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Beste mensen,
We weten dat alle leven eens moet sterven. Toch kunnen we er maar
niet aan wennen. Het is zo zonde dat alle schoonheid vergaat tot as.
Waarom zouden we dan eigenlijk zoveel moeite doen als alles uiteindelijk
toch weer eindigt in het niets? Waarom blaast God leven in de mens als
we aan het eind van het liedje de laatste adem weer uit moeten blazen?
Op die manier lijkt het leven zo troosteloos tevergeefs.
Gelukkig blijkt de mens ook over andere krachten te beschikken. In de
koude nawinter vieren mensen feest. Carnaval spettert in het rond met
praalwagens en eindeloze liederen. Ondanks alle tevergeefsheid van het
leven zien we mensen uitdelen van hun bezit. Gaan bij elkaar zitten om
troost te vinden en om verdriet te overwinnen. Na een aardbeving of een
grote brand bouwt men alles weer op. Uit de as van verdriet en
tegenslag weet de mens nog een vonk te halen om met vuur en
geestkracht een nieuw begin te maken.
Door vasten wordt je sterker. Door te minderen wordt het leven meer.
Door af te zien ga je beter kijken. Door te bidden zal God je nabij zijn.
Door een stap terug te doen kom je dichter bij de dingen. Door minder
te spreken wordt alles veelzeggender.
Daar zijn die veertig dagen voor gereserveerd. We kunnen ontdekken
dat het leven geen afgang is, maar een groei naar beter inzicht en
mooier licht. Veertig dagen om geluk te waarderen en ons verlies te
nemen. Veertig dagen om in dankbaarheid te ontvangen en om in
dankbaarheid uit handen te geven. Een nieuw evenwicht vinden tussen
drukte en stilte, tussen veelpraterij en zorgvuldig gebed. Dat hoeft niet
opzichtig. Niemand hoeft het te zien. Niemand hoeft het te weten. Het is
geen wedstrijd. God weet wat in ons leeft.
De veertig dagen zijn gezegende dagen want we kennen het eindpunt:
Pasen.
Onherroepelijk; nieuw leven; nieuw begin. Dat is ons houvast.
We wensen elkaar een vruchtbare vastentijd.
H.Jansen, pastoor
E. Huids, ass.pastor

H.Lomme, par.secr.
Kerkbestuur

ZATERDAG 1 APRIL 2017 WORDT CONVENANT
PAROCHIEFEDERATIE ONDERTEKEND
Onlangs konden we u in deze parochiebrief al melden dat de vorming
van een federatie van de parochies H.H.Nicolaas en Barbara
(Valkenburg), O.L.Vrouw v.Alt.Bijstand (Valkenburg), H.Johannes de
Doper (Oud Valkenburg) en H.Mauritius (Schin op Geul), aanstaande
was. Toen is ook ingegaan op de belangrijkste uitgangspunten van de
beoogde samenwerking (op het terrein van de liturgie, de pastorale zorg,
alsmede het bestuur en beheer van de personele en materiële
middelen). Zo behoudt iedere parochie haar eigen identiteit (zoals
vastgelegd in het parochiebeleidsplan) en blijft deze juridisch in
zelfstandige vorm voortbestaan (met een eigen financiële exploitatie),
terwijl ook de huidige priester op zijn post blijft.
Inmiddels staat het definitief vast dat deze "parochiefederatie
Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op Geul" per 1 april van dit jaar zijn
beslag krijgt met de ondertekening (door zowel genoemde parochies als
het bisdom) van het convenant dat hieraan ten grondslag ligt en waarin
de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Deze ondertekening
-in
aanwezigheid van diverse genodigden- zal geschieden op zaterdag 1
april a.s. om 14.30 uur tijdens een bijzondere Eucharistieviering in de
parochiekerk van Schin op Geul met meerdere celebranten (naast de
parochiepriesters ook vicaris-generaal mgr. Schnackers).
Bij deze feestelijke viering wordt ernaar gestreefd om waar mogelijk alle
vier de parochies te betrekken; zo zijn lectoren en misdienaars /
acolieten afkomstig uit de verschillende parochies, wordt de plechtigheid
opgeluisterd door het gemengd koor St.Caecilia uit Valkenburg en zullen
afbeeldingen van de diverse patroonheiligen aan de voet van het altaar
worden geplaatst op een speciaal hiervoor gemaakt rekje.
Tot slot wordt nog opgemerkt dat deze ceremonie uitdrukkelijk niet
alleen bedoeld is voor genodigden; iedereen is van harte welkom! Er is
genoeg ruimte in de kerk en ook is er voldoende (gratis)
parkeergelegenheid.
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FINANCIEEL OVERZICHT KERKEN AAN DE GEUL

