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REPAREERSCHUURKE "VAN ALLES GET" 
12 februari 2022: Iedere 2e zaterdag van de maand kunt u tussen 
11 en 14 uur, nabij de gezellige ambiance van "Van Alles Get", terecht 
bij het Repareerschuurke. Een team van vrijwilligers staat hier klaar 
om inwoners van Berg en Terblijt te helpen met reparaties van kleine 
huishoudelijke apparaten en computerproblemen. 
____________________________________________________________ 

Korte cq. beknopte, niet-commerciële verenigingsberichten 

kunnen in Kontaktblad geplaatst worden (gratis).  
Hierbij behoudt de redacht zich het recht voor om de aangeleverde teksten 
naar eigen inzicht al dan niet, volledig of verkort te plaatsten. 

 
 

HOUTEN BOUW

Fonterstraat 4 
6325 DE Berg en Terblijt 
 
043 - 604 19 72 
06 - 5151 99 76  
houtenlatten@ziggo.nl

CYRIL HOUTEN

VOOR AL UW:  
• TEGELWERK 
• METSELWERK 
• RENOVATIE
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Cv-ketel vervangen? Vraag je Ne昀t Bosch installateur om advies!

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

Kies voor 
vertrouwde 
kwaliteit

Cv-ketel 
vervangen?

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



 
DE BIBLIOTHEEK - Nationale voorleesdagen 2022 
De nationale voorleesdagen vinden dit jaar plaats van 26 januari t/m 
5 februari. Het boek “Maar eerst ving ik een monster” van Tjibbe 
Veldkamp is uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar 2022 en staat 
centraal tijdens de nationale voorleesdagen. Dit is het ideale boek voor ieder kind dat 
nooit genoeg voorgelezen kan worden!  Kom je ook met je kind luisteren naar dit mooie 
verhaal? Dat kan in de volgende vestigingen: Woensdag 26-01-2022,15.00 u. Biblio theek 
Valkenburg; Woensdag 02-02-2022,10.30 u. Bibliotheek Berg en Terblijt. De activiteit is in 
de ochtend voor kinderen van ongeveer 1,5 tot 4 jaar en in Valkenburg ‘s middags voor 
kinderen t/m 6 jaar. Vanwege coronamaatregelen kunnen we maar een beperkt aantal 
kinderen met ouders toelaten. Daarom graag aanmelden voor deze activiteit via info@-
heuvellandbibliotheken.nl. Zie onze website: www.heuvellandbibliotheken.nl in verband 
met eventuele aanpassingen wat betreft coronamaatregelen 
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Dankbetuiging 
 

 
 Een warmer en mooier afscheid hadden wij ons niet kunnen wensen.  

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook,  
medeleven heeft betoond bij het overlijden van  

Paula Lucassen-Bemelmans 
 
 
Speciale dank aan pastoor Burger, het Kerkelijk zangkoor van Houthem-Sint Gerlach,  
alsmede aan Uitvaartverzorger Dela. Dit alles was een heel grote steun voor ons. 

 
Jan Lucassen en familie 
Sint Gerlach 38D, 6301 JD Houthem-Sint Gerlach 

 

Welkom bij: 
Fysiotherapie  

Marlie Lemmens 
Rijksweg 71 Berg en Terblijt 

Ingang aan de achterzijde 
 
Afspraak maken 06419 104 23 
www.fysiotherapiebergenterblijt.nl 
info@fysiotherapiebergenterblijt.nl
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R.K. PAROCHIE HH. MONULPHUS EN GONDULPHUS BERG EN TERBLIJT 
Pastoor: J.M.Burger, Rijksweg 73, 6325 AB, tel. 043-604 05 03. 
Bij geen gehoor kunt u in noodgevallen ook bellen naar: 06 284 451 31 
Secretariaat: Norbertinessenhof 1, 6301 KM Houthem-St. Gerlach 
Betalingen: NL42RABO01062018 83, t.n.v. R.K.-Kerkbestuur parochie Berg en Terblijt,  
Kerkbijdrage: NL92RABO01062015 65 t.n.v. R.K.-Kerkbestuur parochie Berg en Terblijt 
Parochiezaaltje: Beheer bij Mw. Z. Agatic (pastorie woensdag en vrijdag  

van 9.00 tot 14.00 uur; tel. 043-6040503) 
Bestellen Misintenties bestellen: Iedere dinsdagochtend: pastorie van 10.00-12.00 uur.  

Bert Duijsings is aanwezig. U kunt persoonlijk langs komen of  
in deze uren bellen: 043-6040503.  
Naast deze uren kunt U Bert Duijsings thuis bellen: 043-6041266.  

 
2 FEBRUARI, MARIA LICHTMIS     
– in het jaar van huwelijk en gezin – in het heilig jaar van Pater Karel 
Op het raam van Pater Karel in de kerk van Broekhem staat als eerste afge-
beeld zijn kinderjaren. Hij gaat met zijn ouders mee naar de kerk! De roeping 
van pater Karel heeft in het gezinsleven in Munstergeleen een gunstig geeste-
lijk klimaat gehad om zich te ontwikkelen. Thuis was er het gezamenlijk gebed 
– en op de dag des heren ging men als gezin, gezamenlijk op naar het huis van 
God voor de viering van de Eucharistie. En is pater Karel als kind opgegroeid, 
en nam hij toe in wijsheid en in welgevalligheid bij God en de mensen. 
Veertig dagen na de geboorte gaan Maria en Jozef als echtpaar, met de Eerst-
geborene, naar de tempel om Hem aan God op te dragen, zoals de wet van 
God voorschrijft. Daarbij moeten de ouders ook een offer brengen. Ook Jozef 
en Maria hebben zich als echtpaar en als jonge ouders onder de Wet van God 
gesteld. Zij zijn gehoorzaam aan de wet van God, en ook zij eerbiedigen de dag 
des Heren en de feesten van het volk van God. Ze nemen Jezus mee naar het 
huis van God. En van Jezus staat: “Het kind groeide op. De heilige Geest rustte 
op Hem. Het nam toe in krachten, én in welgevalligheid bij God en de mensen”. 
De heilige Familie is een goed voorbeeld van de katholieke gezinnen ook nu. 
Om samen als gezin, echtpaar, ouders en kinderen, samen op te gaan naar het 
huis van God om in grote dankbaarheid naar God samen de heilige Mis te vie-
ren, en deel te hebben aan het Offer van Christus. Hoe klein de kinderen ook 
zijn, je bent nooit te klein voor God. De heilige Familie inspireert gehuwden 
en gezinnen trouw te zijn in het gebed en in de beleving van de zondag, de dag 
des Heren, met name in het samenkomen voor de maaltijd des Heren!  
Woensdag 2 februari de heilige Mis om 19.00 uur in de 
sint Jozefkerk van Broekhem, met lichtprocessie!  
(om 18.00 uur aanbidding, 18.30 uur rozenkransgebed).  
 
Zaterdag 15 januari Maria op zaterdag; H. Arnold Janssen, priester 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Zondag 16 januari KINDERWOORDDIENST 
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Huntjens (off); Hgm. Jos Lammers (off); Hgm. Voor overl. neef 

Carlos Knoben; Hgm. 1e jrd. Hub Krutzen; Hgm. Nico Costongs; Hgm. echtpaar Bes-
sems-Costongs en Petronella Costongs . (lector: Henriëtte Mulders; 
Collectanten: T. van Kan en N. Lammers) (Gemengd Kerkerlijk Zangkoor) 

Maandag 17 januari H. Antonius, abt 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
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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. 



Dinsdag 18 januari  BEGIN GEBEDSWEEK EENHEID VAN DE CHRISTENEN 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend  tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 19 januari GEBEDSWEEK EENHEID VAN DE CHRISTENEN 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 20 januari H. Fabianus, paus en martelaar; H. Sebastianus, martelaar; 

GEBEDSWEEK EENHEID VAN DE CHRISTENEN 
10.00 u. gebedsdienst met aanbidding in Fonterhof 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis uit dankbaarheid 
Vrijdag 21 januari H. Agnes, maagd en martelares 
 8.40 u. Rozenkrans; GEBEDSWEEK EENHEID VAN DE CHRISTENEN 
 9.00 u. H. Mis voor overl. ouders Nicolaas en Corry Burger-Nieuwenstein en dochter Joke en 

overl. familie 
Zaterdag 22 januari H. Vincentius, diaken en martelaar; Zalige Ladislaus Batthyany-

Strattmann; GEBEDSWEEK EENHEID VAN DE CHRISTENEN 
14.30 uur H.Mis in Fonterhof, nog alleen bewoners): H.Mis voor Trees Bovens-Cla-

essens 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis met eerste Communicanten (zgn. H. Mis met ‘commentaar’, uitleg, 

wat er gebeurt en gedaan wordt in de heilige Mis) 
 H. Mis 1e jrd. Fien Lazarus-Mullens (en vw verjaardag) 
Zondag 23 januari GEBEDSWEEK EENHEID VAN DE CHRISTENEN;  

ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD 
Hgm. jrd. Gerda Geijselaers-Ubaghs en voor Frans Geijselaers; Hgm. jrd. tnv Fien Le-
veau-van Weers (stg) (Lector: Marlies Steins; Collectanten: L. vd Bergh en D. Ver-
heggen) (gemengd kerkelijk zangkoor) 

15.00 u. Aanbidding extra vw GEBEDSWEEK EENHEID VAN DE CHRISTENEN (met 
o.a. litanie voor de Kerk in China) 

Maandag 24 januari H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar; GEBEDSWEEK 
EENHEID VAN DE CHRISTENEN 

18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 25 januari Bekering van de heilige apostel Paulus; SLUITING GEBEDSWEEK 

EENHEID VAN DE CHRISTENEN 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
vervolgens tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
10.00 u. Rozenkransgebed in Fonterhof 
Woensdag 26 januari HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 27 januari H. Angela Marcici, maagd 
10.00 u. gebedsdienst met aanbidding in Fonterhof 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis uit dankbaarheid 
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De Valkenberg 8c 
Valkenburg a/d Geul 
043-6010620

-reparaties en onderhoud 
- APK benzine en diesel 
- storingsdiagnose 
- ruitenservice

U kunt  

bij ons  

terecht voor:

Personenauto’s - Lichte Bedrijfsauto’s - Campers

www.eenmcarservice.nl

❄
NU OOK DE COMPLETE AIRCOSERVICE 

IN EIGEN HUIS ❄

Voor al uw  
schilderwerken  

 
SCHILDERSBEDRIJF  
VAN DEN BOORN   

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



Vrijdag 28 januari H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar;  
Jozef Freinademetz SVD, missionaris China 
 8.40 u. Rozenkrans 
 9.00 u. H. Mis familie Wijnands-Hendriks 
Zaterdag 29 januari 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 
(aansluitend Blasiuszegen) 
Zondag 30 januari KINDERWOORDDIENST 
11.00u. Hoogmis -Hgm. zeswekendienst Paula Lucassen-Bemelmans; Hgm. Jos Lammers (nms 

vrijwilligers kerk) (lector: Wim Geurts van Kessel; collectanten: J. Willems en H. 
Cobben)(Gemengd Kerkerlijk Zangkoor)(aansluitend Blasiuszegen) 

15.00 u. Aanbidding met Kleine Zielen 
Maandag 31 januari H. Johannes (Don) Bosco, priester 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 1 februari  
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
vervolgens tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
10.00 u. Rozenkransgebed in Fonterhof 
Woensdag 2 FEBRUARI OPDRACHT VAN DE HEER (MARIA LICHTMIS) 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H.Mis van het Feest van MARIA LICHTMIS MET LICHTPROCESSIE IN DE 

KERK VAN BROEKHEM  
(aansluitend Blasiuszegen) 
Donderdag 3 februari H. Blasius, bisschop en martelaar; H. Ansgarius, bisschop 
10.00 u. gebedsdienst met aanbidding in Fonterhof 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis tnv Gerda Cools (stg) 
(aansluitend Blasiuszegen) 
19.30-20.30 u. Heilig Uur 
Vrijdag 4 februari  
 8.40 u. Rozenkrans 
 9.00 u. H.Mis echtpaar Roobroeks-Wijnands; H. Mis voor overl. ouders Nicolaas en Corry Bur-

ger-Nieuwenstein en dochter Joke en overl. Familie 
 9.30 u. Ziekencommunie voor zieken en thuiszittenden 
Zaterdag 5 februari H. Agatha, maagd en martelares 
14.30 u. H.Mis in Fonterhof, nog alleen bewoners: H. Mis voor Trees Bovens-Claes-

sens; Jrd. Jules Koekelkoren 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Zondag 6 februari KINDERWOORDDIENST 
11.00u. Hoogmis 

Hgm. Nico Costongs (stg); Hgm. Jos Lammers (off) (en vw verjaardag); Hgm. zeswe-
kendienst Truia Claeassens; Hgm. jrd. tnv ouders van Loo-Goossens (stg); Hgm. jrd. tnv 
To en Bèr Heijnens-Schols (stg); Hgm. jrd. tnv Pierre en Jef Lambrix (stg); Hgm. Nico 
Huntjens (off) (lector: Kees Commissaris; collectanten: S. Prickaerts en J. Acker-
mans)(Gemengd Kerkerlijk Zangkoor) 

15.00 u. Aanbidding 
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Maandag 7 februari H. Hieronymus Emiliani; H. Josephina Bakhita, maagd 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis jrd. tnv echtpaar Jo en Bernadine Quaaden-Huijdts (stg) 
Dinsdag 8 februari H.Hieronymus Emiliani; H.Josephina Bakhita 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
vervolgens tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
10.00 u. Rozenkransgebed in Fonterhof 
Woensdag 9 februari Zalige Anna Catharina van Emmerich 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 10 februari H. Scholastica, maagd 
10.00 u. gebedsdienst met aanbidding in Fonterhof 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis uit dankbaarheid 
Vrijdag 11 februari Onze Lieve Vrouw van Lourdes – 30ste WERELDZIEKENDAG 
 8.40 u. Rozenkrans 
 9.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
15.00 u. Kruisweg voor de zieken – Kruisweg van Lourdes; in de grote kerk 
Zaterdag 12 februari Maria op zaterdag 
14.30 u. H.Mis in Fonterhof, nog alleen bewoners: H.Mis voor Trees Bovens-Claessens 
20 jan. ‘22 (week 3) pagina 10

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 

St pieter aardappelen Jelly/Bintje  10 kg. € 5,00 
Jonagold, Elstar, Goudrenetten, Conference kg €1,29 

Winter groenten voor in oven ons € 0,55 
Heel veel soorten stroop, een gezonde belegging 

Zuivel van de vrolijke koe, Kaas van kaasboerderij Mertens  
Rundvlees van ut gasthoes, Lam en varken van de Fromberg  

Mergeland Eieren, Honing uit Raar 

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



16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie; Jrd. Rich Hoenjet 
Zondag 13 februari  
11.00u. Hoogmis - Hgm. jrd. tnv Harie Huids (stg); Hgm. jrd. tnv ouders Candel-Smeets (stg); 

Hgm. Mia Geurten-Geijselaers (off); Hgm. Jos Lammers (off); Hgm. Eduard Huntjens 
(off); Hgm. Bertha Grispen-Ubaghs (off); Hgm. 1ste Jrd. Tiny Rouvroye-Kurvers; Hgm. 
Zeswekendienst Piet Ramkers. (lector: Henriëtte Mulders;  
Collectanten:T. v Kan en N. Lammers)(Gemengd Kerkerlijk Zangkoor) 

 
TERUGBLIK KERST    
Ook dit jaar is helaas door de Corona(maatregelen) er een sobere Kerst geweest. 
Desalniettemin hebben zich de nodige ingezet om op een waardige wijze dit grote 
geheim van de geboorte van onze Heer Jezus Christus te vieren. Zij die de kerk heb-
ben schoongemaakt, zij die gezorgd hebben voor het schone linnen, voor de op-
bouw van de kerststal en de mooie kerstversiering.  Het koor dat in de Eucharistie 
gezongen heeft. Zij die de moeite hebben genomen om de Eucharistie gezamenlijk te vieren. We 
laten de Geboorte van onze Redder niet zomaar aan ons voorbijgaan! Als er zelfs een heilig jaar 
is van Pater Karel vanwege zijn 200ste geboortejaar, hoeveel te meer dat wij de geboorte vieren 
van Hem, onze Verlosser en Redder, aan wie pater Karel zich geheel heeft toegewijd in zijn dienst-
werk aan de zieken, de lijdenden, de armen en de zondaars! De Passie van Christus heeft zijn scha-
duw vooruit geworpen: “”Er is een Kindeke geboren…”.”Het kwam op aarde en het had er geen 
huis”. ”Het kwam op aarde en het droeg al zijn Kruis”. Zo hebben we gezongen…  
 
30E WERELDZIEKENDAG (11 FEBR. 2022) – ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES 
Thema van dit jaar is:  “WEEST BARMHARTIG, ZOALS UW 
VADER BARMHARTIG IS” (LC 6, 36), en ondertitel: OP DE 
WEG VAN DE LIEFDE BIJ DE MENS BLIJVEN DIE LIJDT    
“Dertig jaar geleden voerde de heilige Johannes Paulus II de 
Wereldziekendag in om het volk Gods, de katholieke sani-
taire instellingen en de burgerlijke samenleving te sensibili-
seren voor de zieken en iedereen die zorg voor hen draagt.   Wij zijn de Heer dankbaar voor de 
weg die in deze jaren afgelegd werd in de lokale Kerken van de hele wereld. Vele stappen voor-
waarts werden gezet, maar er blijft nog een lange weg te gaan om, vooral op plaatsen en in toe-
standen van grotere armoede en uitsluiting, aan alle zieken de zorgen en pastorale begeleiding 
te geven waar zij nood aan hebben, zodat zij hun ziekte kunnen doormaken in vereniging met 
de gekruisigde en verrezen Christus. Moge de viering van de 30e Wereldziekendag-die zal kun-
nen plaatshebben in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan – ons helpen om te groeien in na-
bijheid en dienstbaarheid aan zieken en hun familie”, zo begint Paus Franciscus zijn brief bij 
gelegenheid van de 30ste Wereldziekendag. Daarna gaat hij in op God, de barmhartige Vader en 
hoe Jezus die barmhartigheid van de Vader openbaart en ons leert ook zó barmhartig te zijn als 
de Vader. Zoals hij hen die in de zorg werken ‘werkers van barmhartigheid’ noemt. Hij 
spreekt van de plaatsen van verzorging zoals ziekenhuizen, verpleegklinieken, verzorgingshui-
zen en hospices, als huizen van barmhartigheid. Dus Fonterhof, Valkenheim, Oosterbeemd, 
Geerling, zijn huizen van barmhartigheid. Het zijn ‘herbergen van de Barmhartige Samaritaan”. 
En hij haalt aan dat we aan pastorale barmhartigheid doen, dat wil zeggen “aanwezigheid en na-
bijheid”.  Hij eindigt met de hartekreet:  “Ziekenbezoek is een uitnodiging die Christus richt tot 
al zijn leerlingen. Hoeveel zieken en bejaarden wonen thuis en verwachten bezoek! De bedie-
ning van de troost is een plicht van elke gedoopte, in herinnering aan het woord van Jezus: “Ik 
was ziek en gij hebt Mij bezocht” (Mt. 25, 36). Hopelijk dat ons ziekencomité weer aan de slag 
gaat!! En zeker ook in dit heilige jaar van de heilige Pater Karel, die met zijn zegende handen 
troost en genezing heeft geschonken aan zovele zieken, roepen wij op deze dag zijn voorspraak 
in om troost, genezing en kracht naar kruis voor onze zieken. 
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HH. Missen met communicanten en vormelingen: 
‘OEFEN-MIS’ EN KINDERWOORDIENSTEN 
Op zondag 16 januari is er kinderwoorddienst, waarin de communicanten en vormelingen 
de geloofsbelijdenis krijgen uitgereikt – gewoonlijk vindt dat plaats op het feest van de Doop 
van de Heer – maar die viel dit jaar in de vakantie! De kaart met de geloofsbelijdenis worden 
met name uitgedeeld.  
Op zaterdag 22 januari om 19.00 uur is er een zogenaamde ‘oefenmis’ mis de communican-
ten. dat is een heilige Mis waarin een commentator de handelingen die de priester of gelovigen 
verrichten tijdens de heilige Mis uitlegt. Zó dat we met meer bezieling de heilige Mis beleven 
en meer ons hart bij de Heer hebben bij het vieren van de heilige Mis. 
Op zondag 30 januari is er ook kinderwoorddienst tijdens de heilige Mis van 11.00 uur. 
 
GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN – 18-25 januari    
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan 
christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een 
licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema 
van de jaarlijkse gebedsweek is: ‘Licht in het duister’.  Kerken uit het 
Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede 
hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt ver-
teld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De 
ster bracht hen bij Jezus Christus. “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die 
ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om 
zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.” 
“Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duis-
ternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die 
daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit 
om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze 
Week van gebed voor eenheid doen.” 
De Eucharistievieringen, het rozenkransgebed en de aanbidding in deze week van 
18 tot en met 25 januari staan allen in het teken van dit gebed voor de Eenheid 
van de Christenen, waar onze Heer Jezus Christus zelf voor gebeden heeft. 
 
ACTIE KERKBALANS 2022    
Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen weer 2.000 ker-
ken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor 
hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van 
waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben ker-
ken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde 
voor hun leden en de samenleving. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van 
de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse kerkgemeenschappen, de Oudkatholieke kerk van 
Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkge-
nootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede 
helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt 
geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en 
maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.  
U vindt wederom een flyer in dit parochieblad. Doe moe! Ondersteun uw parochie! 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
BIJBELAVONDEN     
In de bijbelavonden zijn we nu “Jezus en de Joodse wortel van het pausschap” aan het bestu-
deren, toepasselijk ook in deze tijd met de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Is 

20 jan. ‘22 (week 3) pagina 12



het pausschap een middeleeuwse ‘uitvinding’ in de katholieke kerk, of de Heer 
Jezus Christus zelf de intentie gehad om aan Petrus én zijn opvolgers de sleutels 
van het hemelrijk over te dragen? Wat betekent deze sleuteloverdracht? 
19  januari (in de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen)  
26 januari - 2 februari - 9 februari. Ze vinden plaats op de parochie-
zaal van Broekhem, om 19.45 uur, aansluitend aan de heilige Mis van 
19.00 uur (en aanbidding van 18.00 uur). 
 
500 JAAR GELEDEN WERD ENIGE NEDERLANDSE PAUS GEKOZEN    
Adrianus VI was de enige Nederlandse paus uit de geschiedenis. Dit week-
einde (9 januari) is het precies 500 jaar geleden dat hij werd gekozen. Dit 
wordt later dit jaar in Rome en Utrecht op diverse manieren herdacht. 
De in Utrecht geboren kardinaal Adriaan Floriszoon Boeyens werkte op het 
moment van zijn uitverkiezing in Spanje, nadat hij voorheen vele jaren in Leu-
ven actief was geweest. Als paus Adrianus VI werd hij bekend als iemand die 
uitwassen in de Kerk bestreed en het Vaticaan wilde hervormen. Eenmaal in 
Rome - na een reis van een half jaar - trof hij nepotisme, vriendjespolitiek en een lege schatkist 
aan. Hij maakte daar een eind aan en bleef trouw aan z’n sobere levenswijze. Dat maakte hem 
overigens niet geliefd bij de Romeinen, hij werd er zelfs om bespot. Maar Adrianus zag het als 
zijn taak om orde op zaken te stellen en flink te bezuinigen, een sobere levenswijze in te bren-
gen .Hij was overigens maar heel kort paus: van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 
1523. In Utrecht staat een huis dat nu bekend staat als het Paushuize. 
Na Adrianus VI duurde het tot aan de komst van de Poolse paus Johannes Pauulus II voordat er 
weer een niet-Italiaan tot paus werd gekozen. Omdat de lage landen in de 16e eeuw deels tot het 
Heilige Roomse Rijk behoorden, wordt Adrianus VI ook als Duitse paus gezien. Hij ligt begraven 
in de basiliek Santa Maria dell Anima in Rome, die als Duits-Nederlandse kerk wordt gezien. 
Eind april wordt de 500e verjaardag van de verkiezing van de enige paus uit de Lage Landen in 
Rome herdacht met een symposium, dat mede door de ambassadeurs van Nederland en België 
bij de Heilige Stoel wordt aangeboden. Later dit jaar is er ook in de Vaticaanse bibliotheek een 
tentoonstelling over paus Adrianus VI. Het Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil bij 
het jubileum met een viering en een symposium. 
 
FILMAVOND 21 JANUARI   
In de aanloop naar en in de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen 
een film over de paus, opvolger van Petrus. We hebben prachtige films gezien 
van het leven en pausschap van Johannes XXIII en van Johannes Paulus II. Er 
zijn in de jaren zestig twee film uitgebracht, één een historische, “Agony and 
Ecstacy”, “Angst en Verrukking”, over de band tussen paus Julius II en Michelangelo, die van hem 
de opdracht krijgt de Sixtijnse kapel van fresco’s te voorzien. De andere film is Meer fictief “The 
shoes of the Fisherman”, “De schoenen van de visser”, maar met een verrassende inhoud: een 
Oost-Europeaan (uit de Oekraïne) wordt in de Koude Oorlog tot paus gekozen, en gaat de ban-
den aanhalen met Rusland en China. Ook vooral met China, en om de Kerk aldaar te steunen.  
Wij zullen de 14de en 21ste januari de nieuwere film laten zien: “The two popes”, gebaseerd op 
ware gebeurtenissen, maar veel ook gewoon verzonnen: een ontmoeting, om zo te zeggen, tus-
sen paus Benedictus XVI  en paus Franciscus. Met glansrollen van Anthony Hopkins en Jonthan 
Price. Met een overweldigende beeldzetting en schitterende fotografie. Met, hoe ernstig het 
thema ook is,  sublieme humor. Met mensen van vlees en bloed, je wordt geraakt dat paus Be-
nedictus zijn geloof belijdt, maar ook zegt hem niet meer te horen; een worsteling dus door-
maakt…  Het nodigt uit om te bidden voor de ware Geest die ons als Kerk samen brengt en 
leidt, ook door al het menselijke heen, opdat de wereld gelove dat Christus de Redder en Ver-
losser is!  Parochiezaal van Broekhem om 19.30 uur. Graag aanmelden bij pastoor (06-28445131; 
jburger@hetnet.nl) 
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FILMAVOND 11 EN 18 FEBRUARI 
“In a last desperate effort to prevent World War III, a secret meeting is ar-
ranged. One man is called upon to succeed where all the world leaders 
have failed. That man was once a prisoner in a Russian labor camp. He is 
now the Pope.” 
Een priester heeft twintig jaar in een Siberisch strafkamp gewerkt, als hij 
wordt vrijgelaten en naar Rome gestuurd. Daar aangekomen wordt hij 
door de paus tot kardinaal benoemd. Het is op dat moment slecht gesteld 
met de wereld, overal is honger en crisis. Als de paus dan overlijdt, bevindt 
de kardinaal zich opeens in een positie, waarin hij tot paus kan worden ge-
kozen. Maar nu komt zijn verleden boven drijven en weet hij niet wat hij 
moet doen. 
Schitterende acteerprestatie van hoofdrolspeler Anthony Quinn (1915-2001) als de fictieve kar-
dinaal Kiril Lakota die, tot ieders verrassing, wordt uitverkozen tot paus, en de naam aanneemt 
van Kiril I. Het personage van Kiril Lakota is gebaseerd op twee Oekraïnse geestelijken: kardi-
naal Josyf Slipyj (1892-1984) en bisschop Hryhorij Lakota (1893-1950). De laatste overleed op 
12 november 1950 aan de ontberingen in een Russisch werkkamp en werd door paus Johan-
nes Paulus II op 27 juni 2001 zalig verklaard. Frappant is wel dat men deze opmerkelijke pro-
ductie enige profetische eigenschappen kan toedichten, daar waar het betreft de verrassende 
uitverkiezing van paus Johannes Paulus II (de echte en eerste niet-Italiaanse paus sinds de enige 
Nederlandse paus Adrianus VI) in 1978. Een paus afkomstig van het destijds communistische 
Polen, die een belangrijke, zo niet de belangrijkste bijdrage leverde aan de ondergang van het 
communisme in het Oostblok. 
In dit jaar van 500 jaar (Nederlandse) paus Adrianus, in deze tijd van de bijbelavonden over het 
pausschap en de Joodse wortels, en met het feest van St. Petrus Stoel (22 februari) voor de boeg, 
hebben we deze film gekozen. Parochiezaal Broekhem om 19.30 uur. Graag weer aanmelden bij 
pastoor (06-28445131; jburger@hetnet.nl). 
 
ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD – IN HET JAAR VAN HUWELIJK 
EN GEZIN… - IN HET HEILIG JAAR VAN PATER KAREL   
Naar aanleiding van het instellen van de Zondag van het Woord van 
God, de derde zondag door het jaar (dit jaar zondag 23 januari), heeft 
Mgr. Liesen, bisschop van Breda en referent voor liturgie en Bijbel, aangegeven: 
“Het is niet erg als je de Bijbel leest en het Woord van God niet meteen begrijpt. 
Als je echt van iemand houdt, heb je de hele persoon lief. Ook de dingen die je 
niet meteen begrijpt horen erbij. Dat is ook zo met het Woord van God. Je leest het, je weet dat 
Hij je aanspreekt en je wil die ervaring sterker laten worden. Dat doen we elke zondag als we op 
verzoek van Jezus samenkomen: ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’. We lezen dan in de heilige 
Schrift en we ontvangen het sacrament van het altaar om met Hem verbonden te zijn en zo te kun-
nen leven. En daar mag je tijd voor nemen, het hele jaar door.” En verder zegt mgr. Liesen: “De paus 
benadrukt dat de omgang met het Woord van God een omgang is met Jezus zelf. De titel Aperuit 
illis (het schrijven waarmee de paus deze zondag heeft ingesteld in 2019) is ontleend aan de pas-
sage waar Jezus optrekt met de Emmaüsgangers. Ze zijn teleurgesteld, omdat ze denken dat Jezus 
-in wie ze al hun hoop hebben gesteld- is gestorven. Jezus trekt dan met hen mee, maar ze her-
kennen Hem eerst niet. En dan staat er die prachtige zin: Hij maakte hun geest toegankelijk voor 
het begrijpen van de Schriften. Die ervaring van de allereerste leerlingen, die hoorden wat de Schrift 
werkelijk betekende, wat God deed en doet met Jezus, is een ervaring voor ons allemaal.” 
Van de ene Emmaüsganger is de naam bekend: Cleophas; de andere wordt niet met name ge-
noemd. Er is een sterke traditie die zegt dat die andere leerling zijn vrouw is, Maria, één van de 
drie Maria’s die ook onder het Kruis hebben gestaan. Het is dus een echtpaar! Een echtpaar dat 
met Jezus op weg gaat, en door hem binnengeleid wordt in het verstaan van het Woord van God, 
de Schriften. Het Woord van God heeft een plaats in hun samen op weg gaan als gehuwden in 
Christus, de verrezen Heer die met hen meegaat. In dit Jaar van Huwelijk en Gezin, door de paus 
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ingesteld, mag dit tot nadenken zetten: welke plaats neemt het woord van God bij man en vrouw, 
echtgenoten, een plaats in? In welke mate bepaald het woord van God de richting van het leven 
van de gehuwden? En welke plaats neemt het Woord van God in het gezinsleven in? Lezen we met 
de kinderen uit de Bijbel? Als we naar het leven van Pater Karel kijken, dan heeft hij zich, als Pas-
sionist, bijzonder op de beschouwing toegelegd van de Passie, het Lijden van onze Heer Jezus 
Christus. Hij heeft de passieverhalen van onze Heer Jezus Christus overwogen, en in zijn hart be-
waard. Hij heeft daarmee bij het Kruis vertoefd. En vanuit het overwegen van de passieverhalen 
van onze Heer Jezus Christus, vanaf het Kruis is hij naar de armen, zieken en zondaars gegaan om 
hen de Blijde Boodschap te verkondigen.  Het moge ons tot nadenken zetten: overwegen wij dit 
gedeelte van het Woord van God met groetere aandacht: de passieverhalen van onze Heer Jezus 
Christus? Wat doet dit passieverhaal met ons? En zet het ons ook aan om vanaf het Kruis naar de 
lijdenden te gaan om hen te verlichten, armen en zondaars te laten delen in de Blijde Boodschap?  
 
CAMINO HOME   
Op 5 januari hebben we officieel de Camino Home afgesloten op de home-
trainer, met monseigneur Delville, bisschop van Luik. Luik is, net als Aken, een 
prominente stad op de Camino, reeds heel lang, en ook, net als Aken, een ver-
trekplaats van vele Camino-pelgrims vanuit de sint Jacobuskerk. Misschien hebt u er iets van ge-
zien op L1 (Centraal) en op Nos Journaal Regio, of in de Via-Maastricht, diezelfde dag. We hebben 
deze Camino Home kunnen afsluiten met de overdracht van een bedrag van méér dan 20.000 
euro voor de Stichting Kinderen Leven geven. Waarom zo’n project ver weg?, vroeg de ver-
slaggever. Met de ondertoon: kan het niet dichtbij, dichterbij? hebben we hier geen gehandi-
capte kinderen? Allicht zeker, en Ronald McDonald huis wordt ook gesteund door bv onze 
communicantjes. En de gezinnen met gehandicapte kinderen en deze kinderen zelf in onze om-
geving verdienen onze steun. Waarom zo ver weg?  Het was tegen het feest van Driekoningen 
aan toen dit bij mij opkwam. Terwijl de herders van dichtbij komen, komen de Wijzen van ver, 
van heel ver, uit het Oosten, naar het Kind. Het Kind dat beschermt moet worden tegen de 
doodsdreiging van een tirannieke macht. Ik was al eerder geraakt door het werk van een mis-
sionaris die vanuit dit bisdom naar China was gegaan en die daar mede velen ontmoet heeft die 
zorg droegen (en dragen) voor de opvang van vondelingen, gehandicapte kinderen. Dat is de 
reden waarom ik voor dit project heb gekozen, min of meer zo ingegeven, vrij spontaan, zoals 
deze hele Camino Home een nachtelijke ingeving was. Zo kan God werken. En ik ben heel blij 
dat heel veel mensen daarin hebben meegewerkt. Er komt nog altijd iets binnen voor dit pro-
ject. Misschien kunnen we toch nog de 25.000 euro volmaken, zoals ik die aan het begin had 
gedacht!!  
NL96 RABO 0152800875 tnv RK Kerkbestuur ovv Camino-Home 
In ieder geval zal 2 februari de offerkist en bankrekening hiervoor ‘gesloten’ worden. 2 februari als 
het Kind Jezus door zijn ouders in de tempel wordt opgedragen, en van wie Simeon zegt: “Dit Kind 
is het licht voor alle volkeren” en die Maria aankondigt dat zij als moeder zal delen in het kruis (én 
in de opstanding)  van dit Kind, dat zij veel zal meelijden met dit Kind. En wat Maria als ware lief-
devolle vrouw en moeder ook zal doen! Op 2 februari sluiten we dit project echt af, en zal ik de 
kilometers op de Hometrainer die ik vanwege de Corona moest inhalen, ook ingehaald hebben…. 
Overigens 1: op 15 januari vieren we de stichter van de SVD, heilige Pater Karel Arnold Janssen 
(Steyl), waartoe broeder Friedbert behoort, die als missionaris in China is geweest en de stich-
ting “Kinderen leven geven” heeft.  Op 28 januari wordt de heilige Jozef Freinademetz gevierd 
die door pater Arnold Janssen als eerste missionaris van de SVD naar China wordt gestuurd. Op 
deze 28ste januari en tijdens de aanbidding op zondag 23 januari bgv gebedsweek van de een-
heid van de Christenen bidden wij de litanie voor de vervolgde Kerk in China. 
Overigens 2: dit hele jaar 2022 is óók heilig Jaar van Santiago de Compostella; de paus heeft na-
melijk het heilige Jaar met dit jaar verlengd vanwege de Corona. De apostel Jacobus is een 
grootse apostel. Het afgelopen jaar is dat nog meer naar voren gekomen. Naar sterke traditie 
heeft Maria hem bemoedigd in het moeizame apostolaatswerk. Moge ook u in moeilijke tijden 
door Maria bemoedigd worden, zoals de apostel Jacobus! 
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OVERLEDEN 
Op 14 december jl. is Paula Lucassen-Bemelmans onverwachts overleden. 13 januari zou ze 
75 jaar zijn geworden... Paula was van Vilt. De laatste paar jaar in Houthem, in Résidence St. Ger-
lach. Wie kende haar niet. Wie kende zij niet. Het huis aan de Meesweg was het ouderlijk huis; 
het huis waar ze ook moeder meer dan 20 jaar heeft verzorgd. Ze was sowieso zorgzaam, een 
zorgzame vrouw, moeder en oma! het huis aan de Meesweg was de plaats van samenkomst, ze 
was bijzonder gastvrij en makkelijk in het contacten leggen. Overigens ook in de Résidence 
stond de deur altijd open. Ze hield van gezelligheid. Van gezellig maken, met koken en bakken. 
Bij deze gezelligheid horen twee grote feesten: Carnaval en de Kermis. Dan wilde ze wel uit! En 
ze deed graag dat gezelligheidsspel: kaarten, soms tot de late uurtjes. Ze had ook een bijzondere 
humor. Iedereen die haar kende kan dat beamen. Ze begroette iedereen met een lach. En ze 
had een bijzonder doorzettingsvermogen. Vijf jaar geleden de val, begin van een lange lijdens-
weg. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten. een vrouw met een enorme wilskracht. En zo 
herinneren we haar. Dankbaar. Plotseling is ze heengegaan. Een heel gemis voor de familie, die 
we heel veel sterkte wensen! Heer, neem haar op in uw woning, want we hebben haar lief! De 
requiemmis is in Houthem geweest, op 23 december.  De zeswekendienst voor Paula zal  in 
de kerk van Berg en Terblijt zijn tijdens de heilige Mis van 11.00 uur op zondag 30 januari. 
 
Op 17 december is vrij onverwachts Truia Claessens  (Kleinstraat 42) van ons heengegaan op  
98 jarige leeftijd. Daar in de Kleinstraat was het ouderlijk huis, daar is ze geboren, daar is ze ge-
storven. Daar heeft ze al die tijd gewoond, met het gezin waarin ze is opgegroeid als oudste; later 
met haar moeder en vrijgezelle broers. Dit huis was dan ook de samenkomst voor de gehele fa-
milie. We hebben tijdens de uitvaart ook gehoord van verschillende nichtjes hoezeer ze van 
haar gezelschap en haar gastvrijheid hebben genoten. Zij was nu in dit huis de laatste. En ie-
dereen had gedacht – en zij zelf had het ook altijd wel als wens – dat ze 100 zou worden. En 
daar zag het ook best naar uit, ondanks wat mankementen hield ze zich goed. Was ze ook graag 
met mensen en onder de mensen, zoals iets van de dagopvang. Ze hield van bezoek.  Ze was nog 
zo kwiek, daarom komt haar heengaan des te onverwachter. Het overlijden van haar zus, afge-
lopen jaar, was haar wel zwaar gevallen. Ze bleef toch altijd opgewekt. Ze was een sterke vrouw. 
Haar geloof hield haar ook monter. Ze was een gelovige vrouw. Het kwam o.a. tot uitdrukking 
met de kapel op de Geulhemmerberg, hoek Kleinstraat…ze was blij als het met kerst en met 
de Sacramentsprocessie goed versierd was. Ze had hart voor de kerk. Ze was dankbaar voor het 
ontvangen van de heilige Communie thuis, toen het gaan naar de kerk moeilijk ging. Ze zal, ook 
door de buurt, gemist worden! De familie wensen van harte sterkte! De zeswekendienst voor 
Truia zal in onze kerk zijn tijdens de heilige Mis van 11.00 op zondag 6 februari. 
 
Op 27 december jl. is Piet Ramakers (v.d. Loostraat) overleden op 87 jarige leeftijd. Piet was 
van Meerssen; hij ging ’s zondagsmiddags als hij kon voetbal kijken in Meerssen. Vanaf zijn hu-
welijk in Berg en Terblijt. Meer dan 60 jaar is Piet met Maria in de echt verbonden geweest. En 
met gezin, kinderen en kleinkinderen vergroeid met Berg. Dit jaar zou Piet 60 jaar bij het ker-
kelijk zangkoor zijn geweest. Hij was van 1965 tot 2003 in het bestuur van het kerkkoor geweest, 
en ook nog jarenlang daarvan voorzitter geweest. Piet is conciërge geweest van Leeuwenborgh. 
Piet wist wel met jeugd om te gaan. Vanwege gezondheid is hij eerder gestopt. Hij was reeds 30 
jaar hartpatiënt. De tuin was zijn grote liefhebberij; zelfs in de rolstoel was hij nog een beetje 
de tuin aan het bijhouden. De laatste paar jaar ging de gezondheid achteruit en kon hij niet 
veel meer. Bovendien vielen er steeds meer dierbaren om hem heen weg. Vorig jaar nog zijn pe-
tekind, wat hij heel erg vond. Zijn geloof is beproeft geworden. Hij was blij het heilig Sacrament, 
de heilige Communie, thuis te ontvangen. Dat gaf hem kracht. Toen het heel slecht ging, heeft 
hij de ziekenzalving ontvangen. Het was steeds meer inleveren, en Corona zorgde voor veel be-
perkingen. Op gegeven moment was de lofzang van Simeon ook voor hem van toepassing: “Laat 
nu, heer, uw dienaar in vrede heengaan, mijn ogen hebben uw heil aanschouwd”. We wensen 
vrouw, kinderen en de kleinkinderen, op wie hij bijzonder gesteld was, heel veel sterkte! De 
mooie belevenissen, zoals de vakantiereizen naar Oostenrijk, waar hij genoot van de wandelin-
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gen, zullen niet vergeten worden. Als parochie zijn we ook dankbaar voor zijn inzet. Heer, geef 
hem de eeuwige rust en het eeuwige licht moge hem verlichten!”. De zeswekendienst voor Piet 
zal in onze kerk zijn tijdens de heilige Mis van 11.00 op zondag 13 februari. 
 
DOOPVOORBEREIDING 
In de maand FEBRUARI 2022 zijn als gewoonlijk de volgende doopzondagen:  
6 februari in Houthem; 13 februari in Broekhem; 20 februari in Berg en Terblijt. 
De voorbereidingsavonden voor de ouders van de dopelingen in de maand  FEBRUARI zullen 
plaatsvinden op maandag 30 januari 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.  
 
KETTINGNOVEEN in HEILIG JAAR VAN H. PATER KAREL 2022   
bgv van zijn 200ste geboortejaar (11 dec. 1821-2021) 
Noveenkaars wordt opgestoken in de kruiskapel van St. Josephkerk  
Broekhem bij een icoon van heilige Pater Karel (met reliek van hem). 
Op 11 december 2021 is het 200 honderd jaar geleden dat Pater Karel te Mun-
stergeleen werd geboren.  HEEL BIJZONDER: PAUS ROEPT HEILIG JAAR 
UIT VOOR PATER KAREL – DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 
VOOR ARMEN, ZIEKEN EN ZONDAARS.  
Paus Fransiscus heeft een Heilig Jaar uitgeroepen voor de in Geleen geboren 
pater Karel, vanwege zijn 200e geboortedag. Dat de Paus een Heilig Jaar uitroept, is meer dan 
bijzonder te noemen. 
“Dat voelt zeker als een eer. De Paus roept maar een keer in de 25 jaar een Heilig Jaar uit, voor 
de hele kerk wereldwijd. Of bij hele bijzondere gelegenheden. Blijkbaar vindt Rome het eren 
van de pater heel belangrijk”. 
Heel bijzonder is het óók omdat wij het gehele afgelopen jaar een Pater-Kareljaar hebben 
gehouden, met een altijddurende noveen van HOOP!  
Pater Karel - De in Geleen geboren pater Karel Houben zou na zijn dood mensen op onver-
klaarbare wijze hebben genezen in Valkenburg en Munstergeleen. Daarom werd hij in 1988 
zalig verklaard en in 2007 ook heilig verklaard. Houben is sindsdien de laatste Nederlander bij 
wie dit gebeurde. Dat is komend jaar precies 15 jaar geleden. 
Het Heilig Jaar is niet alleen uitgeroepen voor de kapel in Munstergeleen, maar ook voor het 
Mount Argus-klooster in Dublin waar de pater is begraven. Hij heeft er ook jarenlang gewoond. 
Wat is een Heilig Jaar? - Een Heilig Jaar houdt in dat pelgrims een volle aflaat kunnen ver-
dienen als ze de kapel in Munstergeleen bezoeken. Een aflaat is in de Katholieke Kerk een kwijt-
schelding van Gods straffen voor de zonden die iemand heeft begaan. Daarnaast moet je om de 
aflaat te verdienen, ook deelnemen aan de biecht, de heilige communie hebben ontvangen en 
voor de kruisweg of de rozenkrans bidden. 
Vanuit de parochie zullen ook wij zeker de kapel van Pater Karel gaan bezoeken – op bedevaart 
met de fiets of de auto! 
Én we houden – op verzoek – ook dit hele heilige jaar een kettingnoveen, een altijddurende no-
veen van HOOP, op voorspraak van de heilige pater Karel, waarvan we in de kerk van Broekhem 
sinds een aantal jaren een groots glas-in-lood-raam hebben, en een icoontje met reliek in de 
kruiskapel van deze kerk. 
Vanaf zijn feestdag, 5 januari 2022 tot en met 10 januari 2023. Zijn sterfdag en gedenkdag is 5 
januari (dezelfde dag als die van heilige Gerlachus). Pater Karel is bij de Orde der Passionisten 
ingetreden. En is naar het passionistenklooster gezonden in Dublin, Mount Argus.  In dit jaar wil-
len wij met Maria onder het kruis en de heilige Paulus van het Kruis en pater Karel, stil staan 
bij het geheim van het Kruis, als bron van heil, voor geheel de wereld, en ook bijzonder voor 
lijdenden en zieken.  
Er is wederom een lijst opgemaakt van 5 januari 2022 tot en met 10 januari 2023 waarop data 
staan. Op deze lijst kunnen mensen zich intekenen voor een bepaalde datum waarop zij die noveen 
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voor hun rekenen nemen. Zo weten we zeker dat het hele jaar door, on-
afgebroken, één grote noveen wordt gebeden…in dit geval: tot heilige 
Pater Karel, ter ere van het heilige Kruis, en bijzonder voor lijdenden en zie-
ken. Heeft Jezus niet opgedragen om de gave van de Geest te bidden, je 
moet er om vragen! Heeft Jezus niet gezegd: “Vraagt….”… we moeten er 
om vragen, om bidden…! 
Doet u mee?! Heel graag. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Hoe meer 
gezamenlijk en volhardend gebed, hoe meer be-Geest-ering! U kunt zich 
opgeven bij pastoor. 
Wat moet U doen in de noveen?  U krijgt van mij een noveengebedje, dat u die negen dient bid-
den. U kunt die dus gewoon thuis bidden. Bij de Pater Karelicoon in de kruiskapel van de kerk van 
Broekhem wordt voor u een noveenkaars opgestoken – zodat voordat de ene noveenkaars uitgaat, 
de nieuwe noveenkaars wordt ontstoken. Die kaars moet u wel vergoeden, t.z.t. bij mij (4 euro).  
Zo houden wij “De Lamp brandend…”  en bidden wij in dit hele heilige jaar van Pater Karel als 
in een kettingactie  voor lijdenden en zieken dat óók zij de lamp brandend houden…  
Bij voorbaat dank voor uw meedoen. Pastoor J.M. Burger 
 

MISDIENAARS EN ACOLYTHEN 
Zaterdag 22 januari 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 23 januari 11.00 u. Samantha, Jennifer, Mackenzie 
Maandag 24 januari  19.00 u. wie wil             
Donderdag 27 januari 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 29 januari 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 30 januari 11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke  
Maandag 30 januari  19.00 u. wie wil             
Donderdag 3 februari 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 5 februari 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 6 februari  11.00 u. Samantha, Jennifer, Mackenzie 
Maandag 7 februari  19.00 u. wie wil             
Donderdag 10 februari 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 12 februari 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 13 februari 11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke 
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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! 

!"#$%&%'()*+,)&%'
)-'./'0"+1&%'

-$*+%*'0)),'211,'
3'45467'

!!"#$%&#%&'()*+&,-.'".'*'-&
'-&,/'"#0'&/*,'#%1,22'-'

TINQ ALTIJD GOEDKOOP TANKEN




