheid, hartstocht. Wij zijn dank verschuldigd voor de moed en de inzet van zeer 
veel professionals - journalisten, cameralieden, editors, regisseurs, die onder grote risico’s wer-
ken -, als wij bijvoorbeeld beseffen hoe moeilijk de omstandigheden zijn van de minderheden 
die in verschillende delen van de wereld vervolgd worden; als de vele gewelddadigheden en vor-
men van ongerechtigheid tegen de armen en de schepping worden aangeklaagd; als over de zeer 
veel vergeten oorlogen wordt verteld. Het zou niet alleen een verlies van informatie zijn, maar 
een verlies voor heel de maatschappij en de democratie, als deze stemmen zouden verstommen: 
een verarming voor onze mensheid”.  
“Het internet kan met zijn ontelbare sociale uitdrukkingsmogelijkheden het vermogen tot ver-
tellen en samen delen vermenigvuldigen: zoveel ogen meer die op de wereld gericht zijn, een 
voortdurende stroom beelden en getuigenissen…… Maar intussen zijn ons allen de risico’s dui-
delijk geworden van een ongecontroleerde sociale communicatie. Wij hebben al lang geleerd 
hoe berichten en zelfs beelden om duizend redenen en soms alleen maar uit een banaal nar-
cisme gemakkelijk te manipuleren zijn. Dit kritisch bewustzijn mag er niet toe leiden het in-
strument te demoniseren, maar zet aan tot een groter onderscheidingsvermogen en een rijper 
verantwoordelijkheidsgevoel, hetzij bij het verspreiden, hetzij bij het ontvangen van de inhoud. 
Wij allen zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop wij communiceren, voor de informatie die 
wij geven, de controle die wij samen kunnen uitoefenen op valse berichten door ze te ont-
maskeren. Wij allen zijn geroepen getuigen van de waarheid te zijn: te gaan kijken en te delen”. 
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“WILT OOK GIJ SOMS WEGGAAN…?” 
Afgelopen zondag – 22 augustus – hebben we tijdens de heilige Mis met het Evangelie het slot 
gehoord van de zgn. Eucharistische rede van Jezus, waar we meerdere zondagen achter elkaar 
naar geluisterd hebben, en waarin Hij over zijn Godheid spreekt: “Ik ben het brood dat uit de 
hemel is neergedaald” en over het heilig Sacrament: “Wie Mijn vlees eet en mijn Bloed drinkt 
heeft eeuwig leven; wie mijn Vlees niet eet en mijn Bloed niet drinkt, heeft het leven niet in 
zich”. Afgelopen zondag hebben we het slot van, beter gezegd, de reactie op, deze Eucharisti-
sche rede gehoord. Veel leerlingen lopen bij Jezus weg. Als je denkt dat Jezus dan zijn woorden 
gaat aanpassen, en zeggen: “nee, zo heb ik het niet bedoeld…”, dan heb je het verkeerd. De men-
sen lopen weg omdat ze Jezus’ woorden hard vinden: “Deze taal stuit ons tegen de borst”. Ze 
beginnen te mopperen, kritiek te uiten. En lopen weg. Lopen weg van Jezus. En van zijn harde 
woorden: dat je werkelijk zijn Lichaam moet eten en zijn Bloed drinken – wat wij ook doen 
onder het teken van brood en wijn – om eeuwig te leven. Daar neemt Jezus niets van terug. 
Zoals Hij nog andere harde woorden heeft: “Wie vader of moeder, kind, vrouw, man, broer of zus, 
meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig”. Zeker dat Hij aanspoort van je vader en moeder, van 
je kinderen en kleinkinderen, van je man en vrouw, van je broer en zus te houden, máár deze 
liefde gaat NIET boven de liefde voor Hem, dus ook je deelname aan de Eucharistie, waarin je 
Hem ontvangt,  gaat NIET boven het samen-zijn zomaar van vader, moeder, kinderen, oma, opa, 
man, vrouw, broer of zus. Ook zulke harde woorden voor wie Hem aanvankelijk volgen.  Jezus 
probeert hen nog duidelijk te maken dat Hij zijn Lichaam, zijn Vlees te eten kán geven, omdat 
Hij verrezen is uit de dood en ten hemel opgestegen. Het gaat dus om zijn verheerlijkt Lichaam, 
dat niet meer aan tijd en ruimte onderhevig is, waarmee Hij door gesloten deuren kan, waarmee 
Hij zomaar kan verschijnen en verdwijnen uit het oog, en waarmee Hij ook werkelijk tegen-
woordig kan zijn onder het teken van het brood en de wijn. Dat verheerlijkt Lichaam. Maar Jezus 
wist, vanaf het begin, wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.  
En dan stelt Jezus zelfs deze schokkende vraag aan de andere apostelen, die paar die nog over 
zijn: “Willen jullie soms ook weggaan?”  En dan komt er één van de mooiste geloofsbelijdenissen, 
van Petrus, van die toch o zo vaak zwakke Petrus: “Heer, naar wie zouden wij gaan, uw woorden 
zijn woorden van eeuwig leven, en wij weten en geloven dat Gij de heilige Gods zijt”.    
 
