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REPAREERSCHUURKE "VAN ALLES GET" 
12 februari  en 12 maart 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 repa-
raties van kleine huishoudelijke apparaten en computerproblemen. ____________________________________________________________ 
KERNOVERLEG  BERG EN TERBLIJT 
Openbare vergadering op donderdag 17 maart  
in Zaal ‘t Vöske om 19.30 uur. 
____________________________________________________________ 
EERSTVOLGENDE KONTAKTBLAD: DONDERDAG 3 MAART  
Houdt s.v.p. hiermee rekening bij aanleveren van copy/advertenties: 
t/m VRIJDAG 25 februari 12.00 ‘s middags vóór carnaval. 

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
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Een 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 
 

Piet Ramakers 
 

Speciale dank aan pastoor Burger, het kerkelijk zangkoor van Berg en Terblijt 
alsmede aan Uitvaartverzorger Dela en verpleegkliniek Oosterbeemd. 

Dit alles was een heel grote steun voor ons 

9
 

 
Maria Ramakers-Budi en familie 
Burg. v.d. Loostraat 10 
6325 BW 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. 



BLOESEM2DAAGSE 2022 
georganiseerd door Wandelvereniging Vilt       
Voorinschrijving via onze website is nu mogelijk! 
Een uniek wandelevenement in Limburg. 
Wandelen door het Zuid-Limburgse heuvelland, genieten van de bloesem aan de fruitbomen 
én onderweg een lekkere versnapering! Kies voor de afstand die bij je past en je hebt een per-
fect weekend. 
Op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 organiseert Wandelvereniging Vilt alweer voor de 
9e keer het traditionele wandelweekend door de Zuid-Limburgse bloesemwereld. 
De start vindt dit jaar plaats vanaf zaal Amicitia, Bredeweg 25 in Banholt. In de directe omgeving 
is voldoende gratis parkeergelegenheid. 
De afstanden van de uitgezette wandelingen zijn 8, 14, 21, 28 en 42 kilometer. Je kunt ervoor 
kiezen om beide dagen te wandelen, maar alleen op de zaterdag of op de zondag is uiteraard 
ook mogelijk. 
Voor de jeugd van 6 tot 14 jaar is op zondag de BOEMTOCHT uitgezet met een afstand van 8 
kilometer. Met onderweg leuke spellen en diverse verrassingen. 
Praktische informatie: De starttijden voor de diverse afstanden zijn: 
42 km. van 07.00 tot 09.00 uur; 28 km. van 07.00 tot 10.00 uur; 21 en 14 km. van 07.00 tot 
12.00 uur; 8 km. van 09.00 tot 13.00 uur. 
Inschrijven:  Vooraf inschrijven via de website van  
Wandelvereniging Vilt is mogelijk tot en met 22 april 
2022 (www.wandelverenigingvilt.nl)! 
Het inschrijfgeld bedraagt dan € 8,- voor beide dagen of 
€ 4,- per dag en per persoon.  
Leden van erkende wandelverenigingen of bonden  
ontvangen een korting van € 1,- (bij vermelding van het nummer van de bondspas). 
Ter plaatse inschrijven is ook mogelijk; het inschrijfgeld bedraagt dan € 5,- per persoon. 
Het IVV-stempel is aanwezig en de sticker is verkrijgbaar voor € 0,20. 
Onderweg / de routes: Alle routes bieden mooie doorkijkjes in het heuvellandschap en prach-
tige vergezichten, langs fraaie hoog- en laagstamboomgaarden. Als deze in bloei staan is het hier 
een waar genot om te wandelen. De 2daagse, waarin je de lente voelt, ruikt en proeft, is een aan-
rader voor iedere wandelaar, sportief of recreatief, alleen of in gezinsverband of met vrienden. 
Onderweg kunnen de wandelaars, zoals altijd, gebruik maken van allerlei ondersteunende fa-
ciliteiten zoals EHBO-verzorging, koude en warme dranken, soep, belegde broodjes en Lim-
burgse vlaai. Dit alles tegen redelijke prijzen. 
De BlOESEM-tocht op zondag 24 april is er voor gezinnen met kinderen en jeugdige wandelaars. 
Deze tocht met een lengte van 8 kilometer is een echte ontdekkingstocht met demonstraties 
van de brandweer en legerjeeps. Ook zijn er diverse oudhollandse spelen.  
De routes wisselen op beide dagen, je loopt dus niet twee dagen dezelfde wandeling. 
Op zaterdag gaat de route door de omgeving van Sint Geertruid (8 km.), naar en rond ’s Gra-
venvoeren (14 en 21 km.) en St-Martensvoeren (28 km). De route van de 42 km. gaat door naar 
de abdij van Val Dieu.  
Op zondag gaat het rondom Sint Geertruid (8 km.), naar en rond Eckelrade (14 en 21 km.), 
naar Bemelen (28 km.). De wandelaars van de 42 km. lopen nog een extra lus naar Houthem. 
Uiteraard ontbreken de typische Limburgse streekproducten niet. Tijdens de wandeling wordt 
de wandelaars weer een stuk fruit aangeboden. 
De Bloesem2daagse vindt plaats onder auspiciën van de kWbn en gaat onder alle weersom-
standigheden door. 
Voor meer informatie: www.wandelverenigingvilt.nl of 06 304 24 975 
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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                                  



KIENEN OP DONDERDAG- EN ZONDAGAVOND IN ZAAL ‘T VÖSKE 
Het kienen op donderdag- en zondagavond is weer, met ingang van 3 februari, gestart. 
Omdat de sluitingstijd vanwege coronamaatregelen om 22.00 uur is,  
is de AANVANGSTIJD VERVROEGD NAAR 18.30 UUR.  
Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht. 
13-02-2022 Stichting Senioren Berg en Terblijt 
17-02-2022 Stichting Senioren Berg en Terblijt   
20-02-2022 Stichting Senioren Berg en Terblijt 
24-02-2022 Stichting Senioren Berg en Terblijt  
27-02-2022 carnaval (geen kienen) 
03-03-2022 Stichting Senioren Berg en Terblijt  
06-03-2022 Stichting Senioren Berg en Terblijt 
10-03-2022 Vocal Group Joy 
13-03-2022 Stichting Senioren Berg en Terblijt 
17-03-2022 Buurtver. Valkenburgerstraat  
20-03-2022 Stichting Senioren Berg en Terblijt  
24-03-2022 Stichting Senioren Berg en Terblijt  
——————————————————————-————————— 
COMPUTERCLUB HOUTHEM 
Inloopmiddagen/ Digicafé gaan weer van start bij de Computerclub Houthem. Vanaf oktober 
kunt U elke derde woensdag van de maand tussen 13.30 en 16.00 in de ‘Hoeskamer” van het 
gemeenschapshuis 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 14.00 tot 16.00u. 
16 februari 2022; 16 maart 2022; 20 april 2022; 18 mei 2022; 20 juli 2022; 17 augustus 2022; 21 
september 2022; 19 oktober 2022; 16 november 2022; 21 december 2022. 
Met vriendelijke groeten, Liesbeth louwen, Voorzitter CCH 
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Limburgs blauwe bessensap puur 昀es € 5,45 
Limburgse Blauwe bessen wijn 昀es € 8,50 
  Mergelland Elstar of jonagold kilo €1,39 

 Weet wat je eet.  Vlees van uit de buurt  (in de diepvries)  
                Lams en Varkens vlees van Fromberg  en  Rund vlees van  ’t Gasthoes 

               Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 

 drukkerij comar 
margraten

Eijkerweg 109, 6269 GG Margraten. Tel. 043 - 4581341

www.drukkerijcomar.nl

De mooiste kaartjes voor een wolk van een baby.....

' $$%&'!##%& '"
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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

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 

 

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

EERSTVOLGENDE KONTAKTBLAD: DONDERDAG 3 MAART  
Houdt s.v.p. hiermee rekening bij aanleveren van copy/advertenties: 
 t/m VRIJDAG 25 februari 12.00 ‘s middags vóór carnaval.



WERKGROEP KRUISEN EN KAPELLEN VALKENBURG     
Onze Werkgroep is sedert 2008 met geestdrift, energie en onophoudelijk doorzettingsvermo-
gen doende om in ons Valkenburgse land de kleine religieuze landschapselementen te renove-
ren en restaureren. Wij ontvangen daarvoor veel instemming en erkentelijkheid en met de steun 
van vrijwilligers en donateurs ondervinden wij voldoende aanmoediging deze ingeslagen weg 
voort te zetten. Op onze zuster-website www.veldkruus.nl kunt U hierover uitgebreide infor-
matie terugvinden alsmede diverse wandelroutes langs tal van wegkruisen en kapellen. Onze 
Werkgroep heeft zich van meet af aan in het bijzonder toegelegd op het restaureren van dié 
wegkruisen, die uit het oog dreigden te geraken: immers verzorgende buurtbewoners verhui-
zen of overlijden mettertijd en dan dreigt het op verwaarlozing uit te lopen. Verder zijn wij er 
in geslaagd om voor elk gerestaureerd kruis een buurtbewoner te vinden, die de verzorging op 
zich neemt in de zorg voor de planten, de schoonmaak en het leveren van enige vorm van toe-
zicht. Binnen de Parochie H.Monulphus & H.Gondulphus kunt U ook voorbeelden vinden van 
onze activiteiten, zoals het wegkruis bovenaan de Cauberg te Vilt, het gevelkruis aan de Geul-
hemermolen en het wegkruis aan de Houthemerdelweg te Vilt om maar enige voorbeelden te 
noemen. Maar ondanks deze goede resultaten is er nog veel werk voor de boeg, waarvoor wij 
Uw geldelijke ondersteuning vragen om onverdroten voort te gaan op de ingeslagen weg. Wan-
neer ook U de instandhouding van ons religieus en cultureel erfgoed waardeert vragen wij U 
om een jaarlijkse bescheiden gift, waarvoor U zich kunt aanmelden via e-mail roger.gonnis-
sen@xs4all.nl , of via telefoon 043-6042051 of schriftelijk aan de Werkgroep: W.K.K., Cauberg 
15 C te 6301 BT Valkenburg, waarna wij spoedig contact met U opnemen. En tenslotte: wij zoe-
ken ook nog een handige klusser, die welkom is als vrijwilliger en met ons meewerkt in de res-
tauratie werkzaamheden. Wij werken veelal met beton, hout en steen en altijd in het goede 
seizoen, zo tussen Pasen en Allerheiligen. Denkt U dit te kunnen en doet U dit graag samen met 
andere vrijwilligers, neem dan contact met ons op en dan bespreken wij Uw mogelijkheden.  
DE WERKGROEP.  
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gevelkruis  
Geulhemermolen 

 

H Familiekapel 
Strabeek 

 

Prinses  
Beatrixsingel 

 

Sint Rosastraat 
Sibberkerkstraat 

in Sibbe  

Vauwersstraat 
Houthem 

 

Mariakapel 
Broekhem

CARNAVALSZITTING SENIOREN  
Helaas moeten wij u mededelen dat de geplande carnavalszitting voor de senioren 
op 19 februari 2022 helaas niet kan doorgaan. 
Dit i.v.m. de coronamaatregelen 
Echter onze carnavalsvereniging de Foekepot is onze senioren niet vergeten en zal zorgen 
voor een attentie. 
Wij hopen op uw begrip hiervoor.Namens het seniorenbestuur, 
Marlies Steins, secretaris 
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Uitvaartverzekering….  en nu? 
U hebt in het verleden een uitvaartverzekering afgesloten maar wilt 
graag uw eigen uitvaart verzorger kiezen. Kan dat? 

Ja, u bent altijd vrij in uw keuze, ook als u een polis hebt bij een van de 
grote uitvaartondernemingen. 

Wilt u hier meer over weten? Wij helpen u graag. 

www.mathpijlsuitvaartzorg.nl    
 

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

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

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

drukwerk voor bedrijven,  
alle familie-  en verenigingsdrukwerk

drukkerij comar margraten



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.  

 
ASWOENSDAG 2 MAART– WAT JEZUS ONS ADVISEERT    
De nadruk in de evangelielezing ligt sterk op de aansporing dat we de dingen die we 
doen, vooral het goede en eigenlijk alles waarom we geprezen kunnen worden, niet 
voor de buitenwacht moeten doen, niet voor de mensen, niet voor de indruk die we 
ermee kunnen maken, wat anderen vinden Dat is wel een heel goed woord voor 
onze tijd, die heel erg gericht is geraakt op hoe je overkomt, wat voor indruk je maakt, 
hoe je presteert, hoe je be oordeeld wordt door andere mensen, terwijl we juist 
moeten leren om daarboven te staan. 
Natuurlijk, als je een puber bent, kun je je afvragen hoe anderen over je denken, hoe je overkomt, 
gewoon omdat je dan eigenlijk zelf nog wel onzeker bent en dan kan het gebeuren dat je iets 
doet omdat anderen het doen, onder druk van de groep. Maar bij volwassen worden hoort dat 
je zelf keuzes maakt en afweegt en zelf probeert het beste te kiezen, ook tegen de stroom in 
durft te zwemmen,  zoals een forel dat doet en dan komt bij de bron. 
Een christelijke keuze maken we door af te wegen wat Jezus zou doen. Christen-zijn draait 
onder meer om vrijheid. We zijn geroepen tot vrijheid in Christus, dat betekent aan de ene kant 
je eigen persoonlijke mening los kunnen laten doordat we open staan om te kunnen begrijpen 
wat goed is en waar - dus: niet te eigen wijs - maar wel: vrij staan tegenover wat mén denkt en 
vindt,kiest of doet. 
Ga je eigen Goddelijke gang, in de zin van stel je open voor wat God van je wil; en dat kan soms 
heel persoonlijk zijn, want God vraagt niet van ieder mens hetzelfde, ieder heeft zijn eigen 
roeping in het leven. 
Leef niet voor de buitenwacht, niet om indruk te maken, niet alsof alles om jezelf draait, niet 
omdat iedereen het moet zien, maar leef voor God die in het verborgene ziet. Het gaat om onze 
binnenkamer, om ons hart, onze geest. Niet om ons velletje, maar om wat daarachter, daarbinnen 
zit, gaat het. 
Om daarin te groeien, is deze vastentijd, deze veertigdagentijd er. Bij de persoon die wie in deze 
veertigdagentijd achter ons moeten laten draait alles om hem of haar, het “ik” is heel groot, het 
eigen gelijk, geld en bezit en de erkenning door anderen. De vasten geeft ons drie middelen om 
daar verandering in te brengen. 
Aalmoezen, bidden en vasten. Aalmoezen zijn de giften die we aan anderen geven, vooral aan 
de armen, bijvoorbeeld in de Vastenactie. Als we bidden leggen we het centrum buiten ons zelf, 
daarin draait het niet om het ik, maar gebed vraagt aandacht voor God. Het vasten doen we niet 
voor een six-pack en een fraai figuur - dat is weer het “ik” - maar om onze behoeften, het lekker 
en leuk juist niet centraal te stellen. almoezen, bidden en vasten, drie adviezen waarmee het “ik” 
wordt losgelaten en waardoor we geestelijk groeien. Volg deze adviezen van onze Heer op, en 
dat u daarmee een mooie vasttijd zult hebben. 
Op ASWOENSDAG markeren wij het begin van de vastentijd. Tijdens de heilige Mis 
van 19.00 uur in onze kerk van Berg en Terblijt.   
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Zaterdag 12 februari Maria op zaterdag; zalige martelaren Thomas Hemmersford en 
gezellen, die omwille van hun trouw aan de Kerk van Rome ter dood werden veroordeeld, 
toen koningin Elisabeth I voor zichzelf naar het primaatschap in geestelijke zaken streefde. 
Te Tyburn werden hun ingewanden eruit gesneden, terwijl ze nog leefden. 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie; H. Mis jrd. Rich Hoenjet 
Zondag 13 februari KINDERWOORDDIENST 
11.00u. Hoogmis - Hgm. zeswekendienst Piet Ramakers; Hgm. 1e jrd. Tiny Rouvroye-Kurvers; 

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). (lector: Henriëtte Mulders; collectanten:T. v Kan en 
N. Lammers) (Gemengd Kerkerlijk Zangkoor) 

Maandag 14 februari HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van 
Europa 

18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 15 februari H.Claude de Colombière;  Heilige Martelaren van Praag 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 16 februari Zalige Jozef Allamano 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 17 februari Zeven HH. Stichters van de Servietenorde  
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 18 februari (Latijnse Mis) H. Francois Régis Clet, martelaar China, provincie 
Hubei, pater Lazarist, die gedurende dertig jaar het evangelie aldaar verkondigde onder 
de grootst moeilijke omstandigheden en daarom na een wrede gevangenschap werd 
gewurgd omwille van Christus’naam, toen hij door een afvallige was bedrogen. tevens H. 
Johannes Petrus Néel, Martinus Wu Xuesheng, Johannes Zhang Tianshen (pasgedoopte), 
Johannes Chen Xianheng.  
 8.40 u. Rozenkrans 
 9.00 u. H. Mis voor overleden ouders Nicolaas en Corry Burger-Nieuwenstein en dochter 

Joke en overleden Familie 
Zaterdag 19 februari Maria op zaterdag; In Kaiyang in de provincie Sichuan in China 

de heilige Lucia Yi Zhenmei, maagd en martelares, die omwille van de 
belijdenis van het katholiek geloof veroordeeld werd tot onthoofding. 

14.30 uur H.Mis in Fonterhof, nog alleen bewoners 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie; Trees Bovens-Claessens 

(off. vw verjaardag) 
Zondag 20 februari  
11.00 u. Hgm. jrd. Frans Lemmens tevens voor ouders Lemmens-Ramakers en ouders 

Prickaerts-Creuwels en overleden familieleden; Hgm. jrd. Huub Steinbusch; Hgm. ter 
ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima, en de heilige Jacinta en Francesco. (Lector: 
Marlies Steins; Collectanten: J. Slijpen en J. Willems)(gemengd kerkelijk zangkoor) 
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Maandag 21 februari H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar; H. Robert Southwell, 
priester, die op bevel van Elisabeth I verschrikkelijk werd gefolterd en te Tyburn 
(Londen) het martelaarschap volbracht door de strop. 

18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 22 februari Feest, Cathedra van de heilige apostel Petrus; heilige Margagita 

van Cortona, boetelinge (Cortona, Toscane, Italië)     
 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 23 februari H. Polycarpus, bisshop en martelaar 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 24 februari  
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 25 februari  (Latijnse Mis) heilige Laurentius Bai Xiaoman, martelaar, (China, 

Xilinxian, provincie Guangxi) 
 8.40 u. Rozenkrans 
 9.00 u. H. Mis familie Wijnands-Hendriks 
Zaterdag 26 februari 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 
Zondag 27 februari 
11.00 u. Hoogmis - Hgm. jrd. tnv Louis Persoon (verjaardag); Hgm. jrd. tnv Bèr Brouwers (stg); 

Hgm. Jos Lammers (off, vw aanbiddingsgroep) (lector: Wim Geurts van Kessel; 
collectanten: D. Verheggen en H. Cobben)(Gemengd Kerkerlijk Zangkoor) 

15.00 u. Aanbidding met Kleine Zielen 
Maandag 28 februari 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 
Dinsdag 1 maart H. Agnes Cao Kuiying, martelares (China, Xilinxian, provincie 

Guangxi) 
 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 maart ASWOENSDAG     
10.00 u. H. Mis in Houthem met askruisje 
14.30 uur (!): extra H. Mis in Berg en Terblijt met askruisje 
17.30 u. H. Mis in Broekhem met askruisje 
19.00 u. H. Mis in Berg en Terblijt met askruisje 

(Lector: Kees Commissaris)Gemengd Kerkerlijk Zangkoor 
Donderdag 3 maart H. Catharina Drexel 
10.00 u. gebedsdienst met aanbidding in Fonterhof 
vanaf 13.00 u. doorlopende aanbidding in dagkapel tot  
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18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis tnv Gerda Cools (stg) 
19.30-20.30 u. Heilig Uur 
Vrijdag 4 maart H. Casimir 
 8.40 u. Rozenkrans 
 9.00 u. H. Mis voor overleden ouders Nicolaas en Corry Burger-Nieuwenstein en dochter 

Joke en overledenfamilie; H. Mis echtpaar Roobroeks-Wijnands 
 9.30 u. Ziekencommunie voor zieken en thuiszittenden 
15.00 u. Kruisweg in de kerk 
Zaterdag 5 maart 
14.30 uur H.Mis in Fonterhof, nog alleen bewoners 
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 maart Eerste zondag van de veertigdagentijd 
11.00 u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs (stg); Hgm. jrd. Jef en Annie Bekkers-Hoenjet; Hgm. 

jrd. tnv ouders Ramakers-Kools (stg); Hgm. jrd. tnv Mariëtte Philipens-Habets (stg); 
Hgm. Nico Huntjens (off) (lector: Kees Commissaris; collectanten: S. Prickaerts en 
J. Ackermans) (Gemengd Kerkerlijk Zangkoor) 

15.00 u. Aanbidding 
 
FILMAVOND 11 en 18 FEBRUARI     
“In a last desperate effort to prevent World War III, a secret meeting is 
arranged. 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.” Zo wordt “THE SHOES OF THE FISHERMAN” 
aangekondigd.  
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 gekozen. 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 
kardinaal 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: kardinaal 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 Johannes Paulus II op 27 juni 2001 zalig verklaard. Frappant is wel dat men deze 
opmerkelijke productie 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). 
 
SINT PETRUS’ STOEL (22 FEBRUARI)    
Het Oude Testament kent de “Stoel van Mozes”. Als je op “Stoel van Mozes zit” dan heb je het 
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gezag in de uitleg van de Wet van God. Jezus spreekt in het Evangelie van de 
“Stoel van Mozes”, en iedereen begreep waar Hij het over had. De “Stoel van 
Mozes” was dus een bekend begrip. En wat doet Jezus? Het gezag dat aan 
Mozes was gegeven en aan de “stoel van Mozes” verbonden was dát geeft Hij 
aan Petrus: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen…en 
wat gij zult binden op aarde zal in de hemel gebonden zijn en wat gij zult 
ontbinden op aarde zal in de hemel ontbonden zijn” (Mt. 16). Aan Petrus geeft 
Jezus het gezag van de uitleg van Zijn leer. Reeds 150 jaar vóórdat de canon 
van de Bijbel is vastgelegd is er reeds het feest van Petrus’ Stoel dat in de 
vroege Kerk gevierd wordt. Een reliek van de stoel waarop Petrus zou hebben 
gezeten met zijn gezag als opperherder wordt in de sint Pieter te Rome bewaard. Met dit feest 
vieren wij het opperherderschap van de paus, de opvolger van Petrus. Want wat aan Petrus is 
gegeven door Jezus wordt ook aan de opvolger gegeven: Jezus heeft het Petrus-ambt ingesteld 
als Hij Petrus de ‘sleutels van het hemelrijk’ overdraagt. In het oude Testament had de dienaar 
van de koning, de tweede na de koning, in het koninkrijk, had de sleutels van het paleis en de 
tempel. Deze dienaar was dus de tweede in het gezag in het koninkrijk. En als de dienaar stierf 
werd dit overgenomen door zijn opvolger: het was dus een ambt met opvolging!. Als Jezus de 
“sleutels” aan Petrus overdraagt, dan weet iedereen die het hoort en ziet waar Jezus het over 
heeft, wat Jezus doet: Hij stelt Petrus én zijn opvolgers aan tot hoofd van Zijn Kerk! Laten we 
met dankbaarheid dit feest vieren in verbondenheid met de opvolger van Petrus, de 
plaatsbekleder van Christus hier op aarde! Dinsdag 22 februari  om 9.00 uur de heilige Mis in 
het heiligdom van St. Gerlach in Houthem en aansluitend aanbidding (tot 11.00 uur) van het 
Allerheiligste, met gebed voor de paus. 
 
NACHTELIJKE AANBIDDING VOOR RACHEL’S VINEYARD 
Van 18 tot en met 20 februari is er een Rachel’s Vineyard retraite, een genezingsretraite voor 
vrouwen en mannen die abortus-ervaring hebben te verwerken (zie: www. 
RachelsVineyardNederland.com).  Deze retraite wordt begeleid door gebed. Zo is er nachtelijke 
aanbidding in de dagkapel van Berg en Terblijt van zaterdag 19 februari 22.00 uur tot en met 
zondag 20 februari 08.00 uur. Als u daaraan wil meedoen, graag even contact met pastoor  
(06-28445131). 
 
BIJBELAVONDEN     
Na de cyclus van bijbelavonden over ‘pausschap en de Joodse wortels’ te 
hebben afgesloten  (komende woensdagen 23 februari) zullen we in de 
vastentijd verder gaan met het boek van de Openbaring (ofwel 
Apocalyps). We hebben daarmee een begin gemaakt aan het einde van het 
kerkelijke jaar en begin van de advent, ‘Jezus en de eindtijd’. Nu zullen we 
het dit traject voortzetten aan de hand van het boek van de Openbaring, juist 
in deze vastentijd, tijd van boete en bezinning en bekering, en toeleggen op 
het woord van God: immers, “een mens leeft niet van brood alleen, maar van 
ieder woord dat voortkomt uit de mond van God!”. Bovendien is deze Bijbelcylclus een goede 
voorbereiding op de paastijd: immers in de liturgie van de eucharistie tijdens de Dienst van het 
Woord, is de tweede lezing altijd uit het boek van de Openbaring”. Van harte welkom op de 
woensdagen in de parochiezaal van Broekhem, om 19.45 uur (aansluitend aan de heilige Mis van 
19.00 uur). Loopt u eens binnen! 
 
CARNAVALSMIS – PROFICIAT AAN DE DRIE PRINSESSEN    
We wensen de drie prinsessen van onze Jeugdcarnavalsverening De Foekepot: 
Prinses Bregje, Prinses MacKenzie en Prinses Lore van harte proficiat 
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met hun uitverkiezing. Heel bijzonder. In dit aparte Carnavalsjaar… We wensen hen dat ze naar 
de omstandigheden een fijne Carnavalsjaar. We mogen hen verwelkomen in onze kerk in 
de Carnavalsmis op zaterdag 26 februari om 19.00 uur, samen met de andere 
Foekepotjes.  
 
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 was het 200 honderd jaar geleden dat Pater Karel te 
Munstergeleen 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 onverklaarbare 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 verdienen als ze de kapel in 
Munstergeleen bezoeken. Een aflaat is in de Katholieke Kerk een kwijtschelding 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 
noveen 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 
willen 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 voor hun rekenen nemen. Zo weten we zeker dat het hele jaar door, onafgebroken, één 
grote noveen wordt gebeden…in dit geval: tot heilige Pater Karel, ter ere van het heilige Kruis, 
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en bijzonder voor lijdenden en zieken. 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 
bidden. 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 
 
 
KRUISWEG BIDDEN in de vastentijd    
Iedere maandag vóór de avondmis (om 18.30 uur, dagkapel) en iedere vrijdag 
om 15.00 uur  (grote kerk) gaan wij in deze vastentijd de weg van Jezus’ 
Passie. We bidden dan de kruisweg. We zullen ook zeker een keer de kruisweg 
bidden met teksten van de heilige Paulus van het Kruis, stichter van de 
Passionisten, waar Pater Karel van deel uit maakte. “Wie mijn volgeling wil 
zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en iedere dag opnieuw 
zijn kruis op te nemen”.  De kruisweg  bidden kan ons hierbij, in deze 
navolging van Christus, helpen. 
 
 
OLYMPISCHE SKI-WEDSTRIJDEN IN REGIO MET GESCHIEDENIS VAN 
CHRISTENVERVOLGING    
Iedereen weet dat Olympische Spelen in China aan de gang zijn. Wat weinigen 
weten is dat het gebied waar de belangrijkste ski-onderdelen plaatsvinden, 
een geschiedenis van vervolging van katholieken kent. Zowel ten tijde van 
het keizerrijk als onder het communisme hadden zij het zwaar te verduren. 
Monseigneur Frans Schraven, uit Lottum, is als missionaris naar China gegaan (1899), en is 
daar 100 jaar geleden (10 april 1921) tot bisschop gewijd, in de provincie Hebei. Toen ik nog 
de Camino Home aan het fietsen was in het Gerlachusoctaaf, kwam ik in gesprek met een 
echtpaar 9die het heiligdom van St. Gerlach kwam bezoeken) die familie was van mgr. Schraven. 
Hij is in 1936 gruwelijk vermoord geworden door de Japanse leger omdat hij weigerden ook 8 
vrouwelijke vluchtelingen als “troostmeisjes” af te geven aan hen. Zie ook: www.mgrschraven.nl 
 
DUBBEL JUBILEUMJAAR:  
400STE STERFJAAR H.FRANCISCUS XAVERIUS EN  
450STE GEBOORTE H. JOHANNA FRANCISCA DE CHANTEL   
Op een pelgrimstocht vanuit de parochie naar Turijn (de Lijkwade en H. Don 
Bosco) hebben we ook de geboorte- en rustplaats van de heilige bisschop 
Franciscus van Sales bezocht te Annecy. Dit jaar is het jubileum van zijn 400ste 
sterfjaar. En is het 450ste geboortejaar van Johanna Francisca de Chantal; uit de 
diepe geestelijke band met haar zal een nieuwe religieuze familie ontstaan – 
de orde van de Visitatie. We zullen in de loop van het jaar (zoals telkens bij het 
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Heilig Uur – deze twee heiligen zijn een bijzondere stimulans geweest voor de verering van 
het Heilig Hart) aandacht aan hem en haar besteden. Paus Benedictus XVI zegt onder meer van 
hem (tijdens audiëntie 2011): 
“God is de God van het mensenhart” 1: in deze schijnbaar simpele woorden zien wij de 
stempel van de spiritualiteit van een groot meester, over wie ik u vandaag zou willen 
spreken, de heilige Franciscus van Sales, bisschop en Kerkleraar. In 1567 geboren, in een 
Franse grensstreek, was hij de zoon van de heer van Boisy, een oude adellijke familie uit 
de Savoie. (…)   Op het hoogtepunt van de beproeving, begaf hij zich naar de kerk van de 
dominicanen in Parijs, legde zijn hart open en bad als volgt: “wat er ook gebeurt, Heer, 
Gij die alles in uw handen houdt en wiens wegen gerechtigheid en waarheid zijn; wat Gij 
voor mij ook bepaalt ...; Gij die altijd een betrouwbaar rechter en barmhartige Vader bent, 
ik zal U liefhebben Heer (...) ik zal U hier liefhebben, o mijn God, en ik zal altijd op Uw 
barmhartigheid hopen en altijd Uw lof herhalen ... O Heer Jezus, Gij zult altijd mijn hoop 
zijn en mijn heil in het land van de levenden” 2. Franciscus vond de vrede op de leeftijd 
van twintig jaar, in de radicale en bevrijdende werkelijkheid van Gods liefde: Hem 
liefhebben zonder iets terug te verwachten en zijn vertrouwen stellen in de Goddelijke 
liefde; zich niet meer afvragen wat God met mij zal doen; Hem eenvoudigweg beminnen, 
onafhankelijk van wat Hij me geeft of niet geeft. Zo vond hij de vrede en de kwestie van 
de predestinatie – waarover in die tijd gediscuteerd werd – was opgelost, omdat hij niet 
meer zocht naar wat hij van God kon hebben; hij beminde Hem gewoon, hij gaf zich over 
aan Zijn goedheid. En dat zal het geheim van zijn leven zijn, dat in zijn hoofdwerk te 
voorschijn komt: “Traite de l’Amour de Dieu”. (…) 
Men bemerkt bij het lezen van het boek over Gods liefde en meer nog van de zo talrijke 
brieven over geestelijke begeleiding en geestelijke vriendschap, hoezeer de heilige 
Franciscus van Sales het hart van de mens kent. Tot de heilige Jeanne de Chantal schrijft 
hij: “(...) dit is de algemene regel van onze gehoorzaamheid, in hoofdletters geschreven: 
MEN DIENT ALLES UIT LIEFDE TE DOEN, EN NIETS UIT DWANG - MEN DIENT EERDER DE 
GEHOORZAAMHEID TE BEMINNEN DAN DE ONGEHOORZAAMHEID TE VREZEN. Ik geef u 
de geest van vrijheid door, niet degene die gehoorzaamheid uitsluit, want zij betekent 
vrijheid voor het vlees; maar degene die dwang en scrupule uitsluit en dus geestdriftig is” 
13. Het is geen toeval dat wij aan de oorsprong van vele stromingen in de pedagogie en 
spiritualiteit van onze tijd, het spoor vinden van deze meester, zonder dewelke geen heilige 
Johannes Bosco zou bestaan, noch de heldhaftige “kleine weg van de heilige Theresia van 
Lisieux. 
Het logo van het dubbeljubileum. De cirkelvorm staat voor God. Daarbinnen 
bevinden zich drie harten: het hart van Christus houdt de harten van 
Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal bijeen. Daarin staat V+J (Vive Jesu), 
Leve Jezus, wat hun levensmissie was. Dit alles wordt bijeengehouden door 
het kruis. Ook de kleuren zijn welbewust gekozen: blauw staat voor de hoop 
op vrede, rood voor de liefde en het delen van die liefde met anderen, 
goudgeel voor licht en warmte. De afbeelding als geheel wil uitdrukking 
geven aan de liefdesband die, ontstaan uit en opgaand in God, Franciscus van 
Sales en Jeanne de Chantal verbond.    
 
