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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

Het einde van 2021 nadert. Er verschijnen dit jaar  
NOG 2 EDITIES: DONDERDAG 9 en DINSDAG 21 DECEMBER. 
 
COPY EN (KERST)ADVERTENTIES  
KUNT U AANLEVEREN VIA:  
info@drukkerijcomar.nl  

Voor bedrijven, verenigingen, ..... 
Wilt u van de mogelijkheid gebruik maken om via het  
Kontaktblad uw kerst- en eindejaarswensen over te brengen, 
maar werd u -voorheen- nog niet benaderd?  
Neem dan contact op met Drukkerij Comar, 043-4581341
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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



REPAREERSCHUURKE  11.00-14.00 u. Van Alles Get zaterdag 13 november. 
—————-—————-—————-———————————————————-—————-———-———-———-———-———-—— 
KIENEN IN ZAAL T VÖSKE STICHTING SENIOREN -  
Vanwege corona zijn helaas geen kienavonden op donderdag en zondag tot nader bericht. 
—————-—————-—————-———————————————————-—————-———-———-— 
BEWUST EN BETER BEWEGEN 
Als bewegen wat lastiger gaat, kun je de neiging hebben om het wat rustiger 
aan te doen. Deze neiging is begrijpelijk, maar net verkeerd. Als je minder be-
weegt, dan kun je ook steeds minder. En dat is net wat je niet wilt. Je wilt je erop 
uit kunnen, niet bang zijn om te vallen, je spierkracht behouden. Voor iedereen die 
bewust en beter wil (gaan) bewegen is er een hele geschikte cursus. 
In de bewegingslessen gaan we aan de slag met verschillende oefeningen en 
technieken. Allemaal gericht op het verbeteren van de lichaamshouding, de 
soepelheid, de coördinatie, de balans en de spierkracht. Ook heel belangrijk: 
deelnemers leren zich beter en veiliger te bewegen binnen de eigen, individuele 
mogelijkheden.  De cursus wordt gegeven door Jeannette Tholhuijsen, een ervaren oefenthera-
peute die jarenlang als zelfstandig oefentherapeute Cesar heeft gewerkt. Vanwege de persoon-
lijke aandacht en de interactie is het streven de groep  niet groter te maken dan 10 personen.  Er 
is subsidie vanuit de gemeente Valkenburg. Maandagochtend van 11.15 tot 12.15 uur: Houthem  
in “de Holle Eik”    Woensdagochtend van 10.45 tot 11.45 uur: Berg en Terblijt in sporthal “de Bos-
dries”. Heeft u vragen of interesse, neem dan contact op met mij. Telefoon 043-8526031 
—————-—————-————— 
GEWELDIGE  
OPBRENGST  
GOEDE DOELEN WEEK! 
Dank je wel 
 aan alle donateurs  
in Berg Vilt Terblijt en 
Geulhem 
De totale opbrengst in 2021 is:  € 13.522,58   
Dat is € 1.780,18 meer dan de gezamenlijke opbrengst in 2019  
 
De verdeling per fonds is als volgt:  
Alzheimer Nederland € 1.911,70   Longfonds € 1.230,78 
Brandwondenstichting € 1.013,79 MS-fonds € 1.262,38 
Handicap NL €    975,39 Nierstichting € 1.222,58 
Hartstichting € 1.685,80 NSGK € 1.019,08 
KWF € 1.928,60  Rode Kruis € 1.272,48 
—————-—————-—————-———————————————————-—————-———-———-———-———-———-—— 
COMPUTERCLUB HOUTHEM 
Inloopmiddagen/ Digicafé gaan weer van start bij de Computerclub Houthem. 
Er is elke derde woensdag van de maand tussen 13.30 en 16.00 in de ‘Hoeskamer” van het ge-
meenschapshuis De Holle Eik terecht met vragen over uw mobile telefoon, tablet, e-reader lap-
top en computer. 
Vrijwilligers van de Computerclub Houthem zullen U tegen een kleine vergoeding ter dekking 
van de kosten waar mogelijk helpen uw problemen op te lossen en vragen te beantwoorden. 
Loop gerust binnen in de Hoeskamer aan  de Baron de Selysstraat 4 in Houthem. 
De onderstaande data zijn de woensdagen van af 13.30 tot 16.00u. 
20 oktober 2021; 17 november 2021; 15 december 2021;  
19 januari 2022; 16 februari 2022; 16 maart 2022 en 20 april 2022. 
Met vriendelijke groeten, Liesbeth Iouwen. Voorzitter CCH 
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Jeannette  
Tholhuijsen
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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.  

 
EINDE VAN HET SINT JOZEFJAAR     
Op 8 december, hoogfeest van Maria, Onbevlekt Ontvangen, wordt 
het sint Jozef-jaar door de paus afgesloten.  
De tijd van de advent is niet alleen een tijd van de profeet Jesaja, 
de profeet Daniël, Johannes de Doper en Maria, maar ook van sint 
Jozef! De man die met een vaderhart van Jezus heeft gehouden en 
gezorgd. Hij is een goed voorbeeld voor ons. Hij wijst ons ook de 
weg door de advent heen. Een voorbeeld van vrijheid en openheid 
naar God toe. Of zoals Paus Franciscus het zo typisch voor hem in 
zijn eigen woorden zegt:  
“Jozef is bereid de wil van God te doen en is klaar voor de meest radicale op-
offering. In plaats van in verdediging te gaan en zijn rechten te laten gelden, 
kiest Jozef voor een oplossing die voor hem een groot offer betekent. En het Evangelie zegt: “om-
dat hij rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van 
haar te scheiden” (Mt. 1, 19). 
Deze korte zin is de samenvatting van een echt en eigen innerlijk drama, als we denken aan de 
liefde die Jozef voor Maria koesterde! Maar ook in een dergelijke situatie is het de bedoeling van 
Jozef Gods wil te doen en beslist hij, zeker met grote pijn, Maria in stilte weg te zenden. Het is 
belangrijk deze woorden te overwegen om te verstaan welke beproeving Jozef heeft ondergaan 
in de dagen die aan de geboorte van Jezus vooraf zijn gegaan. Een beproeving die gelijkt op die van 
het offer van Abraham wanneer God hem zijn zoon Izaäk vroeg 1 : verzaken aan de meest kostbare 
zaak, aan de meest beminde persoon. 
Maar, zoals in het geval van Abraham, komt de Heer tussenbeide: Hij heeft het geloof dat Hij zocht 
gevonden en opent een andere weg, een weg van liefde en geluk: Hij zegt: “Jozef, wees niet bevreesd 
Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest” (Mt. 1, 20). 
Dit Evangelie toont ons de zielegrootheid van de heilige Jozef. Hij had een goed levensproject, 
maar God had voor hem een ander plan, een grotere zending. Jozef gaf steeds gehoor aan de stem 
van God, diep gevoelig voor zijn verborgen wil. Een man gevoelig voor de boodschappen die 
hem vanuit het diepste van het hart en van uit den hoge bereikten. Hij heeft niet koppig vast-
gehouden aan zijn eigen levensproject, hij heeft niet toegelaten dat wrok zijn ziel zou vergifti-
gen. Hij was bereid zich ten dienste te stellen van het nieuwe dat hem op verwarrende wijze 
werd voorgesteld. Het is zo, hij was een goede man. Hij haatte niet, hij heeft niet toegelaten dat 
wrok zijn ziel zou vergiftigen. Wij daarentegen, hoe dikwijls vergiftigen haat, afkeer, wrok onze 
ziel! En dat is slecht. Laat het nooit toe. Hij is een voorbeeld. Zo is Jozef nog vrijer en groter ge-
worden. Door zichzelf in Gods plan te aanvaarden, heeft Jozef zichzelf gevonden, zichzelf over-
stegen. Deze vrijheid om af te zien van wat van hem is, van het bezit van zijn eigen bestaan en 
zijn inwendige totale beschikbaarheid voor de wil van God, zijn voor ons een uitdaging en to-
nen ons de weg. 
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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

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 ❄

TUINMAN GEZOCHT 
Grotestraat 14 - Berg en Terblijt. Tel. 043-6041950

GEVRAAGD:  HUISHOUDELIJKE HULP voor 3 à 4 uren per 2 weken.  
Dag en tijd in goed overleg. 

Tevens vragen wij een tuinman die vanaf maart 2022, 1 maal per week 
in goed overleg en tegen betaling ons wil helpen met onderhoud van de tuin. 

Graag bellen naar 0613862028 



Laten we ons dus voorbereiden om Kerstmis te vieren met Maria en Jozef voor ogen. Maria, de 
vrouw vol van genade die de moed gehad heeft zich volkomen aan het Woord van God toe te 
vertrouwen. Jozef, de trouwe en rechtvaardige man die er de voorkeur aan gaf de Heer te ge-
loven in plaats van gehoor te geven aan de stemmen van de twijfel en van de menselijke hoog-
moed. Met hen, zijn we samen op weg naar Betlehem”.  
Op woensdag 8 december hebben we een plechtige hoogmis in de Sint Jozefkerk van 
Broekhem om 19.00 uur, bij gelegenheid van het Hoogfeest van Maria, Onbevlekt 
Ontvangen en afsluiting van het sint Jozef-jaar. Op de eerste zondag van de advent en 
op de 8ste december worden u wederom sint Jozefprentjes uitgedeeld.  
 
Zaterdag 20 november Maria op zaterdag 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 

(Collectanten: H. Cobben en D. Verheggen) 
Zondag 21 november Christus, Koning van het heelal    
11.00 u. Hoogmis  

Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. jrd. voor levende en overl. leden Schut-
terij De Nachtwachtgilde; Hgm. voor de leden en overl. leden van het Gemengd Ker-
kelijk Zangkoor; Hgm. jrd. Jeanny Brouwers-Janssen; Hgm. jrd. Annie Blom-Martens; Hgm. 
Hub Dabekausen, Jo Thomassen en Alexander Eleftria en Maria 
(Lector: Henriëtte Mulders; Collectanten: S. Prickaerts en T. van Kan) 
(gemengd kerkelijk zangkoor) 

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

Maandag 22 november H. Cecilia, maagd en martelares; Heilige Filemon en echtge-
note heilige Apfia 

18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis Sjeng en Mia Troisfontaine-Bekkers; H. Mis jrd. Jaques Hendriks en Mia Gorissen 
Dinsdag 23 november H. Clemens I, paus en martelaar; H. Columbanus, abt;  

zalige Michaël Pro (Mexico) 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 24 november RED-WENSDAY HH. Andreas Dung Lac, priester, en gezellen, 

martelaren van Vietnam 
16.30 u. vespers (voor vervolgde Christenen) – dagkapel Berg 
18.00 u. Aanbidding (voor vervolgde Christenen) 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem, t.i.v. vervolgde Christenen 
Donderdag 25 november H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis uit dankbaarheid 
Vrijdag 26 november H. Johannes Berchmans; H. Leonardus del Porto Maurizio 
 8.40 u. Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid 
 9.00 u. H. Mis familie Wijnands-Hendriks 
15.00 u. KRUISWEG voor vervolgde Christenen 
Zaterdag 27 november Maria op zaterdag;     

Onze lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille 
15.00 u. H. Mis Fonterhof; H. Mis jrd. Jef Pasmans en overl. familieleden 

buitendeurcollecte voor adventsactie ‘kinderen leven geven’ 
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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



16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
 buitendeurcollecte voor adventsactie ‘kinderen leven geven’ 
Zondag 28 november Eerste zondag vd Advent –   

KINDERWOORDDIENST – ZEGENING ADVENTSKRANSEN  
11.00 u. Hoogmis:  

Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. Harie Brouwers vw zijn 
verjaardag; Hgm. jrd. John Kersemeeckers; Hgm. Elly Beckers-Hassink 
vw verjaardag; Hgm. voor zieke zus en zieke neef; Hgm. Jos Lammers (off) (Lector: Mar-
lies Steins; C 
ollectanten: N. Lammers en J. Ackermans) Harmonie Amicitia 
buitendeurcollecte voor adventsactie ‘kinderen leven geven’ 

Maandag 29 november  
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis ouders Spronck-In de Braekt en zoon Jef 
Dinsdag 30 november H. Andreas, apostel 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 1 december H. Eliguis, bisschop; zalige Charles de Foucauld;  

heilige Jezuïetenmartelaren van England; heilige Nahum, profeet 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 2 december, Heilige Habakuk, profeet 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis tnv Gerda Cools (stg); H. Mis uit dankbaarheid 
19.30-20.30 u. Heilig Uur 
Vrijdag 3 december H.Franciscus Xaverius, missionaris; heilige Sefanja 
 8.40 u. Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid 
 9.00 u. H. Mis voor overl. ouders Nicolaas en Corry Burger-Nieuwenstein en dochter Joke en 

overl. familie; H. Mis echtpaar Roebroeks-Wijnands 
 9.30 u. Ziekencommunie, voor de zieken en thuiszittenden 
Zaterdag 4 december Maria op zaterdag; H. Johannes Damascenus;  

H. Barbara, patrones van de mijnwerkers 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis overl. ouders 

buitendeurcollecte voor adventsactie ‘kinderen leven geven’ 
Zondag 5 december 2e zondag van de Advent    
11.00 u. Hoogmis  

Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. jrd. To en Ber Heijnens-
Schols (stg); Hgm. jrd. Louise van Loo-Costongs(stg);  
Hgm. Nico Huntjens (off); Hgm. t.e.v H.Barbara. (Lector: Wim Geurts van 
Kessel; Collectanten: S. Prickaerts en J. Willems) 
(gemengd kerkelijk zangkoor) 
buitendeurcollecte voor adventsactie ‘kinderen leven geven’ 

15.00 u. Aanbidding 
Maandag 6 december H. Nicolaas 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis tnv echtpaar Jo en Bernadine Quaaden-Huijdts (stg) 
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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!



Dinsdag 7 december H. Ambrosius 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 8 december  
HOOGFEEST MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN –  

SLUITIUNG SINT JOZEF- JAAR    
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. PLECHTIGE HEILIGE MIS BIJ DIT HOOGFEEST EN SLUITING ST.JOZEFJAAR 

in de kerk van Broekhem 
Donderdag 9 december Heilige Diego, ziener van de H. Maagd Maria van Guadalupe 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis uit dankbaarheid 
Vrijdag 10 december Onze Lieve Vrouw van Loreto 
 8.40 u. Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid 
 9.00 u. H. Mis familie Wijnands-Hendriks 
Zaterdag 11 december Maria op zaterdag; H. Damasus, paus 
15.00 u. H. Mis Fonterhof 

buitendeurcollecte voor adventsactie ‘kinderen leven geven’ 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis jrd. Math Dauven en dochter Marjos Dauven 

buitendeurcollecte voor adventsactie ‘kinderen leven geven’ 
Zondag 12 december KINDERWOORDDIENST;    

ZEGENING VAN DE CHRISTUSKINDJES 
11.00 u. Hoogmis 

Hgm. Nico Costongs en Peter Bessems; Hgm. Tiny Rouvroye-Kurvers; 
Hgm. jrd. Ine Lamberix-Goessen; Hgm. Jos Lammers (off); Hgm. Mia 
Geurten-Geijselaers (off); Hgm. Angela Geurten-Geijselaers (off); Hgm. 
Leentje Claessen-Buijssen (off); Hgm. Trees Bovens-Claessens (off). 
(Lector: Kees Commissaris; Collectanten: H. Cobben en D. Verheggen)  
(gemengd kerkelijk zangkoor) 
buitendeurcollecte voor adventsactie ‘kinderen leven geven’ 

 
CHRISTUS KONING FEEST -20/21 november    
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren wij Christus Koning-feest.  
Tevens is het St. Cecilia-feest voor hen die actief zijn in de kerkelijke zang, 
zoals onze cantor in Broekhem en ons kerkelijk zangkoor in Houthem, dat 
op de zondag in de 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 dank-
baar voor. Met St. Cecilia brengen wij met klank en stem hulde aan Christus-
Koning!  
Tevens zal er op deze zondag ’s middags van 15.00-16.00 uur in de kerk van Berg en Terblijt 
een Aanbiddingsuur zijn, een lof, tot 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 huwelijk en gezin – onze gezinnen toewijden aan Chris-
tus Koning en zijn heilig Hart.  
Van harte uitgenodigd om op deze zondag, - zaterdagavond of zondagmorgen en zondagmiddag 
- hulde te brengen aan Christus Koning, ook van onze gemeenschap, ook van uw hart, uw le-
ven en huwelijk- en gezinsleven! 

18 nov. (week 46) pagina 11



18 nov. (week 46) pagina 12



Red Wednesday 2021, 24 november     
Jaarlijks organiseert Kerk in Nood een ‘Red Wednesday’ waarbij  
de 23 secretariaten van onze internationale  
liefdadigheidsorganisatie aandacht vragen voor vervolgde  
christenen en vrijheid van godsdienst in de wereld. 
 Red Wednesday 2021 zal dit jaar doorgaan op woensdag  
24 november. 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 aan-
dacht te vestigen op deze pijnlijke realiteit zullen kathedralen, kerken 
en openbare gebouwen in veel landen op vier continenten rood ver-
licht worden,” bevestigt Thomas Heine-Geldern, uitvoerend president 
van Kerk in Nood (Aid to the Church in Need – ACN). “Deze verlichting is een sterk signaal van 
steun voor al degenen die gediscrimineerd 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! 

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 24 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. 
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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. 
0 ik neem de krans van vorig jaar mee. 
0 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 geworden door de kinderen en begeleiders. Ze 
krijgen daar ook de gebedskaart bij, want de adventskrans 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 daar-
bij behorend bedrag (à 5,-): 
 
Ik bestel hiermee …. adventskrans(en) 
 
NAAM: ………………………………………………………………………………….. 
 
ADRES:…………………………………………………………………………………… 
 
TELEFOON:…………………………………………………………………………….. 
 
KINDERWOORDDIENSTEN – zegening van de adventskransen  
(28 nov) en zegening van de Christuskindjes (12 dec)      
Op de eerste zondag van de advent, 28 november, zal tijdens de heilige Mis van 
11.00 uur, de adventskransen die de kinderen hebben gemaakt, en de bestelde ad-
ventskransen, gezegend worden. 
Op half-advent, zondag 12 december, is er ook kinderwoorddienst tijdens 
de heilige Mis van 11.00 uur en dan zullen de Christuskindjes, die van thuis zijn 
meegenomen gezegend worden. Niet alleen de kinderen, maar allen kunnen het Christuskindje 
of een ander beeldje van de kerststal meenemen naar de kerk opdat die gezegend worden tij-
dens deze heilige Mis. 
 
VOORTZETTING BIJBELAVONDEN 
De bijbelavonden die over de Goddelijke barmhartigheid en de Joodse wortels gaan zullen in 
de advent het thema behandelen over Maria, de moeder van barmhartigheid. Op 8 december 
vieren wij de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: Maria zonder zonde Ontvangen. Zij die zon-
der zonde is, slaat als moeder van barmhartigheid, haar barmhartige ogen op ons en bid voor 
ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Zij is onze advocate bij uistek, onze Voorspreekster, 
een machtige Voorspreekster! Advocata Nostra! 
Op de komende woensdagen 17 november en 24 november maken we een begin met de cy-
clus ‘Jezus en het Einde van de Tijd’, passend op het einde van het kerkelijk jaar. In de veertig-
dagentijd vervolgen wij deze cyclus weer. 
 Woensdagen 17, 24 november, 1, 8 en 15 december in de parochiezaal van Broek-
hem, om 19.45 uur aansluitend aan de Mis van 19.00 uur.  
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STILLE DAG. JOZEF, DE STILLE 
Aan het einde van het sint Jozefjaar zullen we op zaterdag 27 november een stille dag houden 
in huize Regina Carmeli, te Sittard (bij het graf van zalige Maria Teresia van sint Jozef – Tauscher). 
De dag begint om 9.00 uur tot 16.30 uur en voltrekt zich in stilte. Met twee inleidingen, heilige 
Mis en biechtgelegenheid. De paus heeft in het kader van het sint Jozefjaar aan een bezinningsdag 
met meditaties over sint Jozef een volle aflaat verbonden. Voor info en opgave bij pastoor 
Burger (06-28445131). Deelnemers van de bijbelavonden gaan sowieso mee. De kosten zijn 
20,- euro (incl. warme maaltijd ’s middags). Dit is een mooie invulling aan en afsluiting van het 
sint Jozefjaar én een goed begin van de advent! Het thema is: sint Jozef, de stille. In het evan-
gelie is geen enkel woord van sint Jozef te vinden!  
 
HEILIGE BARBARA PATRONES VAN DE MIJNWERKERS, 4 december     
Komende 4de december is het feest van de heilige Barbara (die vaak met de heilige Nicolaas wordt 
gevierd en genoemd). Een typisch Limburgse heilige. Omdat ze opgesloten heeft gezeten in een 
toren (haar vader wilde haar beschermen tegen ongewenste invloeden, o.a. het Christelijk ge-
loof; uiteindelijk heeft haar eigen vader haar omwille van het Christelijk geloof, dat ze had aan-
genomen en waarin zij zich trouw en onwrikbaar toonde, gedood) wordt ze vaak met een to-
ren afgebeeld en is ze patrones van de mijnwerkers. Limburg die de nodige mijnen heeft 
gehad, kende en kent vele (oud)mijnwerkers. Valkenburg heeft een Steenko-
lenmijn. Rolduc kende een mijnmuseum. Vooral wordt zij aangeroepen om ons 
te behoeden tegen een plotselinge dood. Er bestaat een oud gebedje: 
 
Heilige Barbara, gij edele bruid, 
U vertrouw ik mijn ziel en lichaam toe, 
Zowel in dit leven als in de dood. 
Kom mij te hulp in mijn laatste nood. 
Help mij, dat ik vóór mijn sterven de heilige Sacramenten verwerve! 
In het Duits altaarmissaal wordt ze op 4 december gevierd en in het openings-
gebed wordt op haar voorspraak God ook gevraagd om een zalige dood voor-
zien van de heilige Sacramenten. 
In de heilige Mis van zaterdag 5 DECEMBER om 11.00 uur in onze kerk zal een oud-
mijnwerker in mijnwerkerskleding de heilige Mis dienen, met mijnlamp; het Bar-
barabeeld staat op het altaar dan. 
 
FILMAVONDEN 10 EN 17 DECEMBER      
Vaker in de advent hebben we Bijbelse films getoond, zoals die van David en 
Ruth. Nu zullen we die van de profeet Daniël zien. Daniël is het meest favo-
riete boek van Jezus! Daniël heeft de meest expliciete voorspelling van de 
komst van de Messias. Op grond van zijn profetie verwachten de Joden van 
de eerste eeuw spoedig de komst van de Messias. Ze waren werkelijk ‘hoog-
zwanger’ van de verwachting van de komst van de Messias! Deze film is geen 
‘Hollywood-film’, maar geeft wel goed de belangrijkheid aan van de profeet 
Daniël en zijn profetische voorspellingen aangaande de komende Messias en 
het koninkrijk van God. Het helpt u in de beleving van d advent, de voorbe-
reiding op Kerst. Wederom twee avond, graag aanmelden bij pastoor (06-
28445131 of jburger@hetnet.nl ) 
 
CAMINO HOME - INTERVIEWS EN SPONSORING – naar het einde….     
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 Bur-
ger’) of op Facebookpagina parochie St. Gerlach, zoals die met Bernhard Ka-
terberg (30 okt), Willy Coenjaerts (6 nov); de Schutterij De Nachtwachtgilde Berg 
en Terblijt (13 nov);  
U zult zien op 20 november (ter voorbereiding op Red Wensday en bgv Christus Koning) Salomi, 
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een jonge katholieke vrouw uit Pakistan gevlucht; op 27 november, David Penn, advocaat; 4 de-
cember oud-gouverneur Theo Bovens!; 11 december Benoit Wesley !; 18 december Tineke Renc-
kens van de Maria Mater, en dan de laatste: Coen Rams (de secretaris van het St. Jacobusgenoot 
Limburg en die voor mij heel deze route van telkens 50 km heeft uitgestippeld!) samen met juf 
Henriëtte Mulders, beide in het onderwijs gezeten, met de kinderen, dan ook passend op 24 de-
cember, aan de vooravond van Kerst!   
We zijn aangekomen in Santiago de Compostella en gaan door naar Finisterra! Het uiteinde van 
de aarde! Hartelijk dank voor aldegenen die hebben meegedaan en meedoen. Hopelijk blijven men-
sen 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…hij zegt: 
“ héél héél hartelijk dank en hartelijke groet!” Samen komen we er!  
 
ADVENTSACTIE 2021 KINDEREN LEVEN GEVEN   
De adventsactie staat in de regel in het teken van Moeder en Kind. Maar wat als moe-
der het kind te vondeling heeft gelegd? In China dat ‘mama Kong’ deze kinderen heeft 
opgevangen met liefde en verzorgd en opgevoed heeft. En zo hebben ook zusters van 
de kleine Theresia in China deze kinderen opgevangen, en nog. Heeft Jozef niet met 
het hart van een vader voor het kind Jezus gezorgd, het beschermd en opgevoed, met 
alle vaderlijke liefde van zijn hart? Zo dat deze zusters en ‘mama Kong’ deze kinde-
ren met het hart van een moeder deze kinderen opvangen en verzorgen. Hen wil-
len wij steunen. We doen dat reeds met de Camino Home. Deze adventsactie voor 
de gehele parochie is daar ook de afsluiting van. Zo zullen wij op een hele substan-
tiële wijze mama Kong en de zusters van kleine Theresia helpen! Na de heilige Mis-
sen in de advent is er kerkdeurcollecte voor de Adventsactie 2021 “kinderen leven 
geven”. Ook staat de grote offerkist achter in de kerk/ bij de uitgang. Hartelijk dank 
dat u meedoet! 
 
EXPOSITIE UIT LIEFDE VOOR HET KIND  
In de Adventstijd en Kersttijd, waarin het Kind centraal staat, vindt in het Hei-
ligdom St Gerlach te Houthem-St. Gerlach deze expositie’ plaats . Monique Der-
wig toont haar aquarellen gecombineerd met etnografische kinderkleding. 
De passies in het leven van Monique Derwig reizen, andere culturen, alles wat 
handen maken kunnen, kinderen en fotografie worden gecombineerd in haar 
verzameling etnografische kinderkleding en zijn verweven in haar aquarellen. 
Haar verzameling, die momenteel uit meer dan 700 kledingstukken bestaat, 
groeit nog steeds. In december 2016 publiceerde zij haar boek ‘Fascinating 
children’s hats.’ Het boek vormt een hommage aan de vrouwen, die de muts-
jes maakten en de diversiteit van culturen. Tijdens deze expositie combineert 
zij haar aquarellen met traditionele kinderkleding uit Vietnam, Pakistan, Peru, 
Nepal, Papoea Nieuw-Guinea, Tibet, India en China. Kleding met zoveel liefde 
gemaakt voor het kind. Het grote vakmanschap van de vrouwen is te bewonde-
ren in de vele kledingstukken die in de expositie te bekijken zijn. Monique vraagt aandacht voor de 
positie van kinderen uit de gehele wereld. Zo wordt u geïnformeerd over het werk van stichting Ku-
mari/ Nepal  
Deze tentoonstelling kunt u bezoeken in Heiligdom St Gerlach te Houthem-St. Gerlach van 4 
december 2021 t/m 28 januari 2022 op ma. t/m za. 10.00-16.00 u, zo. vanaf 10.30 -16.00 u. Beide 
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geopend, informeer naar de gewijzigde openingstijden via 
0615304492 of via coordinator@st-gerlach.nl. 
Uniek is dat Monique Derwig op 11 december 2021 en 8 januari 2022 van 14.00-16.00 uur een 
demonstratie aquarelleren geeft in de kapittelskamer van het heiligdom St. Gerlach. 
Eveneens kunt u deelnemen op 18 december 2021 en 15 januari 2022 om 14.00 u  
aan een geleide excursie door bovengenoemde tentoonstelling. U dient zich hiervoor aan te mel-
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den via mail moniquederwig@gmail.com. Er is geen entree. Een vrijwillige bijdrage voor de in-
standhouding van het heiligdom wordt zeer gewaardeerd. 
 
KERSTMARKTJE.    
Zeker een bezoekje waard! Een kerstmarktje fleurt de kruisgang van het 
heiligdom St. Gerlach op met mooie grote en kleine cadeautjes zoals 
kerstkaarten, leesboekjes, voorleesboeken,kerstfiguren enz.  U bent van 
harte welkom van 1 december t/m 24 december gedurende de openings-
tijden maandag t/m zaterdag van 10.00-16.00 u, zondag vanaf 11.00 u. 
 
NIEUWE MAATREGELEN BISSCHOPPEN IVM CORONA 
Vanwege de huidige omstandigheden hebben de bisschoppen aangegeven dat de anderhalve 
meter in de kerken weer dienen gehandhaafd te worden. Dus in de kerk 1,5 meter afstand! 
Tevens moet men in de kerk, als men loopt, een mondkapje dragen. Als men zit kan die af. Alle 
andere maatregelen blijven gehandhaafd, zoals handen desinfecteren. We zullen ook weer met 
scherm communie uitreiken. Vanwege deze nieuwe maatregelen en de huidige om-
standigheden die nog blijven aanhouden, houden we voorlopig ook de zaterdag-
avondmis van 19.00 uur nog aan! 
Ook de kachels, die blazen, houden we uit. 
 
TOCH NOG EEN FIETSBEDEVAART! ZATERDAG 3 DECEMBER        
NAAR SINT JOZEFKAPEL IN SIMPELVELD 
TER GELEGENHEID VAN HET ST. JOZEF-JAAR 2021 
VERTREK:  
 9.00 uur kerk Berg en Terblijt - 9.05 uur kerk Houthem - 9.10 uur kerk Broekhem 
10.30 uur in Simpelveld - 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. SINT JOZEF ZORG – GA TOT JOZEF! 
Na afloop zullen we iets gebruiken in de buurt. 
 
AL ENKELE DATA NAAR KERST TOE: 
Waar u rekening mee kunt houden: 

zondag 19 december 19.00 uur heilige Mis in                                           -
de kapel van de Geulhemmergrot 
dinsdag 21 december boeteviering met biechtgelegenheid voor persoonlijke biecht ter -
voorbereiding op het Kerstfeest, om 19.00 uur in Broekhem 
vrijdag 24 december vanaf 9.00 uur de Kerstcommunie bij zieken en thuiszittenden -
(pastoor 06-28445131) 

 
DOPEN 
In de maand DECEMBER 2021 zijn als gewoonlijk de volgende doopzondagen:  
5 december in Houthem; 12 december in Broekhem; 19 december in Berg en Terblijt. 
De voorbereidingsavonden voor 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 20 november 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 21 november: HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING  

11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke  
Maandag 22 november 19.00 u. wie wil  
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Donderdag 25 november 19.00 u. wie wil  
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT 
Zaterdag 27 november 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 28 november 11.00 u. Samantha, Jennifer, Mackenzie 
Maandag 29 november 19.00 u. wie wil  
Donderdag 2 december 19.00 u. wie wil  
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
Zaterdag 4 december 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 5 december: 11.00 u.  Jeevena, Selena, Lieke  
Maandag 6 december 19.00 u. wie wil  
Donderdag 9 december 19.00 u. wie wil  
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
Zaterdag 11 december 19.00 u. Wiel Beckers, Benny Bekkers 
Zondag 12 december 11.00 u. Samantha, Jennifer, Mackenzie 
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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 

Veldsla Gewassen ons € 1,19 
Zuurkool uit het vat en Ambachtelijke rookworst van Vink  

Panklaar gesneden pompoen € 2,69 
Elstar of conference kilo € 1,19 

Hutspot 500 gr € 0,79 
 
 

 

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 

MOVAKA VOF 
Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 
 

Rolluiken 
Zonwering 
Overkappingen 
Tuinkamers 
Glaswanden 
Verandazonwering 
Sectionale Poorten 
Binnenzonwering

www.movaka.nl / info@movaka.nl / 0646376593

MOVAKA VOF 

www.movaka.nl / info@movaka.nl / 0646376593 
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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! 

Visuele controle 
op  20 vitale 

punten voor maar 
€ 9,95 nu met 

gratis Oud 
Hollands 

Vakgarage schort! 

TINQ ALTIJD GOEDKOOP TANKEN
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