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REPAREERSCHUURKE  
11.00-14.00 u. Van Alles Get za 9 oktober-13 november. 
—————-—————-—————-———————————————————-—————-———— 
 
KIENEN IN ZAAL T VÖSKE STICHTING SENIOREN 
Er is ELKE donderdag en zondag  
kienen in Zaal ‘t Vöske in Berg en Terblijt. 
zo  3 okt. Buurtver. ‘t Centrum 
do 14 okt. Stg. Senioren Berg en Terblijt 
zo 10 okt. ZijActief Berg en Terblijt 
do 21 okt Stg. Senioren Berg en Terblijt 
zo 17 okt. Vocal Group Joy 
do 28 okt. Stg. Senioren Berg en Terblijt 
 

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 
GOED GEÏNFORMEERD OVER WMO EN WLZ - Steunpunt Mantelzorg Zuid or-
ganiseert in de maand oktober voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden een 
aantal (gratis) informatieve bijeenkomsten over de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Mantelzorgmakelaar Sonja Stevens leidt de bijeenkomsten die 
plaatsvinden bij het steunpunt in de Mockstraat 1 te Maastricht.  
Wmo: 25 okt van 19.00 – 20.30 u. of 27 okt van 14.00 – 15.30 u. 
De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelf-
standig kan blijven wonen. Maar hoe werkt een Wmo melding c.q. aanvraag bij de gemeente? En wat kan 
de gemeente dan voor mij betekenen? Deze en andere vragen, ook uw vragen, komen aan bod.  
Wlz: 25 okt van 14.00 – 15.30 u. of 27 okt. van 19.00 – 20.30 u. 
De Wlz is voor mensen die langdurig en vaak zorg of toezicht nodig hebben. Wanneer kom je hiervoor in 
aanmerking? Hoe werkt een Persoonsgebonden budget binnen de Wlz? Op 25 en 27 oktober maken we 
je wegwijs in de regels van de Wlz. Meer informatie en aanmelden: per telefoon 043 - 321 50 46 of e-
mail info@mantelzorgzuid.nl. o.v.v. themabijeenkomst ‘Wmo’ of ‘Wlz’, aantal personen en de dag en tijd-
stip van deelname. Aanmelden tot uiterlijk 21 oktober. Let op: er kunnen maximaal 8 mensen per 
bijeenkomst deelnemen. Geef bij aanmelding jouw vraag/vragen alvast even door. 
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Hartelijk bedankt  
voor zoveel kaarten, zoveel warme woorden  

en zoveel troost bij het overlijden van mijn lieve man,  
onze pap en schoonpap, opa en trotse opi. 

 

 Sjir Kusters                  
 

✫ Vilt, 24 maart 1932        
† Gulpen 2 september 2021 

 
 

Maria Kusters - van der Mullen 
 
Helga en Frits Ruijters - Kusters 
Ivo en Linda 
Kevin en Janna, Bo & Vic 
Diandra en Marc, Boaz & Jinte 
 
Silvia en Eduard Roovers - Kusters 
Kirsten en Robert, Fabian & Iza 
Charell en Emiel, Demian & Jesper &  
Dahnee 
Timo en Rachelle
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Martha Flora Hulsberg is allesbehalve een gewoon 
verzorgingshuis. Wij bieden de meest persoonlijke, 
gespecialiseerde dementiezorg wanneer u niet 
meer thuis kunt wonen. Bij ons vindt u volop leef-
ruimte. U bewoont een eigen, comfortabele studio 
en daarbuiten beweegt u zich in een beschermde 
samenleving, de Meander. 
 
De 7 kwaliteiten van Martha Flora 
Martha Flora biedt gespecialiseerde zorg aan men-
sen met de ziekte van Alzheimer of een andere 
vorm van dementie. Zorg die gebaseerd is op we-
tenschappelijk onderzoek en veel ervaring. Wij 
hebben ons verdiept in wat mensen met dementie 
nodig hebben als thuis wonen niet meer mogelijk 
is. Wij werken niet vanuit de beperkingen van het 
zorgstelsel, maar bieden dementiezorg zoals die 
moet zijn. Daarom krijgt u bij Martha Flora de 
meest persoonlijke dementiezorg die er in Neder-
land te vinden is. Zorg die wordt gekenmerkt door 
zeven kwaliteiten. Ontdek Martha Flora! 
 
Gespecialiseerd in dementiezorg  
Dementie is een complexe, progressieve ziekte. En 
bij elk mens met dementie is het ziekteverloop 
weer anders. Daarom is goede dementiezorg altijd 
gespecialiseerde zorg. Je doet het er niet even bij. 
 

Echte aandacht 
Aandacht is tijd. Tijd om een echte, persoonlijke 
relatie met iemand aan te gaan. Dankzij onze ho-
gere personele bezetting hebben onze mensen 
daadwerkelijk de tijd om met u en uw naasten een 
goede relatie op te bouwen. 
 
Privacy, ook met uw familie 
Privacy is een belangrijke levensbehoefte. En dat 
geldt helemaal als er sprake is van dementie. Bij 
Martha Flora vindt u altijd de privacy die u nodig 
heeft wanneer u en uw familie daar behoefte aan 
hebben! 
 
Volop leefruimte  
Martha Flora biedt volop leefruimte in een be-
schermde samenleving. In uw eigen appartement 
en in de Meander, de gemeenschappelijke leef-
omgeving waar u altijd op uw gemak bent. Waar u 
naar buiten kan. En waar dat ook echt gebeurt. 
 
Activiteiten op maat 
Een standaard dag- of weekprogramma is helaas 
geen aanbeveling. Wij ontwikkelen activiteiten met 
als vertrekpunt: uw interesses, uw voorkeuren, uw 
leven. En dat doen we elke dag opnieuw. 
 
Nooit meer verhuizen 
De zorgbehoefte wordt naarmate de ziekte voort-
schrijdt steeds ingewikkelder. Nóg een keer moe-
ten verhuizen is dan wel het laatste wat u wilt. Bij 
Martha Flora kunt u tot het einde verblijven. 
 
Geen zorgen meer 
Mantelzorg geven aan een geliefd persoon met de-
mentie is loodzwaar. Bovendien komt er veel re-
gelwerk en administratie bij kijken. Wij nemen dat 
van u over, zodat u zich met de waardevolle dingen 
van het leven kunt bezighouden. 
 
Martha Flora Hulsberg is gevestigd in een nieuw 
modern pand aan het Panhuys. 
Onze locatiemanager Nelleke Tinbergen vertelt u 
graag hoe wij de allerbeste dementiezorg in de 
praktijk organiseren.  
 
Voor meer informatie en/of een rondleiding kunt u  
contact met haar opnemen via haar mailadres  
n.tinbergen@marthaflora.nl 
 
Meer informatie over Martha Flora Hulsberg:  
https://www.marthaflora.nl/hulsberg/ 
              

EEN BESCHERMDE LEEFOMGEVING,  
SPECIAAL VOOR MENSEN MET DEMENTIE 
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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 

Mooie grote Bloemkool € 0,89 
(H)eerlijke Elstar of  Conference kg € 1,29 

div soorten Meel van De Commandeursmolen  
Pompoen gesneden panklaar kg € 2,79 

Zuurkool uit  het vat 500 gr €0,89 
 
 

 
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 

Martha Flora nu ook in Hulsberg! 

Martha Flora opent haar deuren in Hulsberg
In november openen wij een nieuw particulier verpleeghuis in Hulsberg. Martha Flora 
Hulsberg is allesbehalve een gewoon verpleeghuis. Wij bieden de meest persoonlijke 
en gespecialiseerde dementiezorg wanneer thuis wonen niet meer gaat.  Met een 
eigen comfortabele studio en een Meander - onze gemeenschappelijke, beschermde 
leefomgeving - heeft u volop leefruimte. Martha Flora Hulsberg wordt gevestigd in een 
nieuw, modern pand aan de Panhuys en beschikt over 28 comfortabele zorgstudio s, 
verdeeld over 2 woonlagen. 
 

Rondleiding of wilt u meer informatie? 
Dan nodigen wij u van harte uit voor een rondleiding of persoonlijk gesprek met onze 
locatiemanager Nelleke Tinbergn op nummer 06- 36 44 87 83 of kijk op onze website: 
www.marthaflora.nl/hulsberg 

De dementiezorg die u zoekt

 
 

GEVRAAGD  
 

Huishoudelijke 
hulp  
voor  

 
4 uur  

per 2 weken 
  

in  
Berg  

& 
 Terblijt. 

 
Graag  
bellen  
naar  

 
06-3431056
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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. 
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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.  

 
WERELDMISSIEZONDAG 2021, 24 OKTOBER. DE KERK IN GUINEE  
‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’   
Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de 
campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om 
datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus 
paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van 
Guinee voor het voetlicht. 
Jonge kerk - De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De 
meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De 
eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van 
catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. 
Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof 
levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de 
situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een 
caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.    
Vrouwen en kinderen  - In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters 
zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd 
en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in 
weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De 
zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, 
samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen. 
Na de heilige Missen op zaterdag 23 oktober en zondag 24 oktober is er 
buitendeurcollecte voor de kerk in Guinee. Help mee! 
 
Zaterdag 9 oktober Maria op zaterdag; HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, 

martelaren; H. Johannes Leonardi, priester; H. Abraham, aartsvader;  
st. Inocencio Canoura, passionist 

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 - Hoogmis 
11.00 u. Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. jaardienst Annie Brouwers - Molin;  Hgm. 

zeswekendienst Nico Huntjens;  Hgm. zeswekendienst Elly Beckers-Hassink; 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) 

Maandag 11 oktober H. Johannes XXIII, paus 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis Dré Derrez (vw verjaardag);  

H. Mis Jef Spronck en overl. ouders Spronck In de Braekt. 
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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

 Ri jksweg 71 Berg en Terbli jt   043-3030634  www.executeurvankan.nl  
 

 

Ons digitaal nalatenschapsdossier  is volledig 
transparant voor de erfgenamen en biedt 24/7 toegang 
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Dinsdag 12 oktober Onze Lieve Vrouw “Del Pilar” 
 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 13 oktober  
18.00 u. Aanbidding - 18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 14 oktober H. Callistus I, paus en martelaar  
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis uit dankbaarheid 
Vrijdag 15 oktober H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie; H. Mis voor overleden 

ouders Nicolaas en Corry Burger-Nieuwenstein en dochter Joke en overleden Familie 
Zaterdag 16 oktober Maria op zaterdag; H. Hedwig, kloosterlinge, H. Margareta-Maria 

Alacoque, maagd; H.Longius 
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 17 oktober Kinderwoorddienst 
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems;  Hgm. jaardienst overleden ouders 

Goyen-Habets;  Hgm. Jeanny Brouwers-Janssen (off). (Lector: Kees Commissaris) 
(gemengd kerkelijk zangkoor) 

Maandag 18 oktober H. Lucas, evangelist 
18.40 u. Rozenkransgebed – 1 miljoen kinderen bidden rozenkrans 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 19 oktober H. PAULUS VAN HET KRUIS, PRIESTER, STICHTER VAN DE 

PASSIONISTEN; HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters 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 20 oktober H.Cornelius, de honderdman 
18.00 u. Aanbidding - 18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 21 oktober  
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis uit dankbaarheid 
Vrijdag 22 oktober H. Johannes Paulus II, paus 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor de zielen in het vagevuur 
Zaterdag 23 oktober Maria op zaterdag; H. Johannes van Capestrano, priester, 

patroon van de aalmoezeniers 
15.00 u. H.Mis Naomi Commissaris en Tobias Timmermans die hun huwelijk alsnog 

vieren in onze parochie-kerk 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Na de heilige Mis kerkdeurcollecte missie 
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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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Zondag 24 oktober WERELDMISSIEZONDAG 
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. zeswekendienst Mia 

Geurten-Geijselaers. (Lector: Henriëtte Mulders )(gemengd kerkelijk zangkoor) 
Na de heilige Mis kerkdeurcollecte missie 

Maandag 25 oktober 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 26 oktober  
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 

aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 27 oktober  
18.00 u. Aanbidding - 18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 28 oktober HH. Simon en Judas, apostelen 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis Fen Reumers en overleden familieleden 
Vrijdag 29 oktober zalige Don Michele Rua 
 8.40 u. Rozenkransgebed -  9.00 u. H. Mis familie Wijnands-Hendriks 
Zaterdag 30 oktober Zalige Maria Teresa van Sint Jozef (Tausscher), Sittard 
 8.30 u. vertrek vanaf kerk fietsbedevaart naar z. Maria Teresa van sint Jozef, Sittard-

Kollenberg 
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 31 oktober Kinderwoorddienst 
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems (Lector: Marlies Steins) 
15.00 uur H. Mis - In deze heilige Mis zullen een aantal overledenen van het 

afgelopen jaar vernoemd worden en een kaars voor ontstoken worden; 
de Heilige Mis zal voor hun zielenrust worden opgedragen, in bijzijn van 
familie. (Lector: Kees Commissaris) 
Na deze H. Mis zegening van de graven en urnenplaatsen 

 
DE HEILIGDOMSVAART VAN MAASTRICHT  
EN HET BLOKBOEK VAN SINT SERVAAS. Van ............naar ................   
St. Gelach vertrok op Heiligdomsvaart om heiligdommen te bezoeken. Hij 
wilde zo boete doen en antwoord krijgen op levensvragen. Hij belandde zo in 
Rome en Jeruzalem. Na zeven jaren boetedoening kreeg hij pauselijke 
toestemming om zich als kluizenaar in het heuvelland te vestigen. Ook na zijn 
terugkeer in het heuvelland ging hij dagelijks op heiligdomsvaart en wel naar 
Aken of Maastricht om er Maria (Aken) en St. Servaas (Maastricht) te eren. Hij 
was daarmee een van de eerste bij naam bekende pelgrims die op 
heiligdomsvaart naar Maastricht en Aken gingen. Nog steeds bezoeken 
mensen graven van heiligen, zoals in Houthem (St. Gerlach) en Maastricht (St. 
Servaas) of bijzondere relieken (Aken), om boete te doen, troost te vinden, 
een antwoord te krijgen op levensvragen, een opening naar de hemel te 
zoeken en/of om God te danken voor al het goede in het leven en daarna. 
Deze tentoonstelling gaat over Middeleeuwse en hedendaagse 
heiligdomsvaarten in het heuvelland. In het eerste deel is er aandacht voor de 
pelgrim St. Gerlach; in het tweede deel worden we door een Hongaarse pelgrim 



meegenomen op de Akense vaart in de 15e eeuw. Het derde deel vertelt het verhaal van St. Servaas 
en de Maastrichtse heiligdomsvaart. De belangrijkste stukken zijn de foto’s van de laatste 
Heiligdomsvaart en het blokboek van St. Servaas. Dat is in de 15e-16e eeuw gemaakt toen de 
boekdrukkunst nog niet was uitgevonden. Het is een soort voorganger daarvan waarbij met 
houten platen gedrukt werd. Er zijn niet veel blokboeken gevonden, maar die van de Sint Servaas 
is er 1 van. Daarop is het leven van St. Servaas en de Heiligdomsvaart in de Middeleeuwen te zien. 
O.a. hoe vanaf de Servaasbasiliek de relieken aan de pelgrims op het Vrijthof werden getoond. Er 
is gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage voor de instandhouding van het heiligdom St. Gerlach 
wordt zeer gewaardeerd. Deze tentoonstelling kunt u bezoeken elke dag van 10.00 tot 
16.00 u (s zondags vanaf 10.30 u) van 30 september t/m 28 november 2021. Het adres 
is Onderstestraat 1, Houthem. 
HEILIGE PAULUS VAN HET KRUIS – 19 OKTOBER -  
300 JAAR PASSIONISTEN  
De heilige Paulus van het Kruis (1694-1775) was een Italiaanse mysticus, 
kloosterling en volksprediker. Centraal in zijn spiritualiteit stond de 
overweging van het Lijden van Christus. Hij is de stichter van de Passionisten 
en Passionistinnen. 
Passie en compassie - et besef van Jezus’ martelgang en wrede kruisdood 
hadden hem zo zwaar aangegrepen dat hij kluizenaar werd om dieper tot de 
zin ervan door te dringen. Al spoedig kwam hij tot het inzicht dat bezinning 
op het lijden van Christus leidt tot compassie met de mensen die in ellendige omstandigheden 
verkeren. Hij deed daarop afstand van al zijn bezittingen en begon een leven van ascese, boete 
en naastenliefde. 
Maria-verschijning - Naar eigen zeggen zou Paolo een verschijning hebben gehad van de 
Heilige Maagd Maria. Gekleed in een zwart habijt zou zij hem hebben opgedragen een 
gemeenschap te stichten die permanent rouwt om de dood van haar Kind. Arborio di Gattinara, 
de plaatselijke bisschop, geloofde hem en bekleedde hem op 22 november 1720 met het zwarte 
habijt dat Maria hem had opgedragen te dragen uit rouw om haar zoon. Vanaf dat moment droeg 
hij de naam Paolo della Croce (Paulus van het Kruis). 
Passionisten- Aangemoedigd door bisschop Arborio trok Paolo zich in de maanden november 
en december 1720 terug in een torenkamertje van de kerk van Castallazzo voor een veertigdaagse 
retraite. Daar schreef hij een leefregel voor zijn toekomstige communiteit: de door hem gestichte 
Congregatie van het Lijden van Jezus Christus, beter bekend onder de naam Passionisten. Op 1 
januari 1721 – 300 jaar geleden – zette hij zijn handtekening onder deze leefregel. 
Pauselijk missionaris - Paolo werd in 1727 tot priester gewijd. Steeds meer begonnen de 
eerste passionisten zich toe te leggen op de prediking onder de armen in de toenmalige 
Pauselijke Staten en Toscane. Paus Clemens XII bevestigde hen daarin en verleende hun de titel 
‘apostolisch missionaris’; dat betekende dat zij in diens naam het evangelie verkondigden. 
In 1771 stichtte Paolo de vrouwelijke en zuiver contemplatieve tak van de congregatie: de 
Passionistinnen – dit jaar 250 jaar geleden. 
Mysticus - Paulus van het Kruis staat bekend als een groot mysticus. Meer dan 45 jaar ging hij 
de spirituele weg van de verlatenheid om uiteindelijk steeds meer verenigd te raken met de 
gekruisigde Christus. Als geestelijk leidsman en biechtvader oefende 
hij veel invloed uit op het leven van geestelijken en leken. 
Verering - Paulus van het Kruis stierf op 18 oktober 1775 in Rome. 
Zijn gebeente wordt bewaard en vereerd in de HH. Johannes en Paulus-
basiliek in Rome. Hij wordt gevierd op 19 oktober, daags na zijn sterfdag. 
 
Op dinsdag 19 oktober vieren wij zijn feestdag in de heilige 
Mis van 9.00 uur in Houthem (om 8.40 uur rozenkransgebed) en 
 met aansluitend bidden we de kruisweg van St. Paulus van het Kruis. 
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FIETSBEDEVAART (laatste van dit jaar)    
NAAR ZALIGE MARIA THERESIA VAN SINT JOZEF (TAUSCHER) - 
SITTARD TER GELEGENHEID VAN HET ST. JOZEF-JAAR 2021 
ZATERDAG 30 OKTOBER (HAAR FEESTDAG) 
via kort pater Karel en Gemma Galgani-kapel 
VERTREK:  8.30 uur kerk Berg en Terblijt - 8.35 uur kerk Houthem - 
8.40 uur kerk Broekhem; 10.30 uur in SITTARD - KOLLENBERG 
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 Zalige Maria Theresia draagt de naam van sint 
Jozef en de Karmelieten en Karmelitessen hebben – sinds Teresia van Avila – 
een grote verering van sint Jozef. SINT JOZEF ZORG – GA TOT JOZEF! 
Na afloop zullen we iets gebruiken bij de zusters. 
 
STERRE DER ZEE – 10 OKTOBER    
Op 10 oktober wordt de feestdag gevierd van onze lieve Vrouw, Sterre der 
Zee. Het valt dit  jaar op zondag. In bange tijden houden we ons oog op haar 
gericht. Als het water begint te stijgen – en ook figuurlijk, als het stijgt tot aan 
onze lippen.  Wat het water doet heeft men gemerkt aan de watersnood in 
afgelopen juli. vele mensen kunnen nog altijd niet terug naar hun huis. Maria 
is ook de ster van evangelisatie. Dat wil zeggen: dat zij met haar vriendelijk licht ons leidt naar 
die gebieden waar het Evangelie van Jezus Christus niet bekend is. Zij leidt ons niet alleen naar 
de randen, de uitersten van de wereld, maar ook naar de randen van de maatschappij, om ook 
de mensen aan de rand van de maatschappij het Evangelie te brengen in woord en daad.   Zondag 
10 oktober kunt u ook op You-tube (‘pastoor John Burger’) het interview zien in het kader van 
de Camino Home, met de kapelaan van de Sterre der Zee in Maastricht, kapelaan John.  
 
ONZE LIEVE VROUW VAN DE PILAAR – NEUSTRA SIGNORA DEL PILAR 
– 12 OKTOBER - camino  -  Volgens de katholieke traditie verspreidden de 

apostelen van Jezus in de vroege dagen van het christendom het 
evangelie over de bekende wereld, terwijl Jacobus de Meerdere 
evangeliseerde in Romeins Hispania (het huidige Spanje). Hij kreeg 
te maken met grote moeilijkheden bij zijn zendingswerk en kreeg 

te maken met ernstige ontmoediging. In het jaar 40 n Christus, terwijl hij aan 
het bidden was aan de oevers van de Ebro in Caesaraugusta (Zaragoza), 
biloceerde Maria vanuit Jeruzalem, waar ze op dat moment woonde, en 
verscheen aan Jacobus, vergezeld door duizenden engelen, om hem te troosten en te 
bemoedigen. Het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Pilaar te Zaragossa ligt aan de Camino. 
Ze is Patrones van Spanje, het Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal) en de Spaanse volkeren.   
 
DAMMEN VOOR HET CAMINO HOME PROJECT.   
Zaterdag 9 Oktober om 11.00 uur zal in het kader van Camino 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 

tegenstanders 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 



7 okt. (week 40) pagina 16

tegenstander aanmelden via dreverheggen@hetnet.nl    
Voordat de wedstrijden beginnen zullen de spelregels nog even worden uitgelegd. Het 
belangrijkste 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 – bezoek 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 Facebookpagina parochie St. Gerlach, zoals die 

met Chris Hendriks (19 sept),  Arend van der Heijden, van de Caritastogo045! (26 sept), 
echtpaar Kees en Nicole Commissaris-Knops (3 okt). Zaterdag 9 oktober zult u kapelaan 
John zien, die mede zijn pastoor Vries van de Sterre der Zee vertegenwoordigd, bij gelegenheid 
van het Sterre der Zee-feest, 10 oktober. Op zondag 17 oktober ziet u zuster Leonilde, 
missiezuster van St. Petrus Claver, in deze missiemaand, ter voorbereiding op missiezondag 24 
oktober; op zondag 24 oktober ziet U Indra, uit Letland, wonende in België, die een aantal jaren 
geleden het heilig Doopsel heeft ontvangen in Broekhem en in Houthem kerkelijk is gehuwd. 
We vertrekken dan uit Fonfria, een afstand van 143 km van Santiago de Compostella!. 
Hartelijk dank voor aldegenen die hebben meegedaan en meedoen. Hopelijk blijven mensen 
meedoen. 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. Broeder Friedbert Ewertz SVD, die als 
missionaris in China heeft gewerkt, is op bezoek geweest afgelopen 30 september. Hij heeft 
boekjes achtergelaten… héél héél hartelijk dank en hartelijke groet!   Samen 
komen we er! In Santiago de Compostella! 
 
FILMAVOND 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. 
 
JUBILEUMORGELCONCERT GOUDEN ORGANIST FONS PIETERS 17 OKTOBER 
Onze organist Fons Pieters herdenkt dit jaar het feit dat hij 50 jaar organist is (in diverse ker-
ken in Zuid-Limburg). Bij gelegenheid hiervan geeft hij op zondag 17 oktober a.s. om 15.00 uur 
in de Gerlachuskerk in Houthem, samen met zijn echtgenote Inez Frey op blokfluit, een orgel-
concert. Na afloop is er in de kruisgang onder het genot van een drankje nog gelegenheid om 
Fons te feliciteren. Van harte welkom! 
 
KINDERWOORDDIENSTEN - Op zondag 17 oktober is er tijdens de heilige Mis 
kinderwoorddienst. De nieuwe communicanten voor het jaar 2022 en de nieuwe vormelingen 
zijn van harte welkom. Nu gaat voor hen de weg naar het ontvangen van het sacrament van de 
heilige Communie resp. heilig Vormsel echt beginnen. Thema’s als Maria en de missie zijn hier 
passend bij. Zondag 31 oktober is er ook kinderwoorddienst – en dan gaan de kinderen naar 
het kerkhof toe in verband met Allerheiligen en Allerzielen. Van harte welkom!  
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OPGAVE HEILIG VORMSEL 2022  - Aan twaalfjarigen, jongens en meisjes van 
groep 8, ontvangen in de regel het heilig Vormsel. Het komend jaar zal het heilig 
Vormsel worden toegediend op vrijdag 17 juni tijdens de eucharistieviering van 
19.00 uur in de kerk van Berg. 
Het heilig Vormsel is een sacrament dat nodig is! Het is de voltooiing van het doop-
sel. Ouders die hun kinderen hebben laten dopen zijn ook geroepen hun kind te lei-
den naar het sacrament van het Vormsel. Zij die in de kerk trouwen worden 
uitdrukkelijk gevraagd of ze ook gevormd zijn. Dat geeft aan de het heilig vormsel een belang-
rijk sacrament is. In dit sacrament ontvangen we immers de heilige Geest, de Kracht van God, 
die ons tot getuigen maakt van Jezus’ Boodschap en liefde. Zoals eens met Pinksteren de apos-
telen de heilige Geest ontvingen en hen sterk maakte om de boodschap en liefde van de ge-
storven en verrezen Jezus uit te dragen, zo ontvangen wij in het sacrament van het vormsel de 
heilige Geest die ons sterk en moedig maakt als volwassen Christen in deze wereld te leven en 
de goede beslissingen te nemen. 
Jongens en meisjes die in groep 8 zitten – op welke school ook - kunnen zich opgeven door het 
onderstaande strookje in te vullen en op de pastorie in de brievenbus te deponeren (Rijksweg 
73). Graag zo spoedig mogelijk inleveren. 
 
Natuurlijk bereiden we ons samen voor op het ontvangen van dit sacrament van het vormsel, 
o.a. in lessen die specifiek ter voorbereiding zijn op het Vormsel. Het spreekt voor zich dat wie 
op Obs Berg zit en zich opgeeft ook door het jaar de gewone godsdienstlessen over katholi-
cisme volgt. Een goede gelegenheid van actieve voorbereiding is de deelname aan de Kinder-
woorddiensten: jongens en meisjes van groep 8 krijgen op hun niveau het Evangelie 
overgedragen. De eerst volgende kinderwoorddienst zijn: zondag 17 oktober, zondag 31 
oktober (Allerheiligen), 14 november. 
De ouderavond voor de ouders van de vormelingen vindt plaats op dinsdag 2 november om 
20.00 uur op de parochiezaal van Berg en Terblijt en gelieve één ouder per kind (nog 
vw de Coronamaatregelen). 
 
Bij deze geef ik mijn kind op voor de voorbereiding van het heilig Vormsel: 
 
Voor- en achternaam vormeling:____________________________________________________ 
 
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  jburger@hetnet.nl Dat bespaart veel werk, bij voorbaat dank. 
 
Handtekening ouder:______________________________________________________________ 
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1 miljoen kinderen bidden donderdag 18 oktober rozenkransgebed 
- Op maandag 18 oktober roept de katholieke Kerk kinderen op om 
massaal het rozenkransgebed te bidden. Het idee voor zo een massaal 
gebed komt eigenlijk van de Italiaanse pater Pio (1887-1968): “Stel je eens voor 
hoezeer de wereld zou veranderen als 1 miljoen kinderen tegelijkertijd het 
Weesgegroet zouden opzeggen en daarmee bidden voor vrede.” 
Maria te Fatima heeft de drie kinderen – en door hen heen aan alle kinderen 
– gevraagd om te bidden voor de vrede. 
Het zou mooi zijn wanneer op een aantal plaatsen in Nederland op 18 okto-
ber kinderen het gebed zouden opzeggen en zo meewerken aan een betere 
wereld. Ik nodig de kinderen en ouders – of grootouders met kleinkinderen - uit 
deze donderdag 18 oktober om 16.00 uur met mij het rozenhoedje te bidden in de 
kerk van Berg. Mocht je ergens anders zijn, doe dan mee op hetzelfde tijdstip! 
 
UITNODIGEND PROGRAMMA TIJDENS DE MAANDEN VAN DE PELGRIM 
IN OKT./ NOV. IN HEILIGDOM ST. GERLACH. 
Pelgrimstocht in de voetsporen van Gerlachus langs Heilige huisjes en 
Kruisjes.  - Wie door Limburg rijdt, fietst of wandelt, komt ze overal tegen: de 
kruisen en kapellen die als monumenten van vroomheid in het Limburgs 
landschap staan. Gedurende de tocht ontdekt u dat er veel kapelletjes en 
wegkruisjes gebouwd en geplaatst zijn langs de route in Houthem-St.Gerlach. Deze 
kapelletjes en kruisjes versieren het landschap. De route is gratis af te halen bij de 
balie van heiligdom St. Gerlach gedurende de maanden oktober/ november Reserveren niet 
nodig. Entree gratis. Vrijwillige bijdrage is welkom. 
 
Gerlach ontdekkingstocht in de kerk voor kinderen - Kinderen (onder 
begeleiding) zijn van harte welkom. Deze tocht met opdrachten duurt 1/2 uur. Deze 
activiteit vindt plaats elke dag gedurende de maand oktober/ november van 10.00-
16.00 uur, ‘s zondags vanaf 10.30 u. Reserveren niet nodig. Entree gratis. Vrijwillige 
bijdrage is welkom. 
 
Openstelling voor een bezoek van de refugio in heiligdom St. Gerlach  
- U kunt een kijkje nemen in de overnachtingplaats van de pelgrims die onderweg 
zijn naar Compostela,  Rome of Jeruzalem. Gedurende de maand oktober en 
november elke zondag vanaf 13.00 t/m 16.00 u.. Reserveren niet nodig. Entree 
gratis. Vrijwillige bijdrage is welkom. Rondleiding in de Gerlachuskerk onder 
begeleiding van een gids met het thema “St. Gerlach de pelgrim”.  
 
Elke zaterdagmiddag in oktober om 14.00 uur opent pastoor Burger met een pelgrimsgebed 
en pelgrimszegen deze activiteit. Na gebed en zegen kan de buste van pelgrim Gerlachus 
vereerd worden. Daarna vertelt een gids u het verhaal van de ridder Gerlachus van Houthem 
(rond 1120 - gestorven 1165 of 1166) Hij is de bekendste van de Nederlandse heilige 
kluizenaars. Hij leefde in de 12e eeuw in de buurt van Houthem bij Valkenburg. Hij was van 
adellijke afkomst, in ieder geval wordt hij een ridder genoemd. Hij leidde, zoals heel gebruikelijk 
onder de lieden van zijn stand in die tijd, een lichtzinnig leven. Hij kwam tot inkeer toen zijn 
vrouw stierf, van wie hij duidelijk zielsveel had gehouden. Hij ging op bedevaart naar Rome en 
Jeruzalem, en bij thuiskomst liet hij alle bezit en luxe varen en trok zich terug als kluizenaar, 
waarbij hij zijn intrek nam in een holle eik. Het hele leven van Gerlachus is door fresco’s op de 
wanden van de kerk uitgebeeld. De rondleiding duurt 1 uur. Reserveren niet nodig. Entree gratis. 
Vrijwillige bijdrage is welkom. 
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OVERLEDEN 
Op 12 september jl.  is Mia Geurten-Geijselaers (Oosterbeemd) overleden op een leeftijd 
van 99 jaar, in haar 110ste levensjaar. Geen onbekende van het dorp Berg én Terblijt… ze was 
bekend van het café in de bocht bovenaan  de Geulhemmerberg. Het ouderlijkhuis met het café.  
Ze hield van gezelligheid, samen zijn. Ze had het liefste kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 
om haar heen, zoals ene klok haar kuikens verzameld. Gezelligheid. Dat heeft ze in zekere zin 
van kindsaf aan meegekregen in het gezin en in het café. Samen met haar man heeft ze het café 
overgenomen van haar ouders. In de tijd dat er nog de nodige cafés waren in het dorp. De plek 
van samenkomst voor de buurt, oud-Berg, de plek voor wel een tiental verenigingen, als 
Harmonie, Carnavalsvereniging, Duivenclub, en ga zo maar door. 
Ze vergat de tijd in het café. Gezelligheid kent geen tijd. Ze was altijd bezig, poetsen, afwassen, 
de tuin, daar was ze trots op, daar had ze oog voor. Ze was klein van stuk, maar ze was sterk. Ze 
hield van de omgeving, vond het heerlijk in Terblijt. Ze was het liefste thuis. Toen ze meer op 
zorg was aangewezen is ze naar Oosterbeemd overgegaan. De watersnood heeft wel een impact 
op haar gehad met de evacuatie; de zorg was goed, maar het werkt toch door op ene kwetsbaar 
mens. De Heer heeft haar geroepen. Met al degenen die haar zijn voorgegaan, moge ze delen in 
de eeuwige rust. Heer, neem haar op in uw woning, want we hebben haar lief! We wensen de 
familie heel veel sterkte! De zeswekendienst zal voor haar zijn in onze kerk op zondag 24 
oktober tijdens de heilige Mis van 11.00 uur. 
 
Op 15 september jl. is Jos Lammers (Grote Straat 51) van ons heengegaan. Jos, wie kende 
hem niet. Samen met Nel. De man van de tuin en de tuintjes. Niet voor niets droeg kleindochter 
een tekstje voor van de ‘hemeltuin’. Jos, die voor ieder klaar stond, die bij Harmonie Concordia 
de vaandeldrager was, het vaandel dat hij met trots heeft gedragen, de EHBO-man, de collectant 
ook langs de huizen, deur aan deur, vrijwilliger bij de brandweer, waar je al met 55 jaar met 
‘pensioen’ gaat, wat hij jammer vond, hij deed het graag; en bij de buurtbus, ook zovele jaren, 
iedere zaterdag…mensen helpen…Hij was vrijwilliger in de kerk, collectant, en de laatste jaren 
dat hij de kerstbomen voor op het altaar gehaald en hier gebracht heeft. Het liefst op de 
zondagmorgen was hij in de kerk, want dan was er een gezongen heilige Mis. Hij was graag 
onder de mensen, een harde werker, hij werkte graag, geen flauwekul. Hij was iemand meer van 
‘geen woorden, maar daden’. Jos was het liefste niet in belangstelling, geen poespas; maar aan 
de andere kant was hij ook wel een gangmaker, maakt graag een praatje aan tafel, zoals op 
nieuwjaarsdag.  Dat hij niet meer de dingen kon doen, die hij zo graag deed, was moeilijk voor 
hem. We wensen Nel, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. We wensen broer en 
familie veel sterkte. Jos heeft thuis opgebaard gelegen. Hij moge nu thuis zijn, thuis aankomen: 
Heer, neem hem op in uw woning, want we hebben hem lief! De zeswekendienst zal voor 
hem zijn in onze kerk op zondag 7 november tijdens de heilige Mis van 11.00 uur. 
 
VOORAANKONDIGING H.MIS EN ZEGENING VAN DE GRAVEN BGV ALLERZIELEN 
De Heilige Mis met het noemen van de namen van de overledenen van het afgelopen jaar, met 
het ontsteken van het paaslicht voor ieder van hen, en het uitreiken van het Allerzielenprentje 
zal plaatsvinden op zondag 31 oktober om 15.00 uur. Na de heilige Mis zegening van de graven 
en urnenplaatsen op de kerkhoven naast en tegenover de kerk en op de begraafplaats van de 
Langen Akker. 
 
HUWELIJK  
Op zaterdag 23 oktober willen Naomi Commissaris en Tobias Timmermans alsnog met 
u hun huwelijk vieren op deze dag tijdens de heilige Mis van 15.00 uur in onze kerk van Berg 
en Terblijt. Ze zijn, toen alles vanwege de Corona gesloten was, in een wel hele kleine kring 
voor de kerk getrouwd. Nu willen ze het samen met u vieren! 
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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!



DOPEN - In de maand NOVEMBER 2021 zijn als gewoonlijk de volgende doopzondagen:  
7 november in Houthem;14 november in Broekhem; 21 november in Berg en Terblijt. De 
voorbereidingsavonden voor de ouders van de dopelingen in de maand  NOVEMBER zullen 
plaatsvinden op maandag 25 oktober  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 
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Za 9 okt.  19.00 u. Wiel Beckers,  
Benny Bekkers 

Zo 10 okt. 11.00 u.  Jeevena, Selena,  
Lieke    

Ma 11 okt. 19.00 u. wie wil    
Do 14 okt. 19.00 u. wie wil  
Za. 16 okt. 19.00 u. Wiel Beckers,  

Benny Bekkers 
Zo 17 okt. 11.00 u. Samantha, Jennifer,  

Mackenzie 
Ma 18 okt. 19.00 u. wie wil    
Do 21 okt. 19.00 u. wie wil  
Za 23 okt. 19.00 u. Wiel Beckers,  

Benny Bekkers 
Zo 24 okt. 11.00 u. Jeevena, Selena,  

Lieke   
Ma 25 okt. 19.00 u. wie wil    
Do 28 okt. 19.00 u. wie wil  
Za 30 okt. 19.00 u. Wiel Beckers,  

Benny Bekkers 
Zo 31 okt. 11.00 u. Jeevena, Selena,  

Lieke  
  15.00 u. H.Mis met het 
noemen van de namen van de 
overledenen van het afgelopen jaar, 
aansluitend de zegening van de 
graven en urnenplaatsen op de 
kerkhoven en begraafplaats.

Samantha, Jennifer, Mackenzie

 

Wij zijn verhuisd! 
Rijksweg 71 
 

Berg en Terbl i j t  
 

(043)  604 30 30  
 

 

www.pluspunt.biz 
info@pluspuntadminist rat ies.nl  
 

 
 
 

 
 

 
l id  N ed er l a nds e  O rd e  va n  
 

Adm in i s t r a t i e -  en  
 

Be l a s t in gd es k und i g en  

drukkerij comar margraten

Bij onze vaste klanten staan we  
bekend als "de drukkerij waar bijna 
alles kan". En dat is juist, want 
onder ons motto: "flexibiliteit, veel-
zijdigheid, snelheid en vakmanschap" 
vertalen we de wensen van onze klan-
ten in drukwerk waar wij en onze 
klanten trots op kunnen zijn.

drukwerk voor bedrijven,  
alle familie- en  
verenigingsdrukwerk

telefoon 043 - 4581341 
info@drukkerijcomar.nl  
www.drukkerijcomar.nl



7 okt. (week 40) pagina 22

 

 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 . 
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   STICHTING HET LIMBURGS LANDSCHAP  
   HERFSTSFEREN OPSNUIVEN IN HET BENEDEN GEULDAL 

Op zaterdag 9 oktober organiseert Het Limburgs Landschap een excursie door het natuur-
ontwikkelingsgebied Meerssenerbroek en het aangrenzende hellingbos van De Dellen.  
Deze twee natuurgebieden van rond de 110 hectare groot liggen ten zuiden van Meerssen, 
op de zuidhelling van het Beneden-Geuldal. Je vindt er een afwisseling van plateau- en hel-
lingbos naar vochtige bossen en graslandjes in het dal.  
Meerssenerbroek: nat verleden 
De naam Meerssenerbroek wijst op het kletsnatte verleden van het gebied. Aan de voet 
van het hellingbos De Dellen trad vroeger overal grondwater uit waardoor het gebied per-
manent nat was. Ook door overstromingen van de Geul en het Geulke kwam het gebied re-
gelmatig blank te staan. Hierdoor was het een dynamisch gebied, waar telkens nieuwe 
sedimenten werden afgezet waarin natuurlijk ook veel plantenzaden zaten. De huidige ve-
getatie wijst daar nog steeds op.  
De Dellen: heide maakte plaats voor bos 
Direct grenzend aan het Meerssenerbroek ligt het hellingbos De Dellen. Dit is een gevari-
eerd loofbos met zeldzame flora en fauna. In het begin van de 19e eeuw groeide hier ove-
rigens geen bos. Het gebied werd toen (en door veel streekbewoners ook nu nog) 
aangeduid als Meerssenerhei of Ambyerhei. Destijds groeide er struikheide, brem en jene-
verbes. In het begin van de 20e eeuw heeft de heide plaats gemaakt voor bos. Toen kreeg 
het gebied ook zijn huidige naam: De Dellen. Dellen zijn holle wegen of grubben die zich in 
de helling hebben ingeslepen. Hiervan zijn nog mooie voorbeelden in het gebied te zien. 
Mee op stap - De excursie start zaterdagmiddag 9 oktober om 14.00 uur vanaf de par-
keerplaats bij Uitspanning De Nachtegaal, Gemeentebroek 6 te Meerssen. De excursie zal 
circa 2 uur duren en is gratis. Denk aan stevige schoenen en zo nodig regenkleding. In ver-
band met de aanwezigheid van galloways in het gebied mogen honden niet mee met deze 
wandeling! 
 

   PUBLIEKSEXCURSIES GROEVE ’T ROOTH EN CURFSGROEVE 
Tijdens de herfstvakantie organiseert Het Limburgs Landschap twee weekenden lang pu-
blieksexcursie in Groeve ’t Rooth bij Bemelen en de Curfsgroeve tussen Berg en Meerssen. 
Beide groeves zijn alleen toegankelijk tijdens excursies van Het Limburgs Landschap. 
Dynamisch - De diepe ligging van de mergelgroeve zorgt voor een eigen dynamiek en kli-
maat. Op de loodrechte mergelwanden heeft weer en wind vrij spel. Regelmatig vallen brok-
ken steen met denderend geraas naar beneden in de groeve. De zon speelt weer een heel 
andere rol. Door de diepe ligging is de instraling intens en wordt de warmte lang vastge-
houden. In de schaduwrijke boshellingen heerst juist een koel en vochtig klimaat.  
Rijke natuur - Om deze rijke natuur in stand te houden en er voor te zorgen dat de groeve 
niet dichtgroeit met bos, lopen er Nederlandse landgeiten en Koniks. Door hun graasgedrag 
houden ze de struik- en bosvorming binnen de perken.  
Na de mergelafgraving zijn de groeves uitgegroeid tot een uniek gebied, waar voor Neder-
land zeldzame planten- en diersoorten zich bijzonder goed hebben ontwikkeld. De geel-
buikvuurpad is daar het bekendste voorbeeld van. Flora en fauna krijgen dan ook alle ruimte 
om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. 
Welkom, maar wel verplicht aanmelden - In de weekenden van 16-17 en 23-24 oktober or-
ganiseert Het Limburgs Landschap excursies in Groeve ’t Rooth en de Curfsgroeve. Alle ex-
cursies starten om 10.00 uur en zijn alleen geschikt voor personen die goed ter been zijn. 
AANMELDEN IS VERPLICHT via www.limburgs-landschap.nl/kalender [Let op: vol=vol; op 
uw ticket vindt u ook de routebeschrijving]. 
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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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