OVERLEDEN 
Op 21 januari jl. is op 94 jarige leeftijd van ons heengegaan: Bertien Heijnens-Geijselaers 
(Fonterhof, voorheen Valkenburgerstraat). Ze kwam uit een groot gezin, jongste van zeven 
kinderen, ze is één van Berg, hier geboren, hier gestorven. Ze was heel zorgzaam, voor ouders, 
schoonouders, schoonbroer, allicht haar eigen gezin en de kleinkinderen en de 
achterkleinkinderen.  Ze heeft haar man jong verloren, wat een groot verdriet was. Er mag 
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gezegd worden dat ze heel veel hulp heeft gehad, van familie, vrienden, buren, uit het dorp, ter 
ondersteuning. Ze heeft hechte vriendschappen gehad, jarenlang vriendin, ze hield van 
gezelligheid, kon ook goed lachen, het samen een lach en een traan delen. Ze was coupeuse, ze 
maakte, herstelde kleren. Daardoor kende ze vele mensen in het dorp, had ze heel veel 
aanspraak. Ze zei wel eens: “Kijk, van die heb ik de bruidsjurk gemaakt…”. Zij heeft de nodige 
reizen gemaakt. Familiebezoek in het verre Amerika, waarheen de nodigen waren geëmigreerd. 
Drie kwart van Amerika heeft ze wel gezien, getuigen de souveniers die je in een daarvoor 
speciale vitrine kon bewonderen:  de klokjes uit al die plaatsen die ze had aangedaan. Aan haar 
levensreis op aarde is nu een einde.  Ze had reeds de ziekenzalving ontvangen. De overgang van 
valkenburgerstraat naar Fonterhof was een grote overgang na 47 jaar, maar ze was er thuis en 
had een goede verzorging. Nu is dan de andere ‘grote verhuizing’ gekomen. Bij elk bezoek in de 
laatste tijden heeft ze gezegd: “Mijn man zij altijd: als je geboren wordt staat het uur van je 
sterven al vast”. Met andere woorden: je leven ligt geborgen in Gods voorzienigheid. Ze moge 
nu samen zijn met haar man en al de anderen die haar zijn voorgegaan. Ze moge ruste in de 
vrede van de Heer! De nabestaanden wensen we heel veel sterkte!  
De zeswekendienst voor haar zal in onze kerk zijn op zondag 20 maart tijdens de heilige 
Mis van 11.00 uur. 
 
DOOPVOORBEREIDING 
In de maand MAART 2022 zijn als gewoonlijk de volgende doopzondagen:  
6 maart in Houthem; 13 maart in Broekhem; 20 maart 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.  
 
MISDIENAARS EN ACOLYTHEN     
Zaterdag 12 februari 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 13 februari 11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke 
Maandag 14 februari  19.00 u. wie wil             
Donderdag 17 februari 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 19 februari 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 20 februari 11.00 u. Samantha, Jennifer, Mackenzie 
Maandag 21 februari  19.00 u. wie wil             
Donderdag 24 februari 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 26 februari 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 27 februari 11.00 u. Jeevena, Selena, Lieke  
Maandag 28 februari  19.00 u. wie wil   
ASWOENSDAG 2 MAART 19.00 u.  Samantha, Jennifer, Mackenzie           
Donderdag 3 maart 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 5 maart 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 6 maart  11.00 u. Samantha, Jennifer, Mackenzie 
_______________________________________________________________________________
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EERSTVOLGENDE KONTAKTBLAD: DONDERDAG 3 MAART  
Houdt s.v.p. hiermee rekening bij aanleveren van copy/advertenties: 
 t/m VRIJDAG 25 februari 12.00 ‘s middags vóór carnaval.
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Rijksweg 24 - 6325 AE Berg en Terblijt  
www.autobiermans.nl    043-6088000

Woensdag en zaterdag  
altijd extra goedkoop tanken  

LET OP: 
EXTRA MAX.KORTING DAGEN 

13 en 27 FEBRUARI a.s. 
(zie ook https://max.korting.tinq.nl)  

DAGELIJKS 24 UUR GEOPEND! 
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