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REPAREERSCHUURKE  
11.00-14.00 u. Van Alles Get zaterdag 13 november. 
—————-—————-—————-———————————————————-—————-———— 
KIENEN IN ZAAL T VÖSKE STICHTING SENIOREN 
Er is ELKE donderdag en zondag kienen in Zaal ‘t Vöske in Berg en 
Terblijt - Stichting 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

 
 
 

U kunt de redactie weer verwachten voor de kerstadvertentie  
in Kontaktblad van december. Voor bedrijven, verenigingen een 
mooie gelegenheid om via het Kontaktblad kerst- en  
nieuwjaarswensen over te brengen.  
Meer informatie: Drukkerij Comar Margraten 043-4581341  
of alvast inzenden: info@drukkerijcomar.nl
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Cv-ketel vervangen? Vraag je Ne昀t Bosch installateur om advies!

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

Kies voor 
vertrouwde 
kwaliteit

Cv-ketel 
vervangen?

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



 
HERFST IN HET GEULDAL   
Op zaterdag 30 oktober organiseert Stichting het Limburgs Landschap 
een rondwandeling door de natuurgebieden Bergse Heide en Ingendael.  
Ingendael - Het Ingendael langs de Geul bij Château St. Gerlach en de 
aangrenzende Bergse Heide zijn aantrekkelijke gebieden om te wan-
delen. De eerder niet toegankelijke akkers en graslanden in het  In-
gendael zijn sinds 1996 aan landbouwkundig gebruik onttrokken en 
teruggegeven aan de natuur. Er loopt nu een kudde Gallowayrunderen die ervoor zorgt dat het 
gebied niet dichtgroeit met bos. Er is veel variatie ontstaan met bijzondere soorten.  
Bergse Heide en Meertensgroeve - In het hellingbos van de Bergse Heide staan mooie eiken, 
berken, beuken en haagbeuken. De oude bomen en de afwisseling in soorten zorgen ervoor dat 
het bos bijzonder vogelrijk is. Langzaam maar zeker beginnen de boombladeren te verkleuren 
en af te vallen, maar de knoppen voor de bladeren van volgend jaar zijn alweer aanwezig en 
wachten op het nieuwe voorjaar. 
De Meertensgroeve ligt in de Bergse Heide nabij Vilt. Het is een oude grintgroeve. Door de be-
schutte ligging en de open schrale vegetatie is het een apart gebied binnen de Bergse Heide. 
De zeldzame vroedmeesterpad vindt er een geschikte leefomgeving. Vanwege z’n roep, dat op 
een belletje lijkt, wordt de vroedmeesterpad ook wel ‘klungelke’ genoemd.  
Herfstwandeling - Kom zaterdag 30 oktober genieten van de prachtige herfst in Ingendael en 
de Bergse Heide. De excursie vertrekt om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Brasserie-Hotel 
Brakke Berg, Wolfsdriesweg 10 te Geulhem / Berg en Terblijt.  
Aanmelden voor deze excursie is verplicht [vol=vol] via - Kom op zaterdagochtend 30 okto-
ber de herfst opsnuiven in de Bergse Heide en het Ingendael.  
Foto: Het Limburgs Landschap, Henk Heijligers. 
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'Het is onmogelijk om iemand te vergeten  
die zoveel gaf om te herinneren.' 

 
Nu wij na enkele weken terugkijken op het afscheid van  
mijn man, onze vader en trotse opa 

Jos Lammers 
 

beseffen wij dat hij door velen gekend en gewaardeerd werd. We willen u dan ook  
hartelijk danken voor het medeleven, de lieve persoonlijke woorden, vele kaarten en  
bloemen die wij hebben mogen ontvangen. Het heeft ons veel warmte en steun gegeven.  

 
 

Nelly Lammers-Knoben 
Dave & Conny Lammers-Hoekzema, Annefleur en Cathelijn 
Nancy & Erwin van Bun-Lammers, Noa en Bas 

 
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 7 november 2021  
om 11.00 uur in de kerk van de H.H. Monulphus en Gondulphus  
te Berg en Terblijt. 
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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.  

 
“SNELWEG NAAR DE HEMEL”    
Dat zijn de woorden van Carlo Acutis als hij over de Eucharistie, de heilige Mis, 
spreekt. Carlo is jong gestorven, 15 jaar. Je hebt mensen die jong sterven, heel 
jong; en je hebt mensen die op hoge leeftijd sterven, héél oud. Er zijn men-
sen die plotseling sterven, of door een ongeval tijdens een wandeling, of door 
verkeersongeluk, of door ziekte voorafgegaan door een kort of lang ziekbed; 
wereldwijd sterven er mensen aan oorlogsgeweld, zinloos geweld, straatge-
weld, of door terreurdaad of een natuurramp. We zijn sterfelijk, het leven is hier op aarde tij-
delijk. We leven soms heel gehaast. We hebben de tijd die gegeven wordt goed te gebruiken, 
overeenkomstig Gods wil. “We staan allemaal op het lijstje”, wordt er gezegd. Vroeg of laat. Carlo 
noemt de Eucharistie een ‘snelle weg naar de hemel’. Ja, ook voor de dierbare overledenen. De 
Eucharistie, waarin het liefdesoffer, het kruisoffer van Jezus, onze Verlosser, immers opnieuw 
wordt tegenwoordig gesteld, wordt ook toegepast op de overledenen: het versnelt hun toela-
ting tot de eeuwige gelukzalige aanschouwing van God. Immers als wij sterven zullen nog ‘tij-
delijke consequenties’ van onze zonden - ook van zonden die reeds vergeven zijn - uitgeboet 
moeten worden. Die ‘troep’ kunnen we toch niet meenemen voor het Aanschijn van God! Eerst 
zullen we gezuiverd moeten worden van de tijdelijke consequenties van onze zonden hier, en 
deze tijd van zuivering wordt versneld door het kruisoffer van Christus dat tegenwoordig wordt 
gesteld in de Eucharistie. Daarom bidden wij voor en noemen we de namen van de dierbare 
overledenen in de Eucharistie, opdat ze “toegelaten worden tot het licht van Gods gelaat”! Heer, 
neem hen op in uw woning, want we hebben ze lief! 
 
“SNELWEG NAAR DE HEMEL” 
Carlo Acutis is vorig 10 oktober zaligverklaard. Een parochiaan stuurde vo-
rige week mij een link toe van een YouTube filmpje over hem: Carlos Acutis, 
web missionary. Heel bijzonder, heel inspirerend. Een gewone jongen, als alle 
andere, opgewekt, niets bijzonder. Toch droeg hij iets bijzonders met zich 
mee: als hij zijn eerste heilige Communie heeft gedaan, neemt hij het voornemen om iedere dag 
Jezus in de heilige Communie te ontvangen. En zo neemt hij iedere dag deel aan de heilige Mis, 
ook als ze op vakantie zijn. “Dicht bij Jezus blijven is mijn levensprogramma”.  En hij wil ook an-
deren dichter bij Jezus brengen door het goed gebruik van de moderne communicatietech-
nieken: de computer, internet, email… Hij maakt een digitale expositie van alle 
sacramentswonderen wereldwijd (ook Meerssen en Amsterdam heeft hij opgenomen). Op 15 ja-
rige leeftijd krijgt hij acute leukemi, en sterft in tien dagen tijd… In communio, verenigd, met 
Jezus….De heilige Communie was voor hem ‘de snelweg naar de hemel’. Een groot offer voor 
zijn ouders, die zich echter ook getroost weten door het heilig leven van hun ‘gewone jongen’.  
U moet het YouTube filmpje maar eens opzoeken… Carlo is nu opgenomen in die grote ge-
meenschap van de heiligen, is patroonheilige van het internet, en zal vanuit de hemel bezig zijn 
vele tieners, ouders, zieken en vele anderen dichterbij Jezus te brengen en te houden! 
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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

 

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  

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 ❄



1 november ALLERHEILIGEN 
2 november ALLERZIELEN 
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 

(Collectanten: J.Willems en H.Cobben)(Vocalgroup Joy) 
Zondag 31 oktober Kinderwoorddienst 
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems. (Lector: Marlies Steins) 

(Collectanten: T. van Kan en S. Prickaerts) 
15.00 u. H. Mis: In deze heilige Mis zullen een aantal overledenen van het afgelo-

pen 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)(gemengd Kerkelijk zangkoor)(Collectanten: J.Slijpen 
en J.Ackermans).  Na deze H. Mis zegening van de graven en urnenplaatsen 

Maandag 1 november ALLERHEILIGEN 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 

(gemengd Kerkelijk zangkoor) 
Dinsdag 2 november Gedachtenis van alle overleden gelovigen; ALLERZIELEN -  
 9.40 u. Rozenkransgebed 
10.00 u. H.Mis in de kerk van Houthem 
aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
19.00 u. H.Mis in kerk van Berg en Terblijt, met het vernoemen van de namen van 

de dierbare overledenen van het afgelopen jaar 
Woensdag 3 november H. Hubertus, H. Martinus de Porres, kloosterling 
18.00 u.  Aanbidding 
18.30 u.  Rozenkransgebed 
19.00 u.  St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 4 november H. Carolus Borromeüs, bisschop 
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 uur - 20.30 u. Heilig Uur 
Vrijdag 5 november zalige Bernhard Lichtenberg 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor overleden ouders Nicolaas en Corry Burger-Nieuwenstein en dochter 

Joke en overleden familie; H. Mis echtpaar Roebroeks-Wijnands 
 9.30 u.  Ziekencommunie, voor zieken en thuiszittenden 
Zaterdag 6 november Feest Alle heilige Geloofsverkondigers van 

deze streken  
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
 (Collectanten: D.Verheggen en H.Cobben) 
Zondag 7 november H. Willibrord, bisschop  
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. eerste jrd. 

Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. zeswekendienst Jos Lam-
mers. (Lector: Wim Geurts van Kessel )(gemengd kerkelijk zang-
koor)(Collectanten: L. v.d. Bergh en T. van Kan) 

15.00 u. Aanbidding 
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Voor al uw  
schilderwerken  

 
SCHILDERSBEDRIJF  
VAN DEN BOORN   

                
Rijksweg 149a 
6325 AD Berg en Terblijt.                                                                                                                                          
Telefoon : 06-25293501     
                                      
Email : schildersbedrijfvandenboorn@gmail.com                                  

OPEN: 
Woensdag t/m zondag 10:30 - 18:00 uur

Woensdag t/m vrijdag 
verse stamppot met worst en jus € 9,50

Langstraat 3  Mesch  06 - 51 51 00 80
www.delaethof.nl

Nieuw adres ! 
Fysiotherapie  

Marlie Lemmens 
Rijksweg 71 Berg en Terblijt 

Ingang aan de achterzijde 
 
Afspraak maken 06419 104 23 
www.fysiotherapiebergenterblijt.nl 
info@fysiotherapiebergenterblijt.nl



Maandag 8 november  heilige Elisabeth van de heilige Drieënheid 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 9 nov. feest Kerkwijding van sint Jan van Latheranen (Rome) 
 8.40 u.  Rozenkransgebed   
 9.00 u.  St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 10 november H. Leo de Grote, paus en kerkleraar 
18.00 u.  Aanbidding 
18.30 u.  Rozenkransgebed 
19.00 u.  St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 11 november H. Martinus (van Tours), bisschop 
vanaf 13.00 u.  doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u.  Rozenkransgebed 
19.00 u.  H. Mis voor de zielen in het vagevuur 
Vrijdag 12 november H. Josafat, bisschop en martelaar; h. Cunibertus; H. San Millan 

de Cogolla (Camino); H. Lebuïnus (Deventer) 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor de zielen in het vagevuur 
18.30 u. sint Maartensviering in de kerk en sint Maartensoptocht door de straten 
Zaterdag 13 november Maria op zaterdag 
15.00 u. H. Mis Fonterhof H. Mis jrd. tnv Tina Bovens en overleden familieleden 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie; jrd. Harie Vluggen en 

Rosa Vluggen-Duijzings. (Collectanten: T. van Kan en J.Slijpen) 
Zondag 14 november Kinderwoorddienst 
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. jrd. tnv Maria Ackermans (stg); 

Hgm. jrd. Louisa Goossens-Boormans (stg); Hgm. Jos Lammers (off); 
Hgm. Nico Huntjens (off); Hgm. Mia Geurten-Geijselaers (off); Hgm. Angela Geurten-
Geijselaers (off); Hgm. Leentje Claessen-Buijssen (off); Hgm. Trees Bovens-Claessens (off) 
(Lector: Kees Commissaris)(gemengd kerkelijk zangkoor)(Collectanten: N.Lam-
mers en J.Ackermans) 

Maandag 15 november H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar 
18.40 u.  Rozenkransgebed 
19.00 u.  H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 16 november H. Giuseppe Moscati, arts; H. Margarita van Schotland;  

H. Gertrudis, maagd 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend  tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 17 november H. Elisabeth van Hongarije 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 18 nov. Kerkwijding v.d. basilieken van de H. Petrus en Paulus (Rome)  
vanaf 13.00 u.  doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u.  Rozenkransgebed 
19.00 u.  H. Mis Fen Reumers en overleden familieleden 
Vrijdag 19 november Heilige Rafaël van sint Jozef (Kalinoswki); H.  Obadja, Profeet 

(één van de twaalf kleine profeten) 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. H. Mis voor overleden ouders Nicolaas en Corry Burger-Nieuwenstein en dochter 

Joke en overleden Familie 
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Zaterdag 20 november Maria op zaterdag 
15.00 u. H. Mis Fonterhof: Jrd. Jef Pasmans en overl. familieleden 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie;  

 (Collectanten: D.Verheggen en H.Cobben) 
Zondag 21 november Christus, Koning van het heelal 
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. Jaarmis 

voor levende en overleden leden Schutterij De Nachtwachtgilde; 
Hgm. voor de leden en overleden leden van het Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor; Hgm. Jrd. Jeanny Brouwers-Janssen 
(Lector: Henriëtte Mulders)(gemengd kerkelijk zangkoor)(Col-
lectanten: S.Prickaerts en T. van Kan) 

15.00 u. Aanbiddingsuur met Kleine Zielen – samen hulde te brengen aan Christus 
Koning en in dankbaarheid het kerkelijk jaar af te sluiten 

 
“KOM,  GOEDE EN GETROUWE KNECHT GA BINNEN IN DE 
VREUGDE VAN UW HEER” – ALLERHEILIGEN-ALLERZELEN 2021, 
SINT JOZEF-JAAR   
Deze woorden van de Heer, “Kom, goede en getrouwe dienaar…”, vormen 
het communie-vers in de heilige Mis ter ere van sint Jozef. Hij was een goede 
en trouwe dienaar… Van wie? Van Jezus. Paus Franciscus heeft 7 nieuwe aan-
roepingen toegevoegd aan de litanie van de heilige Jozef: Custos Redempto-
ris (Beschermer van de Verlosser), Serve Christi (Dienaar van Christus), 
Minister salutis (Bedienaar van de Verlossing), Fulcimen in difficultatibus (Steun in Moei-
lijkheden), Patrone exsulum (Beschermheilige van de Vluchtelingen), Patrone afflictorum 
(Beschermheilige van de Getroffenen) en Patrone pauperum (Beschermheilige van de 
Armen). Dus Jozef is een goede en trouwe dienaar van Christus. ‘Christus’ is de zendingsnaam 
van Jezus. Dus Jozef heeft meegewerkt, ten dienste gestaan van de zending van Christus in deze 
wereld, namelijk de redding van de wereld, de redding van de zielen. Hij heeft daar, uit vrije wil, 
vrijwillig, ‘ja’ op dit dienstwerk gezegd aan God, aan dit meewerken aan Gods liefdesplan van 
redding van de mens, om de mens, ja heel de mensheid te redden uit zonde en dood. En zo is 
sint Jozef ook ‘minister’, dat wil zeggen ‘dienaar’(!), van de Verlossing: ‘minister salutis’, dienaar 
van het zieleheil, de verlossing van de mens. Jozef heeft dit uit liefde gedaan, met alle liefde; hij 
heeft veel gehouden van Jezus en Maria, zijn bruid. En zoals alle heiligen, zo is sint Jozef, die met 
het hart van een vader en als timmerman Jezus, de Heer en Verlosser, gediend heeft, voor ons 
een voorbeeld: dat ook wij, in ons leven, in onze levensstaat - als gewijde, Godgewijde, als ge-
huwde, als alleenstaande – Jezus ‘goed en getrouw’ dienen, goede en getrouwe medewerkers 
worden en zijn in de Kerk van Christus, vrijwillig, met de volle instemming van ons hart, toe-
gewijd. Sint Jozef is niet alleen een goed voorbeeld, ook een goede voorspreker, onze pleitbe-
zorger, advocaat: hij is immers ‘beschermheilige van de vluchtelingen’,  ‘beschermheilige van de 
getroffenen’, ‘beschermheilige van de armen’, ‘steun in moeilijkheden’. Met zijn voorspraak, en 
zijn ‘advocatuur’, staat hij ons terzijde in onze moeilijkheden en misèrabele omstandigheden. 
Ópdat wíj Jezus goed en getrouw dienen, in alle omstandigheden van het leven, in goede en 
kwade dagen, in onze broeders en zusters in nood.  
De woorden van Jezus: “Kom, goede en trouwe dienaar…” is een beloning voor goede en trouwe 
dienst. “Gelukkig de dienaar die Hij zo aantreft”, zegt Jezus. Jezus gaat echter nog verder: “Maar…” 
als deze dienaar niet in deze trouwe dienst (dat wil zeggen: die niet aan de Heer denkt die komt, 
niet de wil van God doet, die zichzelf te goed doet ten koste van anderen)  zal aangetroffen wor-
den, die zal gestraft worden. Met andere woorden: bij het oordeel van de Heer is er beloning 
en straf. Als we als dienaren van de Heer Jezus niet zijn wil gedaan hebben, zullen we er voor 
moeten ‘boeten’, moet er eerst uitgeboet worden, alvorens te mogen binnengaan “in de vreugde 
van uw Heer”,  dat is de hemel! En zo doen wij ook het goede dienstwerk van barmhartigheid, 
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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!



welke de Heer van ons verlangd, om te bidden voor de zielenrust van de overledenen: dat zij 
de volledige “vreugde van hun Heer” die zij hebben willen dienen kunnen binnengaan!  
Sint Jozef is ook beschermheilige van de stervenden, zoals hij ook in de litanie wordt aange-
roepen. Waarom? Omdat Jezus en Maria bij hem waren toen hij stierf. En zo bidden wij sint 
Jozef dat hij altijd over ons waakt, en bijzonder in het uur van onze dood. Dat wij dan getroost 
en gesterkt worden door de aanwezigheid van Jezus en Maria, en zo een zalige dood kunnen 
sterven. Ook als we plotseling sterven, dat wij ook dan als waakzame dienaar en dienares ster-
ven, om met sint Jozef de heilige Drieëenheid te aanschouwen en aanbidden in alle eeuwigheid.  
 
ALLERZIELENDIENST 31 oktober 15.00 uur  
In Berg en Terblijt zal op zondag 31 oktober ’s middags om 15.00 uur de Allerzielendienst plaats-
vinden waarin de namen vernoemd worden van hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heen-
gegaan en die vanuit de parochiekerk naar hun laatste rustplaats zijn begeleid. Bij ieder, iedere 
naam, zal een paaslicht ontstoken worden! Het allerzielenprentje wordt u aan het begin van die 
heilige Mis uitgereikt. Aansluitend de zegening van de graven en urnenplaatsen op het aanliggende 
en tegenoverliggende kerkhof, en vervolgens op begraafplaats de Langen Akker plaatsvinden. 
Ook in Fonterhof zullen in de heilige Mis op zaterdag 30 oktober om 15.00 uur de namen ver-
noemd worden van die bewoners van Fonterhof die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook 
voor hen zal het paaslicht ontstoken worden. 
 
DE OVERLEDEN VAN HET AFGELOPEN JAAR 
Heer, geef hen de eeuwige rust na gedane arbeid en geleden leed. 
Geef dat zij in U rusten, Heer, na hun liefdevolle zorgen en werken, en na hun ge-
leden smarten.Heer, neem hen op in uw woning, want wij hebben hen lief!: 
Parochie HH. Monulphus en Gondulphus Berg en Terblijt 
De overledenen van het afgelopen jaar 2020-2021: 
 
Gestorven op: Naam: Leeftijd:    
03-11-2020 Maria Reumers-Claessens 92 j 
22-11-2020 Jeanny Brouwers-Janssen 83 j 
15-12-2020 Marieke Bergers 80 j 
17-12-2020 Huub Francort   91 j 
22-12-2020 Yvonne Beaujean-Houben 89 j 
14-01-2021 Fien Lazarus-Mulkens 83 j 
18-01-2021 Hub Krutzen 80 j 
27-01-2021 Leo L’Ortije 97 j 
05-02-2021 Tiny Rouvroije-Kurvers 70 j 
09-02-2021 Ciska Reumers 85 j 
10-03-2021 Emilie L’Ortije-Willems 96 j 
13-03-2021 Pierre Lambrix 86 j 
02-04-2021 Nellie Wijnands-Savelkoul 80 j 
21-04-2021 Anny Essers-Crutzen 84 j  
10-06-2021 Angela Geurten-Geijselaers 93 j 
10-07-2021 Trees Bovens-Claessens 83 j 
10-07-2021 Leentje Claessen-Buijsen 85 j 
27-07-2021 Philomène Derrez-Aussems 87 j 
24-08-2021 Nico Huntjens 86 j 
03-09-2021 Jacques Kemp 73 j  
12-09-2021 Mia Geurten-Geijselaers 99 j 
15-09-2021 Jos Lammers 74 j 
12-10-2021 Eduard Huntjens 83 j 
Heer, geef hen de eeuwige rust!  
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Troostbrief van Sint Augustinus aan Sapida wier broer onlangs overleden is: 
Ween niet. De dood is niets. Ik ben slechts naar de andere kant. Ik ben mezelf, jij bent jezelf.  
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.  
Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.  
Lach om wat ons samen heen doen lachen. 
Denk aan mij, bid met mij.  
Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt. Zonder hem te benadrukken, zonder 
zweem van droefheid. Het leven is wat het altijd is geweest. De draad is niet gebroken.  
Waarom zou ik uit je gedachten zijn? Omdat je me niet meer ziet?  
Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg.  
Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden.  
Dus, droog je tranen en ween niet, als je van me houdt. 
 
TESTAMENT, SCHENKINGEN, KERKBIJDRAGE 
In het leven van veel mensen neemt de parochie een belangrijke plaats in. In de parochie is aan-
dacht voor de noden van mensen in onze maatschappij, zoals zieken, ouderen en andere hulp-
behoevenden, maar ook voor noden van mensen in de derde wereld. Een centraal punt in de 
parochie is het kerkgebouw dat door de parochie wordt onderhouden. Er vinden regelmatig vie-
ringen plaats, en het is ook de plek waar we stilstaan bij bijzondere momenten in het leven. Mo-
menten van vreugde en verdriet, zoals het doopsel, het huwelijk en het afscheid van dierbaren. 
Om het onderhoud van het kerkgebouw te kunnen bekostigen is de parochie afhankelijk van gif-
ten en andere goede gaven van parochianen. Dit geldt ook voor de kosten van versiering, verwar-
ming en licht, het inhuren van musici, het onderhoud van het kerkorgel, drukwerk, kaarsen enz. 
Er zijn diverse mogelijkheden om als parochiaan in deze kosten bij te dragen. 
Deze zijn hieronder nog eens nader uitgelegd. 
 
Schenkingen en kerkbijdragen. - Met uw schenking en kerkbijdrage steunt u tijdens uw 
leven het waardevolle werk van uw parochie. Volgende generaties bouwen dan voort op het 
werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt. 
Schenking: - Over schenkingen aan uw parochie is geen erfbelasting verschuldigd. Het opma-
ken van een schenkingsovereenkomst is niet verplicht, maar is wel verstandiger, vanwege de be-
wijslast achteraf. Dit kan bijvoorbeeld bij de afwikkeling van uw nalatenschap een rol gaan spelen. 
Kerkbijdrage: - Uw kerkbijdragen aan de parochie zijn voor de inkomstenbelasting als ge-
wone gift deels aftrekbaar. Voor een gift is het opmaken van een overeenkomst niet nodig. Kiest 
u echter ervoor de kerkbijdrage toch middels een overeenkomst voor vijf jaren vast te leggen? 
Dan is deze wel volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt de benodigde over-
eenkomst downloaden van onze website of opvragen bij uw pastoor of onze penningmeester. 
Uw goede gave na uw overlijden. - Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden 
met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat 
uw bezittingen na overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigin-
gen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doe-
len. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn.U kunt uw parochie op twee manieren in 
uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling. 
Legaat: - U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name 
genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of schilderij. 
Erfstelling: - U benoemt de parochie als erf   genaam in uw nalatenschap. Als u de parochie tot 
(mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen 
– verantwoordelijk voor de afwikkeling uw nalatenschap. Dit is met name een uitkomst bij het 
ontbreken van andere erfgenamen. Bij het geheel ontbreken van erfgenamen gaat uw nalaten-
schap immers naar de Staat. 
Notaris: - Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een 
eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos. 
Uitgestelde schenking: Wilt u een schenking “op papier” doen? Dus een schenking die pas 
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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 

(H)eerlijke Elstar of  Conference kg € 1,29 
Limburgse Zoete aardappelen 500 gr € 0,99 

div soorten Meel van De Commandeursmolen 
Heerlijke huis-gemarineerde Olijven per ons € 0,79 

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 

 
GEVRAAGD  

Huishoudelijke hulp voor 4 uur per 2 weken in Berg & Terblijt. 
Graag bellen naar 06-34310561

 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 
 

 
 

 
 

 

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

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

De Redactie Kontaktblad Berg en Terblijt



daadwerkelijk gebeurt na uw overlijden? Dan dient de overeenkomst altijd door een notaris 
opgesteld te worden. Dit is een goed alternatief voor een legaat, omdat uw bestaand testament 
daarvoor niet gewijzigd hoeft te worden en de notariskosten lager zijn. 
Erfbelasting: - Over de bovengenoemde verkrijgingen is een ANBI-instelling, zoals uw parochie, 
geen erfbelasting verschuldigd. Zo komt uw goede gave volledig ten goede aan het goede doel. 
 
FIETSBEDEVAART (laatste van dit jaar) NAAR ZALIGE MARIA THE-
RESIA 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 u. kerk Berg en Terblijt; 8.35 u. kerk Houthem; 8.40 u. kerk 
Broekhem. 10.30 u. in SITTARD - KOLLENBERG 
gezamenlijk rozenkransgebed 
Dit jaar is het St. Jozefjaar, immers 150 jaar wordt hij uitgeroepen tot Be-
schermer 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. 
 
WEER GROOTS SINT MAARTENSFEEST 2021 -  12 NOVEMBER    
Voor alle kinderen van Berg en Terblijt en Vilt is er op VRIJDAGAVOND  
12 NOVEMBER OM 18.30 uur een groots feest rond St. Martinus. Dit feest 
wordt georganiseerd door de Scoutinggroep en de parochie van Berg en Terblijt. 
St. Maarten was een Romeinse legeraanvoerder die zijn prachtige rode mantel doormidden sneed 
en de helft aan een arme, een bedelaar gaf. St. Maarten gaf ons in de 4e eeuw het voorbeeld van 
de naastenliefde. Doen, gewoon doen. Jong geleerd, oud gedaan: een werk van barmhartigheid. 
Het feest begint om 18.30 uur bij de kerk van Berg en Terblijt. Bij een waakvuurtje wordt ge-
wacht op St. Martinus die zelf te paard zijn naamfeest komt meevieren. Daarna zal in de kerk 
het verhaal van Martinus te horen zijn. Daarna onder begeleiding van de trommelaars en de 
scouts door het dorp, (helaas dit jaar vw Corona niet via Verzorgingstehuis Fonterhof) naar het 
scoutshome. Daar wacht bij het St. Maartensvuur een lekkere kop warme chocolademelk. 
Het St. Maartensvuur is een teken van licht in de duisternis dat ons verwijst naar het grote licht-
feest van Kerstmis. Zoals de lampions een lichtje voor onderweg zijn. Komt allen, neem de 
lampion mee! Ouders en grootouders  mogen meekomen als begeleider! 
 
FILMAVOND 12 EN 19 NOVEMBER    
“The fight for one is a fight for all”: ‘Saint Judy’ vertelt het waargebeurde verhaal van Judy 
Wood, een alleenstaande moeder die naar Los Angeles verhuist en daar aan de slag gaat als im-
migratieadvocaat. Vervolgens staat ze in een belangrijke rechtszaak een Af-
ghaanse immigrant bij die in haar thuisland vervolgd werd voor het openen 
van een meisjesschool. Dag en nacht, in en buiten de rechtszaal vecht ze, on-
danks verwoestende verliezen en tegenslagen…De immigratiezaak, die terecht 
komt voor het Hof van Beroep voor het negende circuit, zal uiteindelijk resul-
teren in een wijziging van het nationale asielbeleid. Deze heroïsche en nederig 
vrouw zal niet stoppen met het pleiten voor verandering, die onrechtvaardige 
wetten doet opheffen en ten dienste staat van menselijke waardigheid. 
“Het gevecht voor één, is een gevecht voor allen”. Een film die nieuw is, en 
tegelijk superactueel. De film heeft meerdere awards gewonnen. Met in hoofd-
rol Michelle Monaghan. We houden nog even de twee avonden aan, gaar aan-
melden bij pastoor: jburger@hetnet.nl of 06-28445131 
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5de WERELDDAG VAN DE ARMEN – zaterdagavond 13 november – zondag 14 november 
Een aantal jaren geleden heeft paus Franciscus, als vrucht van het jubeljaar van de Goddelijke 
Barmhartigheid,  de ‘werelddag voor de armen’ ingesteld, die we ook altijd in Broekhem in de 
heilige Mis en erna hebben gevierd. In Broekhem immers ‘huist’ de Vincentiusvereniging Val-
kenburg. Vorig jaar hebben we er helaas geen gestalte aan kunnen geven als de anderen keren. 
We nodigen dit keer voor de heilige Mis de verschillende groepen uit die actief zijn 
in de caritas en diakonie, in parochies en bij Vincentiusverenigingen of anderszins. 
Tijdens de heilige Mis van 17.30 uur in de sint Jozefkerk van Broekhem, zal Zoë 
Smit, die reeds op de nationale ziekendag gezongen heeft, ook nu op deze we-
relddag van de armen, wederom zingen. Ze heeft meegedaan aan de Voice of Hol-
land…! Ná de heilige Mis bent u welkom in de parochiezaal voor een gezamenlijk 
treffen op verantwoorde wijze, wel dus graag even aanmelden bij 
pastoor: jburger@hetnet.nl of 06-28445131.   
In zijn boodschap voor de Werelddag van de Armen doet paus Franciscus een 
krachtige oproep aan christenen en regeringen in de hele wereld om dringend 
en op een nieuwe manier in te grijpen, omdat het aantal armen onevenredig 
is toegenomen en hun situatie door de pandemie nog is verergerd. Paus Fran-
ciscus haalt o.a. het voorbeeld aan van pater Damiaan: 
Talrijk zijn de voorbeelden van heiligen die van het delen met de armen 
hun levensproject maakten. Ik denk onder meer aan pater Damiaan De 
Veuster, de heilige apostel van de melaatsen. Met grote vrijgevigheid heeft 
hij gehoor gegeven aan de oproep om naar het eiland Molokai te gaan, 
dat een getto was geworden dat alleen toegankelijk was voor melaatsen, 
om met hen te leven en te sterven. Hij stroopte zijn mouwen op en deed alles wat hij kon 
om het leven te verbeteren van hen die arm, ziek en verstoten waren. (…) Zijn getuigenis 
komt op het juiste moment in onze tijd, die gekenmerkt wordt door de pandemie van het 
coronavirus. De genade van God is zeker aan het werk in de harten van allen die zich zon-
der ophef inzetten voor de allerarmsten en op concrete wijze met hen delen. 
Het thema van deze vijfde werelddag voor armen is “De armen hebt gij altijd in uw midden”.  
met andere woorden: het is niet voor eventjes, ook niet eventjes wat geld geven: het is nú, het 
is vandaag, morgen en overmorgen en altijd… De armen zijn onze voortdurende zorg.  
Paus Franciscus heeft aan de litanie van sint Jozef de aanroeping toegevoegd: “Beschermheilige 
van de armen”.  Jezus staat niet alleen aan de zijde van de armen; Hij déélt ook hun lot. Van 
kinds af aan. En Jozef heeft het geweten, weet wat het is: een armoedige plek in Betlehem, 
omdat er geen plaats was; een geboorte in armoede; zonder iets te kunnen meenemen op de 
vlucht naar een vreemd land, afhankelijk van hulp van anderen en hopend werk te vinden… De 
armen zijn niet ergens “verweg van ons”, maar zijn “onder ons”. Daarom, “heilige Jozef, be-
schermheilige van de armen, bid voor ons, en voor de armen onder ons, in ons midden, en dat 
wij nooit in onverschilligheid vervallen!” 
 
CHRISTUS KONING FEEST  - 21 november 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren wij Christus Koning-feest.  Dan heeft onze 
Schutterij De Nachtwachtgilde, met hun koning, altijd haar Jaarmis voor de levende en overle-
den leden. Dit jaar zal het klaroenkorps van de Schutterij Sint Martinus van Houthem óók in de 
heilige Mis spelen – zoals ze ook doen met hún Jaarmis in Houthem. Het heeft iets van ver-
eende krachten! Dit geeft een feestelijk accent aan het Christus Koningfeest. 
Tevens is het St. Ceacilia-feest voor ons gemengd kerkelijk zangkoor, dat in deze heilige 
Mis haar beste beentje wil voorzetten. Ze staan het hele jaar voor ons klaar op de dag des Heren, 
en we zijn hen daar zeer dankbaar voor. Met St. Caecilea brengen wij met klank en stem hulde 
aan Christus-Koning!  Overigens zal Harmonie Amicitia vw het St.Caeliafeest tijdens de heilige 
Mis van 28 november om 11.00 uur spelen. 
Tevens zal er ’s middags van 15.00-16.00 uur in de kerk een Aanbiddingsuur zijn, een lof, tot 
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hulde van Christus Koning, en zo zullen we samen met de Kleine Zielen ook het kerkelijk jaar 
feestelijk en in dankbaarheid afsluiten. We gaan – in dit sint Jozefjaar en daarmee ook jaar van hu-
welijk en gezin – onze gezinnen toewijden aan Christus Koning en zijn heilig Hart.  
Van harte uitgenodigd om op deze zondag ‘’s morgens en ’s middags hulde te brengen aan Chris-
tus Koning, ook van onze gemeenschap, ook van uw hart, uw leven en huwelijk- en gezinsleven! 

 
CAMINO HOME  - INTERVIEWS EN DANK VOOR 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 Fa-

cebookpagina 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 kapelaan John, kapelaan van de Sterre der Zee (10 okt); zuster Le-
onilde, missiezuster van St. Petrus Claver, (17 okt); Indra, uit Letland, wonende in België, die een 
aantal jaren geleden het heilig Doopsel heeft ontvangen in Broekhem en in Houthem kerkelijk 
is gehuwd (24 okt). U zult zien: 30 oktober, Bernhard Katerberg (van de protestantse gemeente), 
6 november (b.g.v. H.Willibrord)  Willy Coenjaerts; 13 november de Schutterij De Nachtwacht-
gilde Berg en Terblijt; 20 november (ter voorbereiding op Red Wensday en bgv Christus Koning) 
Salomi, een jonge katholieke vrouw uit Pakistan gevlucht; 27 november, David Penn, advocaat.  
Met Willy Coenjaerts komen we in Santiago de Compostella aan! Daarna houden we even rust 
en gaan dan door naar Finisterra! 
Hartelijk dank voor aldegenen die hebben meegedaan en meedoen. Ook Dré Verheggen har-
telijk dank – en alle deelnemers – die de simultaandamwedstrijd heeft georganiseerd en wat to-
taal ook 250,- heeft opgebracht! Ook de Communicantjes die met hun Communiedankmis 
maar liefst 150,- euro hebben bijeengebracht, en wat Vera namens de communicantjes aan pas-
toor heeft overgedragen aan het begin van de simultaandamwedstrijd van opa!  Geweldig! 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 achtergela-
ten…hij zegt: “ héél héél hartelijk dank en hartelijke groet!”  Samen komen we er!  
 
RED WEDNESDAY 2021    
Jaarlijks organiseert Kerk in Nood een ‘Red Wednesday’ waarbij de 23 se-
cretariaten van onze internationale liefdadigheidsorganisatie aandacht vra-
gen voor vervolgde christenen en vrijheid van godsdienst in de 
wereld. Red Wednesday 2021 zal dit jaar doorgaan op woensdag 24 no-
vember. Om rekening te houden met uw agenda! 
“Hoewel Covid-19 veel dingen heeft veranderd, blijven christenen de meest 
vervolgde religieuze gemeenschap ter wereld. Om de aandacht te vestigen op deze pijnlijke 
realiteit zullen kathedralen, kerken en openbare gebouwen in veel landen op 
vier continenten rood verlicht worden,” bevestigt Thomas Heine-Geldern, uit-
voerend president van Kerk in Nood (Aid to the Church in Need – ACN). 
“Deze verlichting is een sterk signaal van steun voor al degenen die gedis-
crimineerd worden, maar zich er niet vrijelijk over kunnen uitspreken en die 
hopen dat anderen hun stem namens hen zullen verheffen.” 
Sta op voor Vrijheid en Geloof!     
Kom op woensdag 24 november naar  

de vesperdienst om 16.30 uur in de roodgekleurde kerk van Berg en  -
naar de aanbidding (18.00 uur) met het rozenkranssgebed (18.30 uur)  en -
naar heilige Mis (19.00 uur) in de roodgekleurde kerk van Broekhem.  
U bent van harte welkom! -
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Deze gebeden en de heilige Mis alles in het teken van het gebed voor de vervolgde 
Christenen, op de machtige voorspraak van de heilige Jozef, in dit sint Jozefjaar -
, Jozef, patroon van de Kerk, óók dus van de vervolgde Kerk en hen die op de vlucht 
zijn vanwege vervolging omwille van hun geloof. Jozef, de verborgen koning, is een 
machtige voorspreker van Christus Koning! 
Op 25 november verlichten we ook onze parochiekerken van Broekhem en Berg en Terblijt rood 
om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies. 
 
ADVENTSKRANSEN MAKEN - Het gaat weer op de advent aan. Het uur is verzet, en de dagen 
worden weer donkerder. Om ons goed voor te kunnen bereiden op het feest van het Licht, bij 
deze de opgave voor het maken van de adventskrans. 
Op woensdag 24 november krijgen de kinderen de gelegenheid om op de parochiezaal hun 
eigen adventskrans te maken voor  thuis. De krans van groene takken en vier kaarsen, die de vier 
weken aanduiden van voorbereiding op het kerstfeest. Vorig jaar ging het weer heel goed. Wij no-
digen jullie voor dit jaar ook weer uit om mee te doen op woensdag 24 november. We delen de 
groepen in tweeën op: tot en met groep 4 om 14.30 uur (tot ongeveer 15.30 uur) en groepen 5 
tot en met 8 om 15.30 uur (tot ongeveer 16.30 uur). Het is altijd een gezellige bijeenkomst. 
 Vul het onderstaande strookje in en lever het zo spoedig mogelijk op de pastorie Rijksweg 73. 
(graag gelijk met de betaling: 5,- Euro in een envelopje; het is 4,- Euro als je de krans van vorig 
jaar meeneemt – vanwege de kaarsen, die iets duurder zijn geworden, is het bedrag iets omhoog 
gegaan). Als de kransen klaar zijn worden deze op de trapjes van de kerk 
geplaatst. Altijd een mooi gezicht. De zondag daarop, 28 november, de eerste zondag  van 
de advent, als de eerste kaars aangaat, worden de kransen gezegend tijdens de heilige mis van 
11.00 uur en kunnen ze na de Heilige Mis meegenomen worden naar huis. 
 