Baten

2015

2014

Verschil

Kerkbijdragen
Collecten/Misintenties
Uitvaarten/huwelijken
Offerblok/kaarsen
Overige bijdragen/giften

37.211
47.075
21.875
4.605
939

39.335
33.320
18.832
14.411
880

2.124
13.755
3.043
9.80659

2.900
13.055
856

3284781.290-

111.705

106.778

126.420

123.589

2.831

Lasten
Personeel en functiekosten
55.779
Huisvestingskosten
45.764
Afschrijving inventaris
386
Kosten eredienst
17.501
Kosten pastoraal
6.422
Verplichte en vrijwillige bijdragen 21.711
Beheerskosten
7.467
Overige kosten
Totaal lasten
155.030

58.352
48.187
386
22.200
6.233
20.526
12.734
168.618

2.5732.4234.699189
1.185
5.26713.588-

Incidentele baten

28.61049.675

45.02947.956

16.419
1.719

Resultaat

21.065

2.927

18.138

Bijdrage gemeente
Opbrengst bezittingen
Overige bijdragen
Totaal Baten

2.572
12.577
434-

4.927

Toelichting
Het boekjaar 2015 sluiten we evenals het boekjaar 2014 af met een
positief resultaat.
Een positief resultaat, we vertelden u dat al in het weekeinde van 5
februari, dat zijn oorsprong vindt in de vrijval van een deel van de
voorziening onderhoud, welke voor de kerk van O.L.Vrouw
v.Altijddurende Bijstand was gevormd.
Het resultaat uit de normale exploitatie was in 2015 even als in 2014
negatief (€ 28.000 in 2015 tegenover € 45.000 in 2014).
De ontvangen bijdragen van parochianen bedroegen in 2015 bijna
€ 112.000. Voor het eerst in jaren zien we hierin een stijging van
€ 106.000 in 2014 naar € 112.000 in 2015. Een ontwikkeling waar we
heel dankbaar voor zijn.
Ook de lasten, die gepaard gaan met de instandhouding van de beide
parochies zijn in het boekjaar 2015 lager dan in het boekjaar 2014. In
2015 bedroegen deze ruim € 155.000, hetgeen ten opzichte van 2014
een daling van € 13.000 betekent.
Het behoeft geen nadere toelichting, dat het kerkbestuur desondanks
nog steeds naarstig op zoek is naar mogelijkheden om de kosten te
verlagen dan wel de opbrengsten te verhogen.
Elementen, die daarbij onder meer een rol spelen zijn de mogelijkheden,
die de komende samenwerking met de parochies Schin op Geul en OudValkenburg biedt en de ontwikkeling van het aantal bezoekers aan de
wekelijkse eucharistievieringen.
In 2016 hebben we maatregelen genomen om de exploitatie weer
sluitend te krijgen. In de loop van 2017 zal blijken of deze maatregelen
voldoende zijn geweest, dan wel aanvullende maatregelen noodzakelijk
zijn. We houden u hier natuurlijk van op de hoogte.
Tenslotte danken wij allen die zich belangeloos voor onze parochies
inzetten en diegenen die de parochies hun financiële steun (op welke
wijze dan ook) lieten blijken.
Namens het kerkbestuur
Leo Bras en Guido Kerckhoffs (penningmeesters)