ZIEKENZONDAG 2021 – ZIEKENZEGEN MET KRUISRELIEK    
GENEZENDE HANDEN – zaterdagavond 11 sept. en zondag 12 sept.        
In dit pater Karel jaar komt ziekenzondag in een speciaal licht te staan. Pater Karel was 
een dienaar Gods, een priester, een religieus die biddend bij het Kruis vertoef, bij de lij-
dende Redder. En vanuit dit gebed en vanaf deze plaats van het kruis naar de armen en naar de 
lijdenden, de zieken, toeging. Zieken zegende hij met de ziekenzegen. Met zijn zegende han-
den. Zieken legde hij de handen op, zijn zegende handen. En vele lijdenden heeft hij verlicht, 
vele zieken zijn genezen. Wonderbaarlijk. Zelfs één van Valkenburg. Vele zieken deden kracht 
naar kruis op. 
Deze ziekenzondag is dicht in de buurt van het feest van Kruisverheffing en onze lieve Vrouw 
van smarten. Op het einde van de heilige Missen zal de zegen gegeven worden met het reliek 
van het heilig Kruis.  
Allicht staat deze ziekenzondag 2021 ook in het licht van de besmettelijke ziekte Corona. We 
staan stil bij de vele die aan deze ziekte hebben geleden of er op dit eigenste ogenblik aan lij-
den, of er zelfs aan gestorven zijn;  voor hen in de zorg: de medische zorg, de verpleging en ver-
zorging. Welk een impact deze besmettelijke ziekte niet alleen heeft op de zieke zelf, gezin en 
familie, maar ook die op de gehele samenleving.  
Allicht bidden wij ook bijzonder voor onze zieke bisschop, Harrie Smeets. 
Op zaterdag 11 september om 17.30 uur de heilige Mis met en voor de zieken in 
de st. Jozefkerk Broekhem en zondag 12 september om 9.30 uur met en en voor de 
zieken de heilige Mis in St. Gerlachuskerk Houthem. Met bijzondere ziekenzegen 
en de zegen met het kruisreliek. 
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FEEST VAN KRUISVERHEFFING (14 SEPT) EN ONZE LIEVE VROUW 
VAN SMARTEN (15 SEPT) -  EN SINT JOZEF…? - KRUISWEG     
Op 14 september vieren wij het feest van Kruisverheffing. Op 14 september 355 werd 
voor de nieuw gebouwde Grafkerk te Jeruzalem het heilig Kruis getoond aan het volk. 
Het Kruis was gevonden door de heilige moeder-keizerin Helena – een grootse influ-
encer, in media-taal gezegd. Ze vonden drie kruisen. Het verhaal gaat, om uit te maken welk nu 
het kruis was waaraan onze Heer Jezus Christus heeft gehangen, dat ze een zieke legde op elk 
van de drie kruisen. Op de laatste genas de zieke. Men wist toen dat dat het kruis van onze Heer 
Jezus Christus moest zijn. Er gaat een genezende kracht uit van het heilig kruis. En dit kruis 
werd dan plechtig getoond aan het volk Gods. (ze heeft overigens de nog passie-attributen, 
zoals o.a. doornenkroon-spijkers, bordje INRI, de trap, naar Rome laten overbrengen.) 
Daags na dit feest vieren wij Maria als de Moeder van Smarten. Want Maria stond onder het 
kruis, bij haar Zoon. Ze heeft gedeeld in de smarten en lijden van haar Zoon, gedeeld in zijn won-
den om onze zonden. Een zwaard is door haar ziel gegaan.   
Het is niet voor niets dat dit voor Paulus van het Kruis, de stichter van de Passionisten, én voor de 
Passionisten, ook nu, het grote feest, dé grote feestdagen zijn van het jaar – allicht op Goede Week 
en Pasen na. In dit jaar van Pater Karel, passionist, krijgen deze feesten nog extra glans. 
Maria heeft gedeeld in de smarten van haar Zoon. En Jozef dan..? Zo vragen we ons terecht af, niet 
alleen omdat dit jaar St. Jozef-jaar is. Ja, al heeft sint Jozef niet onder het kruis gestaan – hij was toen 
reeds overleden – sint Jozef heeft zeker het Kruis geproefd, bij al die smarten die Hij ondervonden 
heeft tijdens de kinderjaren van Jezus: zoals geen plaats voor hen, de vlucht naar Egypte, de kin-
dermoord van Betlehem,  niet terug kunnen naar Judea, drie dagen zoeken naar de verloren Jezus…  
Woensdag de 15 september is de 7de (woens)dag van de noveen ter ere van sint Jozef voor hen 
die getroffen zijn door de watersnood, en ook door andere rampen als vuur en aardbeving. Het 
noveengebed bidden wij tijdens de heilige Mis van 19.00 uur in sint Jozefkerk, Broekhem. 
Dinsdag 14 september aansluitend aan de heilige van 9.00 uur in Houthem en woensdag 15 sep-
tember om 18.30 uur in Broekhem bidden wij de KRUISWEG. Op het einde van de kruisweg 
zegening met Kruisreliek.  
 