Onderstaand strookje inleveren gaarne vóór  19 november    
NAAM KIND:………………………………………………………………...………………………  
ADRES:……………………………………………………………….………….………….………… 
TELEFOON:…………………………………………………………GROEP:……………………… 
Ik doe mee op woensdag 24 november met het maken van de adventskrans 
Aankruisen wat van toepassing is. 
❍ ik neem de krans van vorig jaar mee. ❍ een ouder kan meehelpen 
 
BESTELLEN VAN EEN ADVENTSKRANS - Afgelopen jaren hebben mensen gezegd: zo’n krans 
zou ik best ook thuis willen hebben! Er is toen ook voor hen een adventskrans gemaakt ge-
worden door de kinderen en begeleiders. Ze krijgen daar ook de gebedskaart bij, want de ad-
ventskrans is bedoeld om thuis samen in gebed stil te staan bij de komst van de Heer en wat 
dat ook betekent voor ons leven en samen-zijn.  Als er mensen zijn die graag zo’n adventskrans 
‘bestellen’ kunnen zij dit doen door onderstaand strookje in te vullen en op de pastorie af te 
geven vóór 20 november, met enveloppe en daarbij behorend bedrag (à 5,-): 
 
Ik bestel hiermee …. adventskrans(en) 
NAAM: ……………………………………………………………………………...................…….. 
ADRES:……………………………………………………………………………….................…… 
TELEFOON:…………………………………………………………………………...................….. 
 
OVERLEDEN 
Op 24 augustus jl. is Nico Huntjens (Rijksweg, Vilt) op 86 jarige leeftijd van ons heengegaan. 
Drie dagen vóór zijn 87-ste verjaardag. Nico, geen onbekende, wie kende hem niet, bekende Vil-
tenaar, bekende Valkenburger. Hij was een mensenmens, was graag onder de lui, tussen de men-
sen, had graag mensen om zich heen. Hij was betrokken op het gebeuren in de gemeente, in 
de politiek. Hij was betrokken op het gebeuren in het dorp, met de verenigingen. Hij was een 
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goede voetballer vroeger in het team van Vilt, ook nog in het veteranenteam meegedaan. Vilt en 
haar geschiedenis ging hem aan het hart. Hij was jarenlang verbonden aan Harmonie Amicitia, 
als bestuurslid. De Harmonie die ook tijdens de requiemmis gespeeld heeft. Toen vader jong was 
komen te overlijden heeft dat een impact gehad op het gezin. Hij moest als jonge jongen mee-
helpen, hij handelde de zakelijke aspecten van het boerenbedrijf af. Wellicht komt hier ook zijn 
bevlogenheid voort om er voor de mensen van de gemeenschap te zijn, dat mensen bij hem te-
recht konden met hun problemen, hij moeite deed voor hen, voor een huis of voor een uitke-
ring.. hij was heel alert. Naast en na zijn werkzaam leven o.a. Rubberfabriek Ceylon en als 
directeur van Groene Kruis met de werkbespreking en feestjes op zijn tijd, zette hij zich in voor 
de politiek en bestuur, en voor de gemeenschap. Hij heeft mede geijverd voor gemeenschaps-
huis en voor het komen van een school in Vilt – en welk een pijn het hem deed dat deze laat-
ste opgehouden is te bestaan. Hij was een gezelschapsmens, hield van het gezelschap, 
vriendengroep, kaartgroepje, gymclubje,  bleef graag hangen na de repetitie, na de vergaderin-
gen. Humor is een kracht, hij kon dingen met een grapje afdoen, maar daaronder kon de pijn 
liggen. Hij was gevoelig, gevoelig voor leed – het ziek-zijn van Mina, zo jong… Met Kitty heeft 
hij mooie jaren gehad. Hij hield van het reizen in de tijd van Mina naar Luxemburg. Met Kitty 
met de camper o.a. naar Tsjechië. Ook toen het met gezondheid minder ging. In deze periode 
van ziekte heeft hij goede zorg van Kitty ondervonden. Ze heeft steeds voor hem klaar gestaan. 
Hij moge nu zijn in het eeuwig vaderhuis samen met aldegenen die hem en ons zijn voorgegaan! 
We wensen de familie veel sterkte! De zeswekendienst voor Nico heeft in onze kerk plaats-
gevonden reeds op zondag 10 oktober jl. 
 
Op 3 september jl. is Jacques Kemp (Op de Dries) op 73 jarige leeftijd overleden. Op 10 sep-
tember hebben we hem naar de laatste rustplaats begeleid. Hij is heengegaan een zeven jaar na 
het overlijden van zijn vrouw – haar vroege heengaan was een slag voor hem – 40 jaar  waren 
ze getrouwd… Hij was geen onbekende in Berg, immers een dertig jaar (!) heeft hij de krant 
rond gebracht in de vroege morgen, in het dorp en omgeving… Hij was een opa die egsteld was 
op zijn kleinkinderen, getuigen de vele foto’s van hen in zijn huiskamer. Hij was een werker, hij 
kon niet stilzitten. Hij moest altijd iets te doen hebben, in huis of in de tuin. Hij moest iets om 
handen hebben.  Hij heeft altijd gewerkt, verschillend werk gehad – op de wasserij hadden ze 
elkaar leren kennen; hij heeft vrachtwagen gereden en in het onderhoud gewerkt in het be-
jaardenhuis te Gulpen, maar zijn hart lag vooral in zijn werk in de houthandel, hij was timmer-
man. Hij is gestorven in het jaar van de heilige Jozef, dit jaar; Jozef, die voor moeder en kind zorgt, 
Jozef de timmerman. Jezus is opgegroeid in de werkplaats van Jozef, Jezus zelf heeft gewerkt, 
heeft dit vak van timmerman geleerd van Jozef. Het werken met hout was niet alleen zijn werk, 
het was ook zijn hobby.  In de kamer, de woonkamer van hem, dan staat er bijna niets wat hij 
niet eigenhandig gemaakt heeft: de bank, de tafel en tafeltjes, de kasten… en als je dat ziet, als 
je het werk van je handen ziet, dan mag je best een gepaste trots hebben.. dit is wat ik er van 
gemaakt heb…dit is nu het maaksel, de creatie van mijn handen. Jezus heeft het kruis van het 
hout gedragen. Jacques kreeg ook een kruis, hij werd ziek. Het is snel gegaan, de laatste week. 
Daarvoor de laatste paar maanden veel pijn. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat het ge-
heel niet goed was. Hij bleef er rustig onder. Hij heeft het geaccepteerd. Het was goed zo. Er is 
gebeden geworden bij zijn bed, samen gebeden, hij heeft meegebeden, dat was duidelijk, het 
onze Vader, het Wees gegroet: “Bid voor ons nu, en in het uur van onze dood”. Na gedane werk 
en geleden leed moge hij rusten in de vrede van de Heer, samen met degenen die hem zijn 
voorgegaan! De familie wensen we sterkte! 
Op 12 oktober is Eduard Huntjens (Terblijt) van ons heengegaan op een leeftijd van 83 jaar! 
Eduard stond met beide voeten op de grond. Hij was snel tevreden en genoot van de kleinste 
dingen, niets was hem te veel. Eduard was een eerlijk en emotioneel man. Een boer in hart en 
nieren. Voor hem was niets mooier in de buitenlucht te werken in het mooiste stukje van het 
Limburgse land. Het liefste was hij op de boerderij en tussen het vee. Tot het laatste moment 
bleef hij actief betrokken bij de boerderij. Ook toen ze in Terblijt woonden. Hij was een gelo-
vig mens en meer dan 65 jaar was hij een trouw en betrokken lid van het mannenkoor St. Ca-
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ecilia. Elke zondag werd de hoogmis gezongen. Samen met zijn vrouw Jeanne, die altijd aan zijn 
zijde stond, hebben ze vol toewijding en met hard werken de boerderij overgenomen en kun-
nen overdragen aan dochter en schoonzoon. Ook kleizoon heeft hij alle kneepjes van het vak 
nog kunnen bijbrengen. Klaargestoomd om weer het stokje over te kunnen nemen. Naast vrouw 
en zijn opvolging was hij super trots op zijn drie dochters, de schoonzonen en de kleinkinde-
ren. “Een mooiere kroon op mijn werk had ik mij niet kunnen wensen”. Hij heeft slechts een 
aantal weken geleden te horen gekregen dat hij ongeneselijk ziek was. Daarna ging het heel snel 
achteruit en niemand had zien aankomen dat dit zo snel zou gaan. Zijn 83ste verjaardag is nog 
de zondag voor zijn sterven op de boerederij gevierd geworden en ontving hij het tevens het 
sacrament van de zieken. Zijn laatste wens is hiermee vervuld geworden. Het was dan loslaten. 
“Laat alle teugels maar los en leef verder zonder te veel verdriet”. Dit was zijn boodschap. Hij 
moge nu rusten in de vrede van de Heer! Wij wensen de familie heel sterkte en troost! 
De zeswekendienst voor hem zal zijn in de Laurentiuskerk van Bemelen op zondag 28 no-
vember om 10.00 uur. 
 
GEDOOPT - Op zondag 17 oktober jl. is Rhylee Hendriks (Langen Akker) gedoopt gewor-
den. Naar de kerk gebracht door vader en moeder en zusje Saige. Rhylee had een eigen doop-
kaars met een mooi regenboog erop: het teken aan de hemel dat Noach – u kent hem wel van 
het vele water en de ark met zijn gezin en de vele dieren - kreeg als teken van het Verbond dat 
God voor altijd met zijn volk gesloten had.  Zou mag Rhylee weten dat met het doopsel haar 
naam in de hemel staat opgeschreven en dat God er altijd voor haar zal zijn!  De ouders had-
den een eigen doopboekje gemaakt met een foto van Rhylee op de voorkant als een slapend 
prinsesje. Ze mag weten dat ze door het doopsel ook echt een koningskind geworden is, een 
kind van God! We wensen de ouders, peetouders, grootouders, zusje, familie van harte proficiat! 
 
En op zondag 24 oktober jl. heeft Collin Lardinois (Penderstraat) doopsel ontvangen. Een 
stralende zondag met een stralende zon. En God die de zon van ons bestaan is, moge zijn stra-
len laten schijnen op al Collin’s wegen! Collin had een feestpakje aan, gelijk zijn vader. En zusje 
Lyene had een feestjurk aan, gelijk haar moeder. We zeggen het met kleren. Zo heeft Collin – die 
alles even aandachtig volgde – een 
doopkleed over zich heen gelegd 
door peter en meter: door het 
doopsel zijn we bekleed met Jezus 
Christus en een nieuw mens ge-
worden. Ouders en peetouders 
zullen hem helpen dit nieuwe 
leven goed te bewaren! We wen-
sen het hem van harte toe! En we 
wensen de ouders, de peetouders, 
de grootouders, de overgrootouder, 
en familie van harte proficiat met 
het doopsel van Collin! Ook zijn 
naam staat geschreven in de palm 
van Gods! En hij kan zelfs sint Ni-
colaas als patroon kiezen! 
 
DOPEN - In de maand  
DECEMBER 2021 zijn als gewoon-
lijk de volgende doopzondagen:  
5 december in Houthem;  
12 december in Broekhem;  
19 december in Berg en Terblijt. 
De voorbereidingsavonden voor 
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MOMOVAKAKA VA VOFOF  

wwwww.mo.movakaka.nl a.nl / / info@info@momovaka.nl a.nl / 06463064637659376593  

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

  Tuinkamers 

  Glaswanden 

  Verandazonwering  

  Sectionale poorten 

  Binnenzonwering 

 



de ouders van de dopelingen in de maand  DECEMBER zullen plaatsvinden op maandag 29 
november  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 30 okt. 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 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 ur-
nenplaatsen op de kerkhoven en begraafplaats. Samantha, Jennifer, Mackenzie 
Maandag 1 nov. HOOGFEEST ALLERHEILIGEN  

19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers    
Dinsdag 2 nov., Allerzielen 19.00 u.  Wiel Beckers en wie wil        
Donderdag 4 nov. 19.00 u.  wie wil   
Zaterdag 6 nov. 19.00 u.  Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 7 nov.:  11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke             
Maandag 8 nov.  19.00 u.  wie wil             
Donderdag 11 nov. 19.00 u.  wie wil   
Zaterdag 13 nov. 19.00 u.  Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 14 nov. 11.00 u.  Samantha, Jennifer, Mackenzie 
Maandag 15 nov.  19.00 u.  wie wil             
Donderdag 18 nov. 19.00 u.  wie wil   
Zaterdag 20 nov. 19.00 u.  Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 21 nov.: HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING   

11.00 u.  Jeevena, Selena, Lieke             
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Niet leuk, wel verstandig! 
Om over je eigen uitvaartwensen na te denken en deze vast  
te leggen is zeker niet leuk. 
Maar zo laat je nabestaanden niet in onzekerheid achter. 
Ze kennen je voorkeur en je kunt hen toch de ruimte geven  
om zaken zelf in te vullen. Gebruik het wensenformulier op: 
www.mathpijlsuitvaartzorg.nl  
of bel ons voor hulp. 

 
 

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

 
ONTDEK DE HYBRIDE TECHNOLOGIE VOOR HET HELE FIAT-500 GAMMA, DIE DE MEEST 

ICONISCHE STADSWAGEN OOIT EFFICIENTER MAAKT EN JE RIJ ERVARING NOG VERBETERT! 

TINQ ALTIJD GOEDKOOP TANKEN
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