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REPAREERSCHUURKE 11.00-14.00 u. Van Alles Get za 9 oktober. 
—————-—————-—————-———————————————————-—————-———— 
KIENEN IN ZAAL T VÖSKE - STICHTING SENIOREN 
Er is ELKE donderdag en zondag kienen in Zaal ‘t Vöske in Berg en Terblijt. 
do 16-23-30 sept., 7 okt.: Stichting Senioren Berg en Terblijt 
zo 19 sept. Buurtver. Valkenburgerstraat 
zo 26 sept. Buurtver. Nuuj Buurt Vilt 
zo  3 okt. Buurtver. ‘t Centrum 
—————-—————-—————-———————————————————-—————-———— 
SENIOREN BERG EN TERBLIJT 
Op Dinsdag 21 september kunnen senioren uit de gemeente 
Valkenburg  deelnemen aan een barbecue in Lunchroom Brasserie 
Van Alles Get, aan de Rijksweg 132 in Berg en Terblijt. 
De aanvangstijd van de barbecue is om 16.00 uur. 
De kosten bedragen € 15,00 per persoon, inclusief 2 consumpties. 
Aanmelden kan telefonisch bij het secretariaat 043-3110316 of per 
mail aan seniorenraadvalkenburg@gmail.com. 

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



STEUNPUNT MANTELZORG ZUID 
Interessant voor mantelzorgers! 
Voor mantelzorgers van mensen met dementie: Levend verlies bij dementie 
Als mantelzorger van uw naaste met dementie, verandert ook uw leven 
ingrijpend. U moet voortdurend anticiperen op de achteruitgang van de 
mentale en lichamelijke gezondheid van uw naaste. Hierdoor kunt u gevoelens van rouw en 
verlies ervaren. We gaan in deze bijeenkomst praten over: Hoe ziet zo’n rouwproces eruit? Hoe 
kan ik het herkennen? Ook ontvangt u handvatten om ermee om te kunnen gaan.  
Di 12 Okt |19.00 - 21.00 u. | Trefcentrum Wittevrouwenveld | Edisonstraat 4 | Maastricht 
Voor mensen die werk en mantelzorg combineren: Bespreek het met je werkgever! 
Vanuit een gevoel van dubbele loyaliteit kan het lastig zijn om de problemen die je ervaart 
rondom het combineren van werk en mantelzorg bespreekbaar te maken. Thuis, maar ook op 
je werk. Je wilt gewoon niemand te kort doen. Tijdens deze interactieve avond gaan we in ge-
sprek over voorzieningen en maatwerkoplossingen die het gemakkelijker kunnen maken om 
werk en mantelzorg te combineren.  
Di 12 Okt | 19.30 - 21.00 u | Steunpunt Mantelzorg Zuid | Mockstraat 1 | Maastricht 
Voor jonge mantelzorgers van 16-24 jaar: Elisabeth’s mystery 
Met Augmented Reality komt het centrum van Valkenburg op een heel andere manier tot leven. 
Via het scherm van jouw smartphone volg je al lopend het verhaal van Elisabeth; een jonkvrouw 
uit het roemruchte verleden van Valkenburg. Wil je meehelpen bij het oplossen van Elisabeth’s 
mystery? Meld je dan snel aan! 
Za 25 Sept. | 14.00 – 17.00 u.| De Guascostraat 6 | Valkenburg 
Meer informatie en aanmelding: 
Steunpunt Mantelzorg Zuid | info@mantelzorgzuid.nl | 043 - 321 50 46 
Deelname aan de activiteiten is gratis! 
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Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor  

de belangstelling en medeleven na het overlijden van  
mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder,  

onze oma en trotse oma Sophie. 
 

Sophie Schreurs  Martens 
* Houthem, 9 maart 1931          † Hulsberg, 9 augustus 2021  

 
De vele bloemen, kaarten, persoonlijke herinneringen  

en andere vormen van belangstelling hebben ons diep ontroerd.  
In besloten kring hebben wij afscheid van haar genomen. 

 
 
Jef Schreurs

 
MarieLouisa en Huub GillissenSchreurs 
Simone en Douwe, Lars en Linde 
Céline en Robbert, Isa en Luca 
Julien en Yanou 
Loraine en Cliff 
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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.  

 
BLIJ EN BLIJDE GEZICHTEN     
“Blij, blij, ik ben zo blij…”, luidt een communieliedje dat communie- 
kinderen vaker zingen. Ze zijn blij dat ze Jezus mogen ontvangen in de 
heilige Communie. En de gemeenschap is met hen blij dat ze hun eerste 
heilige Communie gaan ontvangen. Een blijdschap die we uiten met de vlaggen, de versiering, 
met de kleding, met het klokkengelui, met de Harmonie, met de zang en het feest. Misschien dat 
oudere ouders met blijdschap terugdenken aan de dag waarop hun kind/kinderen de eerste 
heilige Communie deden en ze feestelijke begeleid werden, met onze vreugde en gebeden. 
Zeker gaan we niet op een naïeve wijze voorbij aan veel dingen “waar we niet vrolijk van 
worden…”.  Maar laten we oppassen dat we ons niet laten meeslepen door een negatieve spiraal 
van somberen, klagen, verzuring en cynisme. We kunnen van dit Communieliedje ons diepste 
reden van blijdschap leren: “want Jezus is bij mij”.  Dat wil zeggen, dat Zijn aanwezigheid al 
onze moeilijkheden, zorgen en de lasten waaronder we gebukt gaan draagt! Waardoor we in 
staat zijn ook elkaar te verdragen, de last met elkaar te dragen. Dat is Jezus uitnodiging ook: 
“Komt allen tot Mij die onder lasten gebukt gaan en Ik zal u rust en verlichting geven. Want 
mijn last is licht en mijn juk is zacht. Leert van Mij: Ik ben zacht moedig en nederig van hart en 
gij zult rust vinden voor uw zielen”.  Dat geeft een bepaalde innerlijke vreugde, rust en 
dankbaarheid. Een vreugde en rust die ook op anderen mag afstralen. De heilige Franciscus ( 4 
okt) is een toonbeeld van een blijmoedige Christen. 
 
We wensen de kinderen, ouders en familie een blijde zondag toe! Samen vieren wij de 
Eucharistie, waartoe Jezus ons onvermoeibaar roept en uitnodigt om aan deel te nemen: “Komt 
tot Mij! Dat blijft Hij ook doen in de toekomst, en daartoe blijven wij samenkomen om samen 
met alle genodigden, groot en klein, Eucharistie te vieren. “Zalig zij die genodigd zijn aan de 
maaltijd des Heren!”.  
 
Zondag 19 september dus om 9.30 uur in onze kerk van Berg om 9.30 uur de heilige Mis 
met de eerste communicanten en op zaterdag 2 oktober is er de Communiedankmis om 
19.00 uur. De eerst volgende kinderwoorddienst is op zondag 17 oktober tijdens de heilige 
Mis van 11.00 uur. 
 
Zaterdag 18 september H. Jozef van Cupertino 
 8.30 u. vertrek vanaf kerk fietsbedevaart Sint Jozefkapel Rimburg 
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 en tevens voor Nico Huntjens;   
H. Mis jrd. ouders Lambrix-Bouwens en zonen Sjèf en Pierre;   
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OP ZOEK NAAR LEUK WERK?

ZOEKT PERSONEEL
Voor ons restaurant “De Vallei”, onze bar/lounge en ons verwarmd terras zijn 

wij op zoek naar de volgende functies om ons team te versterken:

Sous Chef ( Full Time)
Wij zijn op zoek naar een gepassioneerde Sous Chef. 
Ben jij een ambitieuze team player die passie heeft voor het vak en wil je 
graag op hoog niveau werken dan ben je van harte welkom in ons team. 
• Aantoonbare relevante werkervaring
• Creatief en innovatief

Medewerker bediening
Ter uitbreiding en versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste collega die onze gasten een onvergetelijke beleving wil laten 
genieten. Ben jij een goedlachse dame of heer, dan ben jij degene die wij zoeken.
• Uren in overleg

Medewerker Ontbijt/ Housekeeping
Ben jij helemaal in je nopjes als alles lekker schoon, verzorgd is en blinkt als 
een spiegel? Zie jij het als een uitdaging om elke dag weer opnieuw onze 
gasten in de watten te leggen tijdens het ontbijt? Dan ben jij de persoon die 
ons team komt versterken.
• Werktijden 7.30 – 15.00 uur
• Dagen in overleg

Voor alle functies geldt: 
Reiskostenvergoeding per km en bovengemiddeld salaris

Heb jij interesse in een van deze 
functies en voldoe je aan het profiel? 
Stuur dan je CV en motivatie naar 
info@slenakervallei.nl 
t.a.v. Monique & Wim
Voor meer informatie kun je contact opnemen;
Slenaker Vallei, Boutique Hotel & Restaurant
Dorpstraat 1 - 6277 NC Slenaken
06 46161898/ 06 12432165



H. Mis jrd. Harry Huntjens;  H. Mis ouders Pierre en Tina Duijsings-Martens;   
H. Mis jrd. Jef Voncken;  Indien de weersomstandigheden het niet toelaten, 
wordt de H. Mis verplaatst naar de Kerk en Berg en Terblijt. 
Eveneens op het tijdstip van 16.00 uur. (m.m.v. Harmonie “Amicitia”. 

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) 
Maandag 20 september HH. Andreas Kim Taegòn, priester, en Paulus Chong Hasang, 

en gezellen, martelaren 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis ouders Spronck-In de Braek en voor Jef Spronck; H. Mis Philomène Derrez-

Aussems (vw. Verjaardag) 
Dinsdag 21 september H. Matteüs, apostel en evangelist 
 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 22 september H. Maurice 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 23 september H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio) 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis familie Wijnands-Hendriks 
Vrijdag 24 september  
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H.Mis vervalt 
Zaterdag 25 september Maria op zaterdag; H. Cleophas en gezel, Emmaüsgangers 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis ouders Schols-Bartolomeus (stg); H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn 

van de parochie 
Zondag 26 september  
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. jrd. Willie en Marieke 

Ackermans-Meessen (stg); Hgm. jrd. Lambert Janssen; Hgm. jrd. tnv ouders Sieben-
Notten en dochter Fienie (stg); Hgm. jrd. tnv August en Jeanette Goossens-Simons 
(stg); Hgm. Jeanny Brouwers-Janssen (off); ; (Lector: Kees Commissaris); (gemengd 
kerkelijk zangkoor) 

15.00 u. Aanbidding met Kleine Zielen 
Maandag 27 september H. Vincentius de Paul, priester 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis misintentie “om kracht naar kruis” 
Dinsdag 28 sept. H. Wenceslaus, martelaar; HH. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 29 september HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen -laatste van de 

negen woensdagen-noveen ter ere van sint Jozef ten behoeve van de 
getroffenen watersnood 9en andere rampen) 
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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 Elstar of Delbare appels van Jan kg € 1,29 
Nieuwe oogst St.Pieter aardappelen   10 kg € 5,99 

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 

 

De pindakaas winkel 

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
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Wil jij ouderen helpen langer thuis te laten wonen?

WORD DIENSTVERLENER

Veel leuke vacatures nu beschikbaar door heel Zuid-Limburg!

- Werken als huishoudelijke hulp, tuin- en/of klushulp, gezelschap
- Werken met je hart en dagen en tijden nader te bepalen
- Ideaal te combineren met ander werk, studie of gezin

Interesse? Neem contact op met Joan Pröpper (06-55.55.50.33) of 
meld je direct aan via https://uwassistent.nl/word-dienstverlener

www.uwassistent.nl  -  joan@uwassistent.nl  -  06 - 555 550 33 

Zuid-Limburg

drukwerk voor bedrijven, 
alle familie- en verenigingsdrukwerk 
 
 
Eijkerweg 109 
6269 GG Margraten 
info@drukkerijcomar.nl 
043-4581341 
www.drukkerijcomar.nl 

ADVERTEER IN KONTAKTBLAD BERG EN TERBLIJT 
NIET GROTER WEL BETER!        INFO@DRUKKERIJCOMAR.NL      043-4581341



18.00 u. Aanbidding - 18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 30 september H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis Fen Reumers en overleden familieleden 
19.30-20.30 u. Heilig Uur 
Vrijdag 1 oktober H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis echtpaar Roobroeks-Wijnands; H. Mis voor overleden ouders Nicolaas en Corry 

Burger-Nieuwenstein en dochter Joke en overleden familie;  
 9.30 u. Ziekencommunie voor zieken en thuiszittenden 
Zaterdag 2 oktober HH. Engelbewaarders 
15.00 u. H. Mis Fonterhof 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. COMMUNNIEDANKMIS - H. Mis Guido Engelbert en overleden familieleden 
Zondag 3 oktober  
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. Angela Geurten-Geijselaers 

(off); Hgm. Pierre Lambrix (off); Hgm. Emilie L’Ortye -Willems (off);   
(lector: Marlies Steins); (gemengd kerkelijk zangkoor) 

15.00 u. Aanbidding 
Maandag 4 oktober H. Franciscus van Assisi 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis tnv echtpaar Jo en Bernadine Quaaden-Huijdts 
Dinsdag 5 oktober H. Faustina Kowalska, maagd; zalige Bartolo Longo 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 6 oktober H. Bruno, priester 
18.00 u. Aanbidding - 18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 7 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis tnv Gerda Cools (stg); H. Mis uit dankbaarheid 
Vrijdag 8 oktober  
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Zaterdag 9 oktober Maria op zaterdag; HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, 

martelaren; H. Johannes Leonardi, priester; H. Abraham, aartsvader 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Zondag 10 oktober  
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. jrd. Annie Brouwers-Molin; 

Hgm. zeswekendienst Nico Huntjens; Hgm. tnv To en Ber Heijnens-Schols (stg);  
Hgm. tnv Casper en Rosa Gilissen-Geijselaers (stg); Hgm. Leentje Claessen-Buijssen 
(off); Hgm. ter ere van Sterre der Zee; (lector: Wim Geurts van Kessel); (gemengd 
kerkelijk zangkoor) 
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 Valkenburg, Louis van der Maesenstraat 17 

 In  Valkenburg  
blijven we voor 
je klaarstaan     
    

   Voor grote of kleine vragen over geld 
    
   Over sommige geldzaken heb je liever persoonlijk contact of advies. 
   Dus kom snel eens langs om kennis te maken. 
    
   KOM KENNISMAKEN IN ONZE SNS WINKEL 
   Loop gerust bij ons binnen voor een persoonlijk gesprek. We leren je 
   graag kennen en horen of we iets voor je kunnen betekenen. 
    
   Onze winkel is van maandag tot en met zaterdag open. 
   Even bellen? Dat kan natuurlijk ook:  030 - 633 30 00 . 



800STE STERFDAG HEILIGE DOMINICUS  
We heten dominicanen (en dominicanessen, en lekendominicanen) naar de 
Spaanse priester Dominicus de Guzman. In 1216 werd zijn Orde van Predikers 
officieel gesticht. ‘Om het evangelie en het heil der zielen’, Dominicus deed wat 
Franciscus van Assisi in diezelfde tijd in Italië deed: hij begon een nieuwe 
beweging, terug naar de bron. Zijn broeders moesten arm leven, zoals Jezus van 
Nazareth deed, en naar de mensen toe gaan om Gods liefde te verkondigen. 
Dominicus stuurde hen twee aan twee naar de grote steden, om te studeren aan 
de universiteiten en te leven tussen de gewone mensen. 
De Orde van de Predikers begon niet in een kerk, maar in een kroeg. Zo’n acht 
eeuwen geleden kwam de jonge Dominicus in een herberg in Zuid-Frankrijk in gesprek met de 
waard. Over het leven ging het, en over waar ze in geloofden. 
Het moet een pittig gesprek zijn geweest, want het duurde de hele nacht. En het moet een goed 
gesprek zijn geweest, want ze werden er allebei wijzer van. De waard bekeerde zich, zo vertelt het 
verhaal, en Dominicus begon te werken aan de Orde der Predikers, die in 1216 officieel werd 
opgericht. 
Dominicanen gaan traditioneel gekleed in een wit habijt met een zwarte mantel. Het was het kleed 
van de armen. Het was kleding die in de middeleeuwen normaal was en die zowel toewijding als 
soberheid uitdrukte: de drager liet zich kennen als iemand van de kerk, de kleding was gemaakt van 
ongeverfde wol, zoals de armen droegen. Uit boete trok Dominicus rond op blote voeten. Vlak voor 
zijn dood heeft hij tegen zijn medebroeders gezegd: “Ik zal na mijn dood van groter nut voor jullie 
zijn dan tijdens mijn leven”. Daar houden we hem aan, nu wij zijn 800ste sterfjaar vieren. Bekende 
Dominicanen zijn: heilige Albertus de Grote, heilige Thomas van Aquino en heilige Catharina van 
Siëna.  
 
450 JAAR FEEST ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE ROZENKRANS  
Oktober is de rozenkransmaand. Dat alles hefet te maken met het feest van Onze-
Lieve-Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden 
dat paus Pius V dit feest op de kalender zette. 
De aanleiding daarvoor was een bijzondere. Op 7 oktober 1571 vond bij de Griekse 
havenstad Lepanto een beroemd geworden zeeslag plaats. De christelijke landen 
wisten in de slag de islamitische Ottomanen te verslaan. De paus had alle christenen 
opgeroepen de rozenkrans te bidden en Maria’s voorspraak af te smeken. Als de christenen zouden 
winnen – zo beloofde de paus – zou hij een officieel feest van de rozenkrans instellen. En zo 
gebeurde het. Er werd een paar keer met de datum geschoven, maar sonds 1914 wordt het feest 
van de rozenkrans gevierd op 7 oktober. Paus Leo XIII wijdde zefs de gehele maand oktober aan 
Maria toe.  De rozenkrans als gebedssnoer is overigens al veel ouder. Al in de Middeleeuwen werd 
het gebed in kloosters gebeden. Het waren vervolgens vooral de Dominicanen die de devotie voor 
de rozenkrans verspreidden. Maria was aan hun stichter, de heilige Dominicus (1170-1221) 
verschenen. Er zijn tal van afbeeldingen bekend waarop Maria vanuit de hemel de rozenkrans aan 
sint-Dominicus toevertrouwt. In de 14de en 15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de 
kloosters bij leken bekend. ook werden er op veel plaatsen rozenkrans-  
broederschappen opgericht. 
 
OKTOBERMAAND-ROZENKRANSMAAND- HEILIGE DOMINICUS In 
Nederland heeft dit gebed voor velen afgedaan. Het wordt niet meer 
gebeden. Helaas. Erg jammer. Het rozenkransgebed is immers een goede 
manier om het dagelijks leven met het geloof te verbinden. Het is een 
meditatief gebed. Je wordt er stil van. Je komt tot rust. De rozenkrans 
verbindt ons geloof met alle mooie, blijde en droeve momenten in ons leven. 
Het heeft ook een verkondigende functie: je kunt er geloofskennis mee 
overdragen. Niet voor niets heeft heilige Dominicus in zijn preken 
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HUISKAMER AKKERSTAETE
Een ontmoetingsplek in huiselijke sfeer waar u buurtbewoners kunt 
ontmoeten. Dit initiatief komt voort omdat we naar u hebben 
geluisterd.

Een plek waar u terecht kunt voor een kopje koffie, een praatje of 
voor deelname aan allerlei sociale, leuke en leerzame activiteiten.

Op deze plek zijn ook professionals uit de zorg en welzijn aanwezig. 
Zij kunnen helpen met dagelijkse dingen of u adviseren.

De Huiskamer Akkerstaete in Berg en Terblijt is een gezamenlijk 
initiatief van: Sevagram, Envida en Woningstichting Berg en Terblijt.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met:
Marco van Gils   Bianca Bertram-Coerver
medewerker (thuis)wonen,  Wijkcoördinator Sevagram
welzijn en zorg Envida  regio Heuvelland
regio Valkenburg   06 - 5115 0246
06 - 2098 7177     

Voor:  Buurtbewoners en alle andere belangstellenden
Wanneer: Elke dinsdag
Tijd:  van 14:00 uur tot 16:00 uur
Waar:  Akkerstaete
  Langen Akker 52, 6325 CM  Berg en Terblijt
Kosten: € 2,- (inclusief koffie/thee)

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

GRAAG TOT ZIENS!