HEILIGE MIS IN VILT 18 SEPTEMBER    
Op 16 augustus jl. was het de gedenkdag van de heilige Rochus, die 
ook wordt aangeroepen tegen epidemieën. We hebben de heilige 
Mis in de grote kerk gevierd bij het sint Jozef altaar, dat tevens sint 
Rochus altaar is; immers dit altaar heeft twee afbeeldingen van sint 
Rochus, die met een hond wordt afgebeeld die hem iedere dag eten 
bracht toen hij aan het been gewond was (uitdrukking hoe God hem 
voorzien heeft), en die op zijn beurt brood uitdeelt aan de armen, hij doet goed aan anderen, 
hij verzorgt pestlijders. we hebben hem bijzonder aangeroepen in deze Corona-pandemie om 
een einde ervan. Én we hebben bijzonder gebeden voor de inwoners van Vilt, die een sint Ro-
chusplein hebben met een heuse beeltenis van sint Rochus. 
Op zaterdag 18 september, waarmee wij de dag des Heren inluiden, vieren we om 16.00 uur  bij de 
Mariakapel, in de buitenlucht, de Eucharistieviering mmv de Harmonie Amicitia. Het doet goed dat 
de Harmonie, een belangrijke vereniging in de gemeenschap,  weer kan spelen en daarmee weer op-
gang komt. Elk jaar op de zaterdag na het feest van Kruisverheffing (14 september) vieren we de Eu-
charistie, ook dit jaar, met de nodige intenties van dierbare overleden Viltenaren. Het heilig Misoffer 
dragen we mede op voor hen en hun zielenrust en uiten daarmee een verbondenheid met elkaar 
in Christus die door zijn kruisdood voor ons de dood heeft overwonnen. Dank alvast aan degenen 
die zorg dragen dat alles weer mooi klaarstaat, zodat we samen Eucharistie kunnen vieren. 
 
FILMAVOND  10 EN 17 SEPTEMBER 
In de parochiezaal van Broekhem zal er op 10 september en op vrijdag 17 september filmavond 
zijn. “In America”(2002). Waar gebeurd. Een film die genomineerd was voor drie Oscars. De 
media is er duidelijk over. “In America werkt betoverend!”(Volkskrant). “Diep ontroerend!” (De 
Telegraaf). “Hartverwarmend en prachtig geacteerd” (The Daily Mail) en “Regie, scenario en ac-
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teurs zijn buitengewoon goed!” (Algemeen Dagblad”). Van IMBD kreeg het 
maar liefst een 9!  Het is van dezelfde maker van “In The Name Of The Father”, 
een indrukwekkende film die we  een aantal jaren geleden in de parochiezaal 
gezien hebben. Deze “In America” is een semi-biografisch verhaal van Oscar-
winnend regisseur Jim Sheridan over een jong gezin met een zeer sterke band. 
Met hun twee jonge dochters emigreren Johnny en Sarah van Ierland naar New 
York. 
Deze film tonen wij rondom het feest van Kruisverheffing en onze lieve 
Vrouw van smarten (14 en 15 september). Ook Jozef kent zijn smarten. Deze 
film toont ook op rake wijze iets van leed, soms verborgen leed, bij vader, moe-
der, het gezin. Een aanrader dus, van harte welkom. Graag weer aanmelden bij 
pastoor: 06-28445131, aangezien we het nog over twee avonden verspreiden, 
met maximaal 15 personen.  Duur 1 uur en veertig minuten.  
 
FILM PATER KAREL  EN DOCU OVER HET CAMINO HOME 
PROJECT ‘MAMA KONG’  - woensdag 1 september     
De film “HELENDE HANDEN”. Het leven en de verering van pater Karel” van 
Leo Baeten, willen wij laten zien op woensdag 1 september, begin van de maand 
die in het teken staat van Kruisverheffing en de Smarten van Maria en Jozef. U 
ziet dan beelden uit Munstergeleen, waar hij is geboren en opgegroeid, uit Bel-
gië waar hij is ingetreden en priestergewijd, en allicht uit Ierland, Dublin, waar 
hij het grootste deel van zijn leven geleefd heeft en waar hij gestorven en be-
graven is. U hoort het koor zingt het prachtige zegen-lied zingen: “May the 
road rise to meet you”.  De film duurt 48 minuten. Dan is er korte pauze. 
Dan na de pauze een korte docu van 20 minuten van een journa-
listiek programma van een Duitse tv-zender “Mama Kong”, wat ook 
het project is van Camino Home. U ziet unieke beelden van China zelf, 
daar ter plaatse. De journalisten hebben zich die moeite getoond.   
Van harte uitgenodigd.   
Woensdag 1 september om 19.45 uur in de parochiezaal van  
Broekhem achter de sint Jozefkerk. 
 
AFSCHEID VAN KERKBESTUURSLID, NIEUW KERBESTUURSLID 
Tijdens de kerkbestuursvergadering van maandag 7 juni hebben we afscheid moeten nemen van 
Tiny Teheux-Roijen, van Houthem. Ze had het secretariaat overgenomen van Marij Verheggen-
Penders een anderhalf jaar geleden. Bij de aanstelling reeds was al duidelijk dat het om een 
korte periode zou gaan. Net zoals bisschoppen en pastoors worden ook kerkmeesters geacht 
bij 75 jaar hun ontslag in te dienen. We zijn heel blij geweest dat Tiny deze taak toch op zich 
heeft genomen, en er vol voor is gegaan, die anderhalf jaar. Tiny, Chapeau! Hartelijk dank voor 
nauwgezette, hartelijke inzet en betrokkenheid, en de fijne samenwerking. Dank ook aan het 
thuisfront die het mogelijk maakte dat Tiny veel tijd aan dit werk heeft kunnen besteden.  
Tiny geeft het stokje door aan Frank Heijdra, van Broekhem. Frank heeft zich bereid getoond om 
deze taak op zich te nemen. Daar zijn we heel blij mee. Vanaf 1 januari heeft hij zich reeds in-
gewerkt. Het zal zeker een prettige samenwerking worden en wensen hem zegen bij dit werk 
als kerkmeester voor onze drie cluster-parochies van Houthem, Broekhem en Berg en Terblijt. 
 
BIJBELAVONDEN 
De bijbelavonden zetten we op de woensdagen gewoon voort. Tot en met 29 september (de laat-
ste noveen(woens)dag ter ere van Sint Jozef tbv de getroffenen van de watersnood en andere 
rampen)  behandelen we het thema “Sint Jozef, de verborgen koning”. 
De week erna beginnen we een reeks avonden over “De Goddelijke Barmhartigheid en de 
Joodse wortels”.  
 