BIJZONDERE GELOOFSMOMENTEN
Gedoopt:
21-12-2016
29-12-2016
07-01-2017
05-02-2017

Olivier Tonnaer
Benjamin Frijns
Toby Crijns
Jackie Lemmens

Getrouwd:
07-01-2017

Sander Crijns en Delcie Noyen

Begraven:
22-12-2016
31-12-2016
27-01-2017
31-01-2017
04-02-2017

Mia van Kempen-Coumans
Tity Koekelkoren
Jef Vaessens
Grad Schoren
Hans Hoffman

Jaarcijfers in beide parochies 2016
Doopsels
30
1e Communie 31
H.Vormsel
16
Huwelijken
4
Uitvaarten
39

GEVARIEERDE BERICHTEN
Vastenactie
San Salvador -de hoofdstad van El Salvador in Midden Amerika- is een
gebied dat grotendeels beheerst wordt door criminele bendes. Deze
bendes werven leden onder kinderen en jongeren. Het behoren tot zo'n
bende geeft macht en status en het niet willen meedoen geeft gevaar
voor geweld. Door deze praktijken houden die bendes zichzelf in stand
en breiden zich uit.
Vastenactie 2017 van ons bisdom steunt een aantal projecten die
beogen jongeren in deze gebieden een alternatief te bieden en te leren
dat zij -ook buiten de bendestructuren- een goed bestaan kunnen
opbouwen.
Vastentijd is "tijd voor bezinning". We moeten ons realiseren dat we het
ook met wat minder kunnen doen. En wat we daardoor uitsparen
kunnen we geven aan de vastenactie, waardoor onze armste
medemensen uitzicht krijgen op een beter leven.
U vindt bij deze parochiebrief een vastenzakje dat u -met inhoud- kunt
deponeren in de daarvoor bestemde bus in de Nicolaaskerk of in de
Mariakapel St.Pieterstraat of in de brievenbus van de pastorie Kerkstraat
21. Natuurlijk kunt u ook een bedrag overmaken op een van de
rekeningen van de parochies, onder vermelding "Vastenactie", of de
machtiging op de achterkant van het vastenzakje invullen.
Nieuwe Deken
Het dekenaat Gulpen -waartoe ook onze parochies behoren- krijgt een
nieuwe Deken. Op 19 maart a.s. om 14.00 uur zal in de kerk van Gulpen
Paul Bronneberg geïnstalleerd worden tot deken van Gulpen en pastoor
van Gulpen en Wylré. Onze pastoor en twee vertegenwoordigers uit de
parochies zullen namens ons allen deze dienst meevieren. Parochianen
die de installatie willen meemaken zijn uiteraard van harte welkom.
Gespreksavonden voor Trouwparen
In de zaal van klooster Wittem worden op drie dinsdagavonden in maart
gesprekken georganiseerd voor mensen die van plan zijn te gaan
trouwen. Er worden thema's behandeld zoals: "Waarom trouwen we
voor de kerk? Hoe verloopt een huwelijksviering en welke bijzondere
momenten komen daarin voor? Kunnen we de kinderen die we krijgen
zien als een geschenk van God?"
Geïnteresseerden kunnen een aanmeldingsformulier afhalen bij het
Parochiebureau.

Huis voor de pelgrim
Deze organisatie organiseert reizen naar diverse bedevaartsoorden zoals
Lourdes, Banneux, Israel, Santiago etc. Mocht u interesse hebben voor
zo'n reis, dan kunt u contact kopnemen met: Huis voor de pelgrim,
Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht of www.huisvoordepelgrim.nl
Pelgrimeren: wandelen met een plus
Mensen trekken naar pelgrimsoorden, in alle tijden en culturen. Ook naar
pelgrimsplekjes dichtbij, zoals Maria-kapelletjes. Meestal te voet.
De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) houdt die oude traditie
van "wandelen met een plus" levend en organiseert groepswandelingen
naar heiligdommen in en rond Nederlands Limburg, bijvoorbeeld op een
feestdag van een heilige. Het pelgrimskarakter uit zich in
bezinningsmomenten bij de start, onderweg en op het eindpunt. Soms
sluit men zich aan bij een viering ter plaatse. De SPV is een zelfstandige
stichting, nauw samenwerkend met Klooster Wittem, een pelgrimsoord
aan de Geul bij Gulpen. Hier heeft zij haar vergader- en postadres:
Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem.
Christoffeldag voor vormