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REPAREERSCHUURKE "VAN ALLES GET" 
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 reparaties van kleine huis-
houdelijke apparaten en computerproblemen. ____________________________________________________________ 
KERNOVERLEG  BERG EN TERBLIJT 
Openbare vergadering op donderdag 17 maart,  Zaal ‘t Vöske 19.30 u. 
____________________________________________________________ 

ADVERTEER IN KONTAKTBLAD BERG EN TERBLIJT 
NIET GROTER WEL BETER!         

INFO@DRUKKERIJCOMAR.NL      043-4581341 
 

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 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



 
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. 

 

4 maart ‘22 (week 9) pagina 3

Vanuit ons hart willen wij iedereen bedanken 
die medeleven heeft betoond bij het overlijden van 
 

Bertien Heijnens-Geijselaers 
 
Dank aan pastoor Burger,  
het Kerkelijk Zangkoor van  Berg en Terblijt,  
Walburgis Uitvaartzorg en  
speciale dank aan personeel van Zorgcentrum Fonterhof  
voor alle liefdevolle aandacht en zorg. 

 
BEA EN BERT HEIJNENS

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 

  Mergelland Elstar of jonagold kilo €1,39 
Rode bietensap met 30% appels 4 essen € 9,96 
Appelsap helder of troebel 5 essen€9,95 

 

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

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
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Verfcentrum 

Gerdon Coatings sinds 1992 

                  Paint & more 
  

Wij zijn er nog steeds 
Nu met 40% korting op alle in voorraad zijnde verf 
 

 
Sint Rochusplein 10  6325 AZ Vilt - Berg en Terblijt – Tel: 043 – 6040204  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag    09.00 - 12.00  /  13.00 - 17.00uur  
                             woensdag en zaterdag:  09.00 - 12.00  

woensdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten  !!!! 



BLOESEM2DAAGSE 
2022 
Wandelvereniging Vilt       
Voorinschrijving via  
onze website is nu mogelijk! 
Een uniek wandelevene-
ment in Limburg. 
Genieten van de bloesem aan 
de fruitbomen én onderweg 
een lekkere versnapering! 
Kies voor de afstand die bij je 
past: je hebt ‘n perfect weekend. 
Op zaterdag 23 en zondag 
24 april 2022   
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 uitge-
zette 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 BOEM-
TOCHT uitgezet met een af-
stand van 8 kilometer. Met 
onderweg leuke spellen en 
diverse verrassingen. 
De starttijden voor de di-
verse afstanden zijn: 42 km. 
van 07.00-09.00 uur; 28 km. 
van 07.00-10.00 uur; 21 en 14 
km. van 07.00-12.00 uur;  
8 km. van 09.00-13.00 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. 
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Jack Hermes

 Lijst 5 Nr. 3
Samen sterker verder.
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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 echter dit jaar zonder 
demonstraties van de brandweer en legerjeeps. Ook zijn er diverse oudhollandse spelen. De rou-
tes 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 
————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
KIENEN OP DONDERDAG- EN ZONDAGAVOND IN ZAAL ‘T VÖSKE 
Als gevolg van de doorgevoerde versoepelingen is het aanvangstijdstip weer terug gebracht 
kunnen worden naar 19.00 uur in plaats van 18.30 uur. Zo ook is het mondkapje, de anderhalve 
meter afstand, de coronapas en het maximale aantal van 100 bezoekers komen te vervallen en 
kan er dus zoals van ouds weer volop zonder beperkende corona-maatregelen gekiend wor-
den bij ’t Vöske in 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  
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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
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, 6325 BV  Berg en Terblijt 
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

MeMeMeeeeeeeeeMeeeerrer mmmmogogelelee ijijkk dan u denktttttttttt ooookkkkkkokkkkk alslslss uuu

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 06 419 104 23 
www.fysiotherapiebergenterblijt.nl 
info@fysiotherapiebergenterblijt.nl

Eijkerweg 109 -6269 GG Margraten 
info@drukkerijcomar.nl  043-4581341 

www.drukkerijcomar.nl 

drukwerk voor bedrijven, 
alle familie- en verenigingsdrukwerk 



LEZING HISTORICUS HERMAN VAN RENS IN ZAAL ’T VÖSKE 
Het boek ‘Lou’, geschreven door Armand Houben, vertelt het levensverhaal van Lou Wijngaard 
(1935). Als joods menneke overleefde hij op bizarre wijze de Tweede Wereldoorlog, een oorlog 
die voor hem niet stopte in mei 1945. 
 
De vooraanstaande historicus Herman van Rens zal een lezing verzorgen over de Joden-
vervolging in Limburg. Hij schetst een beeld van de gebeurtenissen die invloed hebben 
gehad op Lou’s leven. Als voormalig huisarts gaat Herman ook in op het tweede deel van 
het boek, de verwerking van het oorlogstrauma. 
 
De lezing is op 5 april 2022 en start om 19.30 uur. De entree is gratis. Mocht u vooraf het 
boek willen lezen, dan kunt u het bestellen op: www.boekengalerijwasdom.nl 
————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
EXPOSITIE BIBLIOTHEEK BERG EN TERBLIJT  
Tot 3 mei  2022 wordt er een mooie expositie gehouden in de bibliotheek van een aantal 
aquarellen van mevr. Ria Stallenberg, de oma van onze bibliotheekmedewerkster Lianne 
Steins Deze aquarellen zijn te bezichtigen gedurende de openingstijden van de bibliotheek  
Woensdag van 14 tot 16 u. - Donderdagavond van 18 tot 20 u. en zaterdag van 10 tot 12u.  
In de bibliotheek kunt u meer informatie lezen over de kunstenaar Ria Stallenberg!  
————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— 
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.  

 
MARIA TE FATIMA EN DE BEKERING VAN RUSLAND…      
ÉN DIE VAN ONS! 
20 Februari jl. was het de gedenkdag van de heilige kinderen van Fatima, aan 
wie Maria aldaar verschenen is: heilige Jacintha en Francesco. De kinderen 
hebben veel gebeden en boete gedaan voor de bekering van zondaars. “Vasten 
en bidden”. Een kind kan het. Een kind doet het. Een kind neemt het serieus. 
Laten wij worden als kinderen om het Rijk Gods binnen te gaan. 
We hebben een boetetijd voor ons liggen: de vastentijd, deze veertigdagentijd. 
Als de leerlingen van Jezus geconfronteerd worden met de macht van de Boze 
en daar geheel machteloos, krachteloos tegenover staan, geeft Jezus zijn 
leerlingen aan dat die alleen te overwinnen is, dat deze boze geest alleen uit 
te drijven is, door “vasten en gebed”. Neem ze serieus, als een kind. “Alléén 
vasten en gebed”, van onze kant, als leerlingen van Jezus, stelt ons in staat de 
macht van de Boze, die zijn machtsgebied steeds verder over ons wil 
uitspreiden, te weerstaan en uit te drijven, te verdrijven. De macht van de 
Boze moet niet onderschat worden, onderschatting is gevaarlijk. Onderschat 
óók niet de kracht van “vasten en gebed”. Want die is super-krachtig én zónder 
die zijn wij níets.  
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Maria heeft te Fatima (1917, Portugal), ten tijde van de Russische Revolutie, geen andere 
boodschap aan de kinderen: “boete”, “vasten, offers en gebed”. En ze deden wat Maria vroeg. Ze 
bidden en vasten ook voor de vrede, de eerste wereldoorlog woedde immers. Tevens vraagt 
Maria om bijzonder te bidden voor de bekering van Rusland en ook Rusland aan haar onbevlekt 
hart toe te wijden. De val van de Berlijnse Muur, het ineenstorten van het communistisch 
Russisch imperium in de jaren negentig betekent niet direct dat de bekering van Rusland heeft 
plaatsgevonden. De bekering moet in het hart plaatsvinden! Ook nú nog geldt de oproep van 
Maria om voor Rusland’s bekering te bidden en te offeren. Nemen wij, als kinderen die het Rijk 
Gods willen binnentreden en daar deel van uitmaken, deze oproep en boodschap van Maria 
serieus. Heel concreet. Maken we het concreet in deze vastentijd met méér toeleg op “vasten 
en gebed”.  Het zijn onze geestelijke wapens, en alleen deze geestelijke wapens wérken. En 
gebruiken we die niet, ja, dan staan we – wat we ook doen – krachteloos tegen over de macht 
van de Boze die ons zal overweldigen. 
U begrijpt, hopelijk, dat de oproep van Jezus en Maria tot bekering niet alleen voor Rusland 
geldt. Die oproep is universeel, omvat alle mensen van alle volken, ja ieder van ons. Niet voor 
niets dat u het askruisje – als u die ontvangen hebt…- ook kon ontvangen met de woorden: 
“Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”. Ook wij hebben ons te bekeren, ieder van ons. 
Daar is deze vastentijd voor, als een geestelijke oefening. Dat ieder van ons zich afkeert van de 
waardeloze afgoden van deze tijd en ons keren tot de levende en ware God en tot Jezus Christus, 
zijn Zoon. Dat wij in Zijn voetstappen treden, terugkomend van onze heilloze, doodlopende 
wegen. Dáártoe leggen we ons toe op “vasten en gebed”. Heel concreet. Naar het woord van 
Jezus, de absoluut Betrouwbare en in wie geen leugen is, aan veilige hand van Moeder Maria. 
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VALKENBURG AAN DE GEUL
LIJST 2

óók voor Berg, Terblijt en Vilt

STEM 14-16 MAART

ONZE STEUNLEDEN

Frans Erens

jt en Vilt

voor Berg, Terblijt en Vilt:

Anjo Jacobs-Bosch

MET EEN WARM HART
VOOR DE HELE GEMEENTE

1
THOMAS 

BRUNE
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VALKENBURG AAN DE GEUL
LIJST 2

óók voor Berg, Terblijt en Vilt 

STEM 14-16 MAART

ONZE STEUNLEDEN

Frans Erens

voor Berg, Terblijt en Vilt:

Anjo Jacobs-Bosch MET EEN WARM HART

VOOR DE HELE GEMEENTE
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Rijksweg 71 
 

Berg en Terbl i j t  
 

(043)  604 30 30  
 

www.pluspunt.biz  
 

info@pluspuntadminist rat ies.nl  
 

 
RegisterExecuteur 

 
 

 
 
 

 lid Nederlandse Orde van 
Administratie- en 
Belastingdeskundigen 

 
Het is weer tijd voor de aangifte 

inkomstenbelasting! 

 inkomstenbelasting   erfbelasting  jaarrekeningen 
  salarisadministraties  omzet- en loonbelasting  

  boekhouding  f iscale advisering  
  afwikkeling nalatenschappen 



Zaterdag 5 maart 
14.30 u. 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 
11.00u. 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); Hgm. Marij Verheggen-Penders, vw verjaardag en voor 
ouders en broer Pascal. (lector: Kees Commissaris; collectanten: S. Prickaerts en 
J. Ackermans)(Gemengd Kerkerlijk Zangkoor) 

15:00 u. Aanbidding 
Maandag 7 maart HH. Perpentua en Felicitas, martelaressen 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis 3e jrd. Jan Frijns 
Dinsdag 8 maart H. Johannes de Deo, religieus 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
aansluitend  tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 9 maart H. Francisca Romana, religieuze 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 10 maart  
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 maart 
 8.40 u. Rozenkrans 
 9.00 u. H. Mis voor de zielen in het vagevuur 
Zaterdag 12 maart 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie 

(Collectanten: D. Verhagen en H. Cobben) 
Zondag 13 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd; Kinderwoorddienst 

Hgm. jrd. tnv ouders Tillie-Ramaekers en overleden familieleden (stg); Hgm. Jos 
Lammers (off); Hgm. Mia Geurten-Geijselaers (off); Hgm. Eduard Huntjens (off); Hgm. 
Bertha Grispen-Ubaghs (off); Hgm. Truia Claessens (off); Hgm. Fien Senden -Huntjens 
(off); Hgm. Piet Ramakers (off); Hgm. Fien Nix-Hounjet (off).  (Lector: Henriëtte 
Mulders; Collectanten: N. Lammers en S. Prickaerts) (gemengd kerkelijk 
zangkoor) 

Maandag 14 maart 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis bijzondere intentie voor genezing 
Dinsdag 15 maart H. Clemens Maria Hofbauer; H. Louise de Marillac; H. Longius; H. 

Mirakel van Amsterdam 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
vervolgens tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 16 maart 
18.00 u. Aanbidding 

4 maart ‘22 (week 9) pagina 15



4 maart ‘22 (week 9) pagina 16



18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 17 maart H. Patricius, 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 uit dankbaarheid 
Vrijdag 18 maart  
VOORAVOND HOOGFEEST SINT JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H.MAAGD MARIA 
18.30 u. Rozenkransgebed, met litanie van sint Jozef 
19.00 u. H. Mis aan het altaar van sint Jozef in de grote kerk. 

H. Mis voor overleden ouders Nicolaas en Corry Burger-Nieuwenstein en dochter 
Joke en overleden familie; H. Mis voor de gezinnen 

Zaterdag 19 maart H. Jozef, bruidegom van de H. Maag Maria 
14.30 u. H.Mis in Fonterhof, nog alleen bewoners 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis overleden ouders. (Collectanten: J. Slijpen en J. Willems) 
Zondag 20 maart Derde zondag in de veertigdagentijd 
11.00u. Hoogmis 

Hgm. zeswekendienst Bertien Heijnens-Geijselaers; Hgm. jrd. Fen Reumers; Hgm. jrd. 
tnv gezusters Maria en Wilhelmina Lacroix (stg); Hgm. jrd. tnv ouders L’Ortye-Willems 
(stg). (lector: Marlies Steins; collectanten: T. van Kan en N. Lammers) (Gemengd 
Kerkerlijk Zangkoor) 

Maandag 21 maart 
18.40 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. H. Mis voor een bijzondere intentie voor genezing 
Dinsdag 22 maart 
 8.40 u. Rozenkransgebed 
 9.00 u. St. Gerlachusmis in de kapel van Houthem 
vervolgens tot 12.00 uur aanbidding in de dagkapel 
Woensdag 23 maart H. Turibius de Mogrovejo, bisschop 
18.00 u. Aanbidding 
18.30 u. Rozenkransgebed 
19.00 u. St. Josephmis in de kerk van Broekhem 
Donderdag 24 maart 
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 maart HOOGFEEST AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) 
 8.40 u. Rozenkrans 
 9.00 u. H. Mis familie Wijnands -Hendriks; H. Mis voor de gezinnen 
Zaterdag 26 maart 
16.00-16.30 u. Gelegenheid tot persoonlijke biecht 
19.00 u. H. Mis voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie  

(Collectanten: D. Verheggen en H. Cobben) 
Zondag 27 maart Vierde zondag van de veertigdagentijd, Zondag Laetare 
11.00u. Hoogmis - Hgm. Nico Costongs (stg); Hgm. jrd. tnv echtpaar Roobroeks-Wijnands 

(stg); Hgm. Jos Lammers (off); Hgm. Nico Huntjens (off). Hgm. overl. ouders 
Bemelmans-Cerfontaine en overl. kinderen (lector: Wim Geurts van Kessel; 
collectanten: T. van Kan en J. Ackermans)(Gemengd Kerkerlijk Zangkoor) 

15.00 u. Aanbidding met Kleine Zielen 
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KRUISWEG in de vastentijd 
Iedere maandag vóór de avondmis (om 18.30 uur, dagkapel) en iedere vrijdagmiddag  in de 
grote kerk gaan wij in deze vastentijd de weg van Jezus’ Passie. Vrijdag 11 maart om 16.00 uur 
bidden wij in de grote kerk de kruisweg van Fatima, de kleine weg van “lijden, offers, vasten en 
gebed” 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. Vrijdag 
18 maart om 15.00 uur in de grote kerk de Kruisweg van sint Jozef, de man van smarten, aan 
de vooravond van het hoogfeest van sint Jozef.  Vrijdag 25 maart om 15.00 uur de kruisweg van 
Maria, moeder smarten en moeder van hoop, op deze feestdag van Mariaboodschap. 
 
VASTENACTIE 2022    
U ziet dat machthebbers die behebt zijn door macht, rijkdom, eer, trots 
en aanzien, zich onrechtmatig land toeëigenen door oorlog, geweld, 
intimidatie en kwalijke praktijken. Ten koste van anderen, ten koste van 
levens van anderen en het noodzakelijke levensonderhoud van anderen, 
vaak armen. “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten”, 
zo prijst Jezus hen zalig en gelukkig, die zachtmoedig en vredelievend, 
niet op aardse eer en meacht en rijkdom vertrouwen, maar hun 
vertrouwen stellen op God en in eenvoud Hem dienen. 
  
Een beter leven door opkomen voor het recht op land     
Wereldwijd leven lokale gemeenschappen in gebieden die samen de 
omvang hebben van twee keer Afrika. Hun rechten op het gebruik van 
de grond, waar ze al generaties lang wonen, zijn echter vaak slecht of 
niet geregeld. De gevolgen zijn groot! In de afgelopen 10 jaar is er 
wereldwijd 49 miljoen hectare land geroofd. Dat is evenveel grond als 
Duitsland, Nederland, België en Ierland bij elkaar. 
Eén op de drie mensen is voor zijn bestaan afhankelijk van land, maar slechts een klein deel van 
dit land is wettelijk eigendom van deze lokale gemeenschappen. 
In Guatemala steunt een lokale partner van Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die 
opkomen voor hun rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden water -
krachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare 
landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen van 
duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. 
Drie leiders, die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de land ont -
eigeningen, krijgen juridische bijstand. 
Achter in de kerk liggen vastenzakjes en staat de grote offerkist waarin u uw gaven voor 
de vastenactie kunt deponeren. In het volgend Kontaktblad worden vastenzakjes 
meegegeven, die bij u worden opgehaald met de huis-aan-huiscollecte voor de vastenactie 
in de Goede Week  (11 tot en met 16 april). Hartelijk dank voor uw meedoen. 
 
VASTEN EN GEBED IN GEZINSVERBAND    
Deze vastentijd naar Pasen toe is een tijd van meer toeleg op het 
bidden. Waar leren kinderen bidden? In het gezin. Van hun vader en 
moeder, grootvader en grootmoeder. Dus dat ook in deze vastentijd in 
het gezin en als gezin meer toeleg is op het bidden. Dat ouders er 
aandacht aan geven om samen met het kind, de kinderen aandachtig te 
bidden. Misschien met en speciaal gebedje voor deze  veertigdagentijd.  
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Waar leert het kind vasten? In het gezin!  Waarom niet een vastentrommeltje, waar je iets van 
je snoep opzij legt (voor ná de vastentijd)… Waarom niet iets minder achter de computer met 
filmpjes en spelletjes, om zo meer tijd vrij te maken om iemand te gaan bezoeken die alleen is, 
of even de kerk binnen lopen voor gebed bij Jezus… Waarom niet?  Als het kind dit niet in het 
gezin leert, van wie leert het deze noodzakelijke Christelijke praktijk? Moeder Maria vraagt ook 
aan kinderen, gebed, vasten en offertjes. 
En aan het begin van de vastentijd krijgen de kinderen ook een vastendoosje uitgereikt voor 
de vastenactie. Het is goed als ouders hun kinderen de praktijk van iets van hun eigen zakgeld 
opzij te leggen voor de vastenactie, dat voor de kinderen het thema draagt: “Wat is jouw 
rijkdom?” . Hiervoor kan dan heel goed het vastendoosje gebruikt worden. Jezus leert ons geven 
zonder er iets voor terug te krijgen! Wat een rijkdom als je dat woord van Jezus met de 
vastenactie in praktijk kunt brengen! En waarom laat je het doen van wat geld in het 
vastendoosje niet gepaard gaan met een gebedje, een Onze Vader en/of Wees Gegroetje, voor 
die mensen en kinderen aan wie je je geld geeft, dat God hen zegent en helpt!  Wat een rijkdom 
als kinderen dat geleerd krijgen thuis in het gezin! 
 
KINDERWOORDDIENST     
Op zondag 13 maart a.s. is er tijdens de heilige Mis van 11.00 uur 
kinderwoorddienst. Vastentijd is niet alleen meer toeleg op het gebed, ook op 
de viering van de sacramenten, zoals de Eucharistie; een getrouwe deelname 
aan de Heilige Mis. De communicanten en de vormelingen krijgen dan 
namens de Kerk met name het Onze Vader overgedragen. Ze hebben al eerder 
de geloofsbelijdenis en een Bijbelboekje overhandigd gekregen. Dit is hun 
derde officiële stap op weg naar hun eerste heilige Communie en naar hun 
heilig Vormsel. Dat ze het Onze Vader (en de vormelingen ook het Wees Gegroet) overhandigd 
krijgen in de vastentijd is passend, immers dit is een tijd van meer toeleg op het bidden. Alle 
kinderen krijgen ook een vastendoosje mee, opdat ook zij meedoen met de vastenactie. Het 
doosje kunnen ze met de kinderwoorddienst van Pasen dan inleveren. De gebedskaart en het 
vastendoosje nemen ze mee naar thuis. Zo kan er thuis, in gezinsverband, er aandacht aan 
besteed worden. Gebed en vasten(actie) is iets samen van vader, moeder, en kind(eren)!  
 
SINT JOZEF-FEEST IN HET JAAR VAN HUWELIJK EN GEZIN    
Op 19 maart vieren we het hoogfeest van sint Jozef, Bruidegom van de maagd 
Maria. Zo is de titel van dit feest. We hebben 8 december jl. het heilig jaar van sint 
Jozef afgesloten; het jaar waarin het vaderschap van Jozef alle aandacht heeft 
gekregen. En de boodschap van dat St. Jozef-jaar echoot nog na, zeker in dit jaar 
van huwelijk en gezin. Jozef is niet de biologische vader. God, de hemelse Vader is 
de Vader van Jezus Christus. Die hemelse Vader heeft Jozef gevraagd het 
vaderschap op aarde op zich te nemen. En dat heeft Jozef gedaan. In 
gehoorzaamheid. Zeer trouw. Hij is een échte vader geweest voor Jezus. En Jezus 
heeft hem écht als vader gezien en beleeft. Al zijn vaderlijke taken heeft Jozef 
getrouw uitgevoerd, al zijn vaderlijke verplichtingen. Ook het leren van de gebeden en het 
onderhouden van de godsdienstige praktijken. Met alle liefde, vaderlijke liefde, heeft hij gezorgd 
voor Jezus, het Kind. Met recht is Jozef voorbeeld voor alle vaders, voor alle huisvaders, voor alle 
katholieke vaders, die de opvoeding van de gehele mens, naar lichaam, ziel en geest, serieus 
nemen. Hij gaat alle vaders voor in de godsdienstige opvoeding en vorming van de kinderen, 
door allereerst allicht zelf alle gebeden en godsdienstige praktijken te onderhouden!  
Én de hemelse Vader heeft hem gevraagd ook Maria tot vrouw te nemen. En dat heeft hij gedaan. 
Maria, de maagd en die altijd maagd is gebleven, tot vrouw te nemen. Hij heeft écht van Maria 
gehouden. En Maria heeft écht van Jozef gehouden. Zeer zuivere en trouwe Jozef. Zeer zorgzame 
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Jozef als hoofd van het heilige Huisgezin, van de heilige Familie. Niet voor niets is hij voorbeeld 
en beschermer van alle huisgezinnen. Een voorbeeld voor de katholieke gezinnen om in alle 
noden vertrouwen op God te stellen en om als gezin God de eer te brengen die Hem toekomt 
en in liefde te leven met elkaar. 
Aan de vooravond van dit hoogfeest van sint Jozef, op vrijdag 18 maart hebben we om 
19.00 uur heilige Mis aan het sint Jozef-altaar in de grote kerk van Berg. Om 18.40 uur 
bidden het rozenkransgebed, met de litanie van de heilige Jozef. Er zal ook een sint 
Jozefprentje worden uitgedeeld.  
 
MARIABOODSCHAP-FEEST IN HET JAAR VAN HUWELIJK EN GEZIN   
De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van 
de heilige Geest. Zó is zij op maagdelijke wijze moeder geworden van Jezus, 
Zoon van God. En hoe heeft Maria geantwoord? “Zie, de dienstmaagd des 
Heren. Mij geschiede naar uw woord”. Met een Blijde instemming. Zó is God 
in de wereld gekomen. “Het Woord is vleesgeworden. En het heeft onder ons 
gewoond”.  Door een vrouw komt God in de wereld. Door het gezin komt 
God in de wereld. Waarom heeft God ervoor gekozen om zo de wereld binnen te treden, door 
een gezin heen? Jezus zelf, de Zoon van God, maakt zelf duidelijk, door geboren te worden uit 
een vrouw onder de wet, in een gezin, dat het gezin heilig is.  
Wat is de beste strategische wijze van de vijand om het Rijk Gods kapot te maken, om het Rijk 
Gods te vernietigen?  Maak het gezin en het gezinsleven kapot! Ontheilig huwelijk en 
gezinsleven. De eerbiedwaarde zuster Lucia, de oudste van de drie kinderen van Fatima, aan 
wie Maria verschenen is, schrijft in een lange ondertekende brief, naar aanleiding van de 
oprichting van Huwelijke en Gezin door paus Johannes Paulus II: “Het laatste gevecht tussen de 
Heer en het rijk van Satan zal over gezin en het huwelijk gaan. Je hoeft niet bang te zijn, maar 
ieder die werkt voor de heiliging van huwelijk zal altijd worden aangevallen en tegenwerkt op 
elke manier”.  Deze woorden onderstrepen nog eens het belang en de heiligheid van huwelijk 
en gezin. Daar moeten we niet mee rommelen. Het is alle moeite waard om de ware liefde te 
beschermen, om de heiligheid van huwelijk en gezin te beschermen. Ook bij alle 
wederwaardigheden. Door uit een vrouw en in een gezin geboren te worden geeft de Zoon 
van God aan, dat wij streven naar goede huwelijken en goed gezinsleven: dat is, in ware liefde 
leven, de wil van God doen, God samen dienen en eer brengen, elkaars ware geluk dienen, 
elkaar helpen die mens te zijn en te worden waartoe God ons geschapen heeft, een 
gemeenschap vormen van dienstbaarheid, van geloof en gebed, van eenvoud.  
Vrijdag 25 maart om 9.00 uur plechtige heilige Mis. Om 8.40 gezamenlijk rozenkransgebed.  
 
FILMAVOND 11 en 18 maart I still believe    
Een film uit de muziekwereld. Een waar gebeurd verhaal gebaseerd op de 
Amerikaanse popster Jeremy Camp. Een krachtige film, ook voor jongeren.  
In het waargebeurde I Still Believe worden studenten Jeremy (KJ Apa) en 
Melissa (Britt Robertson) smoorverliefd op elkaar. Als Jeremy doorbreekt als 
popster lijkt alles goed te gaan, tot er bij Melissa kanker wordt geconstateerd. 
Samen gaan ze de moeilijke strijd aan en halen ze kracht uit liefde, niet alleen 
bij elkaar maar ook bij Jeremy’s fans. I Still Believe laat niet alleen zien hoe één 
liefde je leven kan veranderen, maar ook hoe één leven de wereld kan 
veranderen. Een beproefd geloof is het waard om het met elkaar te delen! 
Een passende film in deze passie-tijd. Het zal uw hart raken. De film duurt 1 
uur en 50 minuten. In de parochiezaal van Broekhem, op 11 maart om 19.30 uur, op 18 
maart om 19.45 uur. 
We zullen nog even twee avonden aanhouden. Graag nog aanmelden bij pastoor (06-28445131).  
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DOOPVOORBEREIDING 
In de maand APRIL 2022 zijn als gewoonlijk de volgende doopzondagen:  
 3 april in Houthem; 10 april in Broekhem; 17 april in Berg en Terblijt. 
De voorbereidingsavonden voor de ouders van de dopelingen in de maand  APRIL zullen 
plaatsvinden op maandag 28 maart 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.  
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MISDIENAARS EN ACOLYTHEN 
Zaterdag 5 mrt 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 6 mrt  11.00 u. Samantha,  

Jennifer, Mackenzie 
Maandag 7 mrt  19.00 u. wie wil             
Donderdag 10 mrt 19.00 u. wie wil   
Zaterdag 12 mrt 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 13 mrt 11.00 u. Jeevena,  

Selena, Lieke 
Maandag 14 mrt  19.00 u. wie wil             
Donderdag 17 mrt 19.00 u. wie wil   
VRIJDAG 18 MAART  
VOORAVOND HOOGFEEST SINT JOZEF  

19.00 u. Wiel, Jeevana 

 
Zaterdag 19 mrt 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 20 mrt 11.00 u. Samantha,  

Jennifer, Mackenzie 
Maandag 21 mrt  19.00 u. wie wil             
Donderdag 24 mrt 19.00 u. wie wil   
vrijdag HOOGFEST MARIA BOODSCHAP  

 9.00 u. wie wil 
Zaterdag 26 mrt 19.00 u. Wiel Beckers,  
Zondag 27 mrt 11.00 u. Jeevena,  

Selena, Lieke  
 

Voor al uw  
schilderwerken  

 

SCHILDERSBEDRIJF  
VAN DEN BOORN   

                
Rijksweg 149a 
6325 AD Berg en Terblijt.                                    

                                                                                                      
Telefoon : 06-25293501     
                                      
Email : schildersbedrijfvandenboorn@gmail.com                                  
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Rijksweg 24 - 6325 AE Berg en Terblijt  
www.autobiermans.nl    043-6088000
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Woensdag en zaterdag altijd extra goedkoop tanken  
Profiteer in 2022 op de  

race zondagen van de GP, van de  
 

                    MAX.KORTING 
(zie ook https://max.korting.tinq.nl)  

                 

DAGELIJKS 24 UUR GEOPEND! 
TINQ ALTIJD GOEDKOOP TANKEN