26 aug. (week 34) pagina 16



FIETSBEDEVAART NAAR SINT JOZEF-KAPEL RIMBURG    
TER GELEGENHEID VAN HET ST. JOZEF-JAAR 2021 -  
ZATERDAG 18 SEPTEMBER 
VERTREK:  8.30 u. kerk Berg en Terblijt;  8.35 u. kerk Houthem 
8.40 u. kerk Broekhem; 10.15 u. in RIMBURG gezamenlijk rozen-
kransgebed 
 
Dit jaar is het St. Jozefjaar, immers 150 jaar wordt hij uitgeroepen tot Bescher-
mer van de universele Kerk! We nodigen u uit, fiets  en bidt mee!  
Ieder met zijn eigen intenties. De kapel van Sint Jozef in Rimburg is een vredeskapel – 18 sep-
tember is begin van de Vredsweek. Onze algemene intentie: VOOR VREDE WERELDWIJD, DE 
KERK ALS INSTRUMENT VAN VREDE 
Sint Jozef, een man op de vlucht voor geweld, die zorg droeg voor Hem die “Man van Vrede” ge-
noemd zal worden. Zo gaan we in zijn spoor. U ontvangt een St.Jozefprentje – (bgv van 
Kruisverheffing). Na afloop zullen we iets gebruiken bij een locatie in de buurt. 
Het is wel makkelijk als u zich aanmeldt bij pastoor 06-28445131.  
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE – zondag 19 september     
Eindelijk breekt dan de dag aan waarop 9 communicantjes van Berg en Vilt lang hebben ge-
wacht: de dag waarop zij hun eerste heilige Communie gaan ontvangen. Een uitgestelde heilige 
Communie vanwege de Corona. Elk nadeel heeft ook zijn voordeel: met het wachten kan ook 
het verlangen naar de heilige Communie groter zijn geworden, het verlangen om Jezus te ont-
vangen in de heilige Communie. De honger naar Hem mag nog groter zijn geworden. Het gaat 
nu allemaal gebeuren op zondag 9 september tijdens de heilige Mis van 9.30 uur. Ook voor de 
ouders en familie een grootse feestdag. De Harmonie zal spelen, vlaggen worden uitgehangen, 
kerk versierd. Aangezien de school op 5 september begint is het in korte tijd weer even goed 
de liedjes repeteren, omdat in de zomertijd dit oefenen heeft stil gelegen. 
Alles is een beetje anders. We hebben op zondag 5 september ene kinderwoorddienst neerge-
zet. De laatste zondag vóór de zomervakantie tijdens de kinderwoorddienst zou “Nog tien dagen’ 
zijn uitgedeeld, omdat er maar héél weinig waren, is er dan op 5 september de kinderwoord-
dienst gezet, dan zullen communicantjes hun ‘Nog tien dagen’ met name ontvangen. Dan gaat 
het voor hen echt aftellen worden!  
Onze communiekinderen zijn:  
Sky Baenen Fenne Blom Vera Cornelisse Bas van Loo 
Aylani Portier Syenna Portier Tijn Pricken Juul Stassen 

Baer Vrusch 
 
KINDERWOORDDIENST 5 SEPTEMBER 
We hebben toch een kinderwoorddienst geplaatst op de 5de september – zo wordt tijdens deze 
kinderwoorddienst aan de eerste communicanten “Nog tien dagen” uitgedeeld. Alle kinderen en 
gezinnen zijn uitgenodigd, ook de ‘nieuwe’ communiekinderen en vormelingen voor 2022. We 
bidden immers voor een goed schooljaar – dat we weer gewoon naar school kunnen gaan, ge-
woon lessen kunnen geven en ontvangen, óók godsdienstles – een goed schooljaar zonder de 
stress van angst voor besmettingen, een goed schooljaar met respect en goede sfeer, met gepaste 
voorzichtigheid. We bidden de heilige Geest om ieder te verlichten, te verblijden en te vervul-
len met het vuur van het begin. 
 
EXTRA ACTIE KERKBALANS 2021: HOUD ELKAAR VAST!      
Beste parochianen,                                                   september 2021 
In de afgelopen tijd hebben we als kerk willen “omzien naar  
elkaar’.  Met creatieve oplossingen en ook via digitale weg.  
Nog altijd horen we de verhalen hoe de Corona-tijd geen goed heeft gedaan wat betreft de so-
ciale contacten, het gezellig samen-zijn, het samen ondernemen, het verenigingsleven… tege-
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lijkertijd horen we óók de verhalen van echt omzien naar de ander, toege-
wijde zorg, attente aandacht, het bewaren van de goede moed. 
Met steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht, starten de 
kerken in geheel Nederland een EXTRA ACTIE KERKBALANS om parochies te 
helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’. Daar doen wij 
als parochie allicht aan mee! 
De afgelopen anderhalf jaar was ook voor ons een ingewikkelde tijd. De vaste 
lasten gingen gewoon door. Door de Corona moesten er extra kosten gemaakt 
worden. Denk u maar eens aan de ontsmettelingsmiddelen, die de gehele dag, iedere dag, heb-
ben klaar gestaan, want we houden onze kerken graag gedurende de gehele dag open. 
Daarentegen kwam er het afgelopen anderhalf jaar juist minder geld binnen omdat er niet is ge-
collecteerd, omdat er anders is gecollecteerd (met minder opbrengst dan gewoon), omdat er 
vanwege de limietaantallen veel minder kerkgangers waren, ook bij uitvaarten…Ook andere 
inkomsten vielen weg. Dat alles hakt er wel in.  
De kerk van Houthem, de kerk van Broekhem, de kerk van Berg, zijn drie monumentale kerken! 
Het weekend van 11 en 12 september a.s. is het open monumentendag: “Mijn monument is 
jouw monument”. Wij kunnen er van maken: “Ons monument is úw monument”, “Onze kerk is 
jóuw kerk”, “Onze kerk is úw kerk!” Daarom: geef aan je kerk, uw kerk, onze kerk!  
Vandaar deze extra fondsenwerving met het motto ‘Houdt elkaar vast’, waarmee wij u een extra 
kerkbijdrage vragen voor het onderhoud van onze kerk en het bekostigen van de vaste lasten 
van de parochie. Met deze financiële steun kunnen we als kerk de onderlinge nabijheid invul-
ling blijven geven. Hartelijk dank alvast! Gods zegen!                                Pastoor Burger 
U kunt overmaken op:  NL92 RABO 01062015 65   t.a.v. R.K. kerkbestuur parochie 
Berg en Terblijt ovv extra actie Kerkbalans 
 
DE PAROCHIE-WEBSITES STAAN ONLINE!! 
Ze staan online! Parochie-websites met de nodige informatie o.a. over mistijden, misintenties en 
misstipendia, kort iets over de geschiedenis van de kerk. Ook is er een rubriek ‘social media’.  
De komende tijd zullen er nog wel wat kleine aanpassing of aanvullingen (foto’s, historie e.d.) 
zijn. Neemt U maar eens een kijkje op de volgende adressen:  
www.kerkbroekhem.nl www.kerkhouthem.nl  
www.kerkbergenterblijt.nl www.kerkenvalkenburg.nl 
 
OVERLEDEN 
Op 18 jl.  is Leentje Claessen-Buijssen, weduwe van Jef Claessen. Na zijn overlijden is ze naar 
Fonterhof moeten gaan. Coronatijd heeft niet goed gedaan. Toen het inleveren aan vermogens 
zich doorzette is ze naar Valkenheim. Toen kwam de grote watersnood. Ook Valkenheim stond 
onder water. Ook deze bewoners van Valkenheim stonden letterlijk in het water.  In de nacht-
kleding werden ze geëvacueerd. Ook zij. Dat moeten angstige momenten zijn geweest, hele-
maal als je door dementie zo onzeker voelt en gedesoriënteerd en niet weet wat gaande is. Als 
je al zo broos en kwetsbaar bent doen twee overplaatsingen in paar dagen tijd je niet goed. 
Haar laatste plek is het huis van Sint Jozef, Bergweide. 
Nu was ze reeds verzwakt, de levenspijn was reeds in haar ogen te zien. Ze mocht ook heen-
gaan. De Heer heeft haar geroepen. In het dorp was ze bekend van het kienen. Kienen en tv-
kijken deed ze echt graag.  Als kind was ze afgegeven geworden, ze heeft haar moeder gemist. 
Ze had geen fijne herinneringen aan haar jeugd. Een jeugd van gemis. Dat heeft haar leven, haar 
karakter, haar instelling wel getekend, bepaald. Ze was recht uit. Nam geen blad voor de mond.  
Haar man Jef was heel goed voor haar. Ze was van een tweeling. Blijkbaar ook een sterke band. 
Op het einde zag ze ook tweelingzus. Je hoort dat wel vaker. Aan de overkant heeft onze Lieve 
Heer en velen haar reeds opgewacht. In de laatste tijden riep ze om haar moeder. Nu mag ze 
op haar plek zijn, thuis zijn, verenigd met al degenen die haar en ons zijn voorgegaan. Heer, geef 
haar de eeuwige rust! De familie wensen wij veel sterkte! 
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GEDOOPT 
We hebben in de drie parochies in de afgelopen maand weer de nodige kindjes kunnen en 
mogen dopen, de meeste zogenaamde ‘inhaal’- doopjes. Door de coronamaatregelen is 
het vooruitgeschoven geworden, maar nu is dan de tijd gekomen om weer te dopen! 
Op 8 augustus jl. is Luca Cloot gedoopt, net als zusje Hanna, in de kapel van de Geulhemmer-
grot, omdat de overgrootvader blokbreker is geweest in deze grot, en dat is natuurlijk ook ge-
memoreerd geworden door Frans Bergsteyn. Ze kreeg een mooi doopkleed opgelegd, de liefde 
en het leven wordt van generatie op generatie doorgegeven! Het is bijzonder op deze histori-
sche plek, waar ruim 200 geleden parochianen met pastoor – gevaar van gevangenschap trot-
serend – in het geheim samen de Eucharistie vierden, een kindje te dopen en op te nemen in 
de gemeenschap van de kerk, die Eucharistie viert. Al de namen van de kindjes die in de grot 
gedoopt zijn in de nis tegenover de kapel opgeschreven geworden, ook de naam van Luca dus. 
Zijn naam staat geschreven in de palm van Gods hand! We wensen de dopeling veel liefde toe 
van God en de mensen, en wensen ouders, zusje, peetouders en familie van harte proficiat! 
Op zondag  15 augustus jl.  is Lyze van Loo gedoopt in onze kerk. Op deze prachtige feestdag 
van Maria tenhemelopneming, hemel en aarde die verbonden zijn. Ze draagt ook de naam van 
oma van Loo. De nichtjes hebben hele mooie gedichtjes voorgedragen. Dat drukt ook eens de 
hechte band uit. We zijn familie en we zijn samen familie van God. Ze had een mooie doop-
kleed, gemaakt uit de trouwjurk! Nadat de doopkaars aan de paaskaars – het licht van de ver-
rezen Christus – was ontstoken liet broertje Jorn ook zijn lichtje aan iedereen zien! En zo gaat 
dat: we moeten een lichtje zijn in deze wereld, ons lichtje, kleine lichtje laten schijnen, met een 
bepaalde trots, het licht van de liefde en warmte van Jezus uitstralen. En Jorn mocht natuurlijk 
ook de klokken laten luiden zodat heel de gemeenschap weet: zusje Lyze hoort er ook bij door 
het doopsel! We wensen ook Lyze heel veel liefde toe van God en de mensen en wensen ou-
ders, broertje, peetouders en familie van harte proficiat! 
 
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 zul-
len 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 28 aug. 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers, Mackenzie 
Zondag 29 aug. 11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke             
Maandag 30 aug. 19.00 u. wie wil             
Donderdag 2 sept. 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 4 sept. 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 5 sept. 11.00 u. Samantha, Jennifer, Mackenzie 
Maandag 6 sept. 19.00 u. wie wil             
Donderdag 9 sept. 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 11 sept. 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 12 sept. 11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke             
Maandag 13 sept. 19.00 u. wie wil             
Donderdag 16 sept. 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 18 sept. 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 19 septe.  9.30 u. Eerste heilige Communie: Samantha, Jennifer, Mackenzie 
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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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TINQ ALTIJD GOEDKOOP TANKEN
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