aangesloten bij het volksgebruik van het rozenkransgebed (in de vorm van zijn tijd). Er zijn vele 
afbeeldingen waarop Maria de rozenkrans geeft aan Dominicus. Een wijd verspreidde verbeelding 
van de Dominicaanse Mariadevotie. De verspreiding van het Rozenkransgebed is vooral verbonden 
aan de Dominicaanse Orde. Paus Pius V, die het alle christenen had opgeroepen om het 
rozenkransgebed te bidden om behoed te blijven voor de inval de islamistische Turken in 1571, 
en het feest van de Rozenkrans heeft ingesteld op 7 oktober na de overwinning, was een 
Dominicaan. 
Het rozenkrans gebed is een gebedssnoer waaraan Maria ons optrekt uit onze noden en diepste 
noden; het rozenkransgebed is als gebedssnoer ons houvast, waarmee Jezus en Maria ons dichter 
naar zich toe trekken. Vóór iedere heilige Mis bidden wij het rozenkrans gebed gezamenlijk. 
 
FILMAVOND 8 EN 15 OKTOBER – WAR ROOM   
“Prayer is a Powerful Weapon” 
Tony en Elizabeth Jordan zijn een stel dat schijnbaar alles heeft. Een leuke 
baan, een prachtige dochter en een droomhuis. Maar schijn bedriegt. In 
werkelijkheid is hun huwelijk uitgegroeid tot een drama waarvan hun 
dochter de dupe is. Onder begeleiding van juffrouw Clara, een oude, wijze 
vrouw, ontdekt Elizabeth dat ze kan vechten voor haar gezin in plaats van 
tegen hen. De kracht van het gebed en en Elizabeth’s energieke geloof 
transformeert haar leven. De vraag is of Tony met haar mee wil vechten. 
Overwinningen zijn niet toevallig. 
De films ‘fireproof’ en “couargeous’ van dezelfde regisseur hebben we reeds (een tijdje 
geleden) gezien. Een goede film in dit sint Jozef-jaar waarin huwelijk en gezin centraal staat. 
 
KINDERWERELDMISSIEZONDAG 2 en 3 oktober  
HELP DE KINDEREN IN GUINEE 

In het eerste weekend van oktober vieren we in de 
katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar is 
dat op 2 en 3 oktober. Overal ter wereld helpen kinderen 
andere kinderen. Dat doen ze door van hun zakgeld een 
beetje opzij te leggen en in het collectemandje voor MISSIO 

te doen op het einde van de heilige Mis. Dat kun jij ook doen! Dit jaar helpen 
we de kinderen in de weeshuizen in Guinee. 
 
3 OKTOBER DIERENZEGEN NA DE AANBIDDING 16.00 UUR…  
Wat de Spaanse priester Dominicus heeft gedaan in met name Zuid-
Frankrijk, dat deed in die zelfde tijd de heilige Franciscus in Italië, prediking 
van het  
Evangelie in armoede en in ware blijdschap! Franciscus is ook bekend 
geworden vanwege zijn liefde voor de natuur en de dieren, ook Gods 
schepping. Daarom is zijn sterfdag, zijn geboortedag in de hemel, ook 
werelddierendag. We zullen aan de ‘vooravond’ van de feestdag van sint 
Franciscus u en de kinderen de gelegenheid geven hun huisdieren te laten zegen: honden, 
katten, hamsters…. Zondag 3 oktober om 16.00 uur bij het heilig Hart-beeld buiten, bij de kleine 
ingang. (Bij slecht weer in grote portaal) 
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FIETSBEDEVAART NAAR SINT JOZEF-KAPEL RIMBURG  
TER GELEGENHEID VAN HET ST. JOZEF-JAAR 2021 
ZATERDAG 18 SEPTEMBER 
VERTREK  
8.30 uur kerk Berg en Terblijt  
8.35 uur kerk Houthem 
8.40 uur kerk Broekhem 
10.15 uur in RIMBURG: gezamenlijk rozenkransgebed 
Dit jaar is het St. Jozefjaar, immers 150 jaar wordt hij uitgeroepen tot Beschermer 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 september 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” 
genoemd 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.  
OPGAVE VOOR EERSTE HEILIGE COMMUNIE (26 MEI 2022) – OUDERAVOND DINS-
DAG 5 oktober 
Als U als ouders overweegt uw kind de eerste heilige Communie te laten doen, en uw kind 
daarin begeleidt en verder wil begeleiden, kunt u uw kind opgeven voor deze eerste heilige 
Communie. De ouderavond zal zijn dinsdag 5 oktober 20.00 uur, vanwege de Corona 
dit keer nog op onze parochiezaal (boven de dagkapel), en dan liefst één ouder. Ove-
rigens staat het altijd in het Kontactblad, maar we zullen het ook hier extra vermelden: vol-
gende kinderwoorddiensten vóór de herfstvakantie is op zondag 17 oktober! 
 
Bij deze geef ik mijn kind op voor de voorbereiding van de eerste heilige Communie: 
 
Voor- en achternaam communicant:_________________________________________________ 
 
Adres: __________________________________________________________________________ 
 
Postcode/woonplaats: _____________________________________________________________ 
 
Telefoon: ________________________________________________________________________ 
 
School: _________________________________________________________ groep: __________ 
 
Doopdatum: _____________________________________________________________________ 
 
Doopkerk en –plaats: ______________________________________________________________ 
 
Wilt U zo vriendelijk zijn om zo spoedig mogelijk Uw e-mailadres door te geven middels een  
e-mail naar  christinedelamboy@gmail.com  Dat bespaart veel werk, bij voorbaat dank. 
 
 
Naam ouder: ____________________________________________________________________ 
 
Handtekening: ____________________________________________________________________ 

(graag zsm inleveren pastorie, Rijksweg 73) 
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DAMMEN VOOR HET CAMINO HOME PROJECT. 
Zaterdag 9 Oktober om 11.00 uur zal in het kader van Ca-
mino Home project van pastoor Burger een damsimultaan 
gegeven worden, waarvan het de bedoeling is dat het geld 
oplevert voor het bovengenoemde project. 

De simultaan zal gegeven worden door Dré Verheggen uit Berg en Terblijt die dit voorjaar ook 
een stuk van het traject heeft meegefietst en die toen beloofd heeft tegen maximaal 10 tegen-
standers tegelijk te willen spelen. De inzet is € 10 per tegenstander. De verliezer betaalt en bij 
een remise betalen  beide personen € 5. Bij 10 tegenstanders komt er dan gegarandeerd € 100 
in de pot voor het project.  Plaats van handeling voor de kerk van Houthem in de open lucht als 
het weer goed is, anders wordt er binnen gespeeld in een van de aangrenzende lokaties. 
Iedereen uit de gemeente Valkenburg mag zich als tegenstander aanmelden via  
dreverheggen@hetnet.nl  
Voordat de wedstrijden beginnen zullen de spelregels nog even worden uitgelegd. Het belang-
rijkste is dat “slaan verplicht is” en dat meerslag voor gaat. Voor de rest mag men kiezen uit 
damslag of een gewone slag maar ook uit vooruitslaan  maar ook achteruitslaan. 
 
CAMINO HOME - INTERVIEWS EN SPONSORING 

groet van broeder missionaris Friedbert Ewertz SVD 
We hebben Burgos reeds een tijdje achter ons gelaten. De interviews met de gasten van 
de afgelopen rustdagen ziet u op YouTube (onder ‘Pastoor John Burger’) of op Face-
bookpagina parochie St. Gerlach, zoals die met Hella Binnendijk, echtparen Tobias 

en Naomi Timmermans-Commissaris, en Manon en René Hanssen-Spons; beide echt-
paren wel afzonderlijk. Met Thomas Brune, de jongste raadslid van gemeente Valkenburg; en 
Zoë Smits, deelneemster geweest van Voice of Holland, beide uit Broekhem.  
Op 18 september zult u Chris Hendriks zien, van Travelcounselors, werkzaam in de vakantie-
reisbranche, ook wel actueel;  25 september, zeg maar daags voor feestdag van sint Vincentius 
de Paul,  Arend van der Heijden, van de Caritastogo045! Er liggen in de portalen van onze ker-
ken ook folders van dit diaconie-werk in de geest van st. Vincentius;  op 2 oktober echtpaar 
Kees en Nicole Commissaris-Knops, over huwelijk en gezin. Zaterdag 9 oktober kapelaan 
John, die mede zijn pastoor Vries van de Sterre der Zee vertegenwoordigd, bij gelegenheid van 
het Sterre der Zee-feest, 10 oktober!  Dat is dan van de prachtige stad Leon naar klein dorpje 
Fonfria, 200 km. verderop! 
Hartelijk dank voor al degenen die hebben meegedaan en meedoen. Hopelijk blijven mensen mee-
doen. U weet waarvoor het is: KINDEREN LEVEN GEVEN,  opvang van gehandicapte kin-
deren in China! We blijven doorgaan! Doe mee, u kunt overmaken op: NL96 RABO 0152800875 
tnv RK Kerkbestuur ovv Camino-Home. Mede namens broeder Friedbert Ewertz SVD, die als 
missionaris in China heeft gewerkt, héél héél hartelijk dank en hartelijke groet! Hij hoopt een keer 
bij ons langs te kunnen komen.  Samen komen we er! In Santiago de Compostella!
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AARDAPPELEN uit VILT 
Nieuwe oogst  direct van eigen akkers 
ACTIE: 10 kilo aardappelen voor € 5,- 

  5 kilo onbespoten Goudreinet appels voor €2,-    
  5 kilo uien voor €3,50 

Tevens uw adres voor appelsap en ambachtelijke stroop van appels uit eigen plantage. 

Boerderijwinkel Vilt 
Voor meer informatie 06 16 025 771 Rijksweg 150



GENEZINGSRETRAITE   
Rachel’s Vineyard Nederland organiseert 24-26 
september een genezingsweekend voor de verwerking 
van abortus. Opgave en informatie via: 
www.RachelsVineyardNederland.com. 
Pastoor is afwezig van 23 september ’s avonds na de avondmis tot en met 26 september ’s 
avonds vanwege deze Rachels Vineyard retraite. Er is vervanging. Wel vervalt de vrijdag-ochtend 
mis van 24 september.  
 
NACHTELIJKE AANBIDDING - We hebben gewoonlijk met onze aanbiddingsgroep de 
nachtelijke aanbidding van Witte Donderdag op Goede Vrijdag. Nu worden er tijdens een 
genezingsweekend van Rachel’s Vineyard ook altijd een nachtelijke aanbidding gehouden. In de 
heilige Schrift staat ‘nacht’ van “dood en duisternis”.  Christus is het Licht dat deze “dood en 
duisternis” overwint, ook in ons en in ons leven. Daarom hebben Christenen van begin af aan 
“nachtwakes” gehouden. Er zal door onze aanbiddingsgroep van zaterdag 25 september op 
zondag 26 september een nachtelijke aanbidding gehouden worden van 22.00 uur tot 07.00 uur 
de volgende ochtend. Met ons gebed ondersteunen wij hen bij wie het Licht van Christus en 
zijn overwinnende Liefde mag doorbreken in hun leven en hart.   
Mocht u zich bij deze aanbidding willen aansluiten dan kunt u zich bij pastoor opgeven.  
 
DOPEN - In de maand OKTOBER 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  OKTOBER zullen 
plaatsvinden op maandag 27 september  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 18 sept. 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 19 sept.   9.30 u. Eerste heilige Communie: Samantha, Jennifer, Mackenzie 
Maandag 20 sept.  19.00 u. wie wil             
Donderdag 23 sept. 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 25 sept. 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 26 sept.  11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke             
Maandag 27 sept.  19.00 u. wie wil             
Donderdag 30 sept. 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 2 okt. 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 3 okt.  11.00 u. Samantha, Jennifer, Mackenzie 
Maandag 4 okt.  19.00 u. wie wil             
Donderdag 7 okt. 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 9 okt. 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 10 okt.:  11.00 u.  Jeevena, Selena, Lieke         
_______________________________________________________________________________ 

GOEDE DOELEN WEEK 2021    
De Goede Doelen Week collecte 2021 zal plaatsvinden in week 39  
(27 sept. t/m 2 okt.). 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. 
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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                                  
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HEUVELLANDBILBIOTHEEK BERG EN TERBLIJT 
Openingstijden: 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.

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!

 
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
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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! 

Nieuwe Fiat 500: 100% elektrisch, 100% Fiat 

TINQ ALTIJD GOEDKOOP TANKEN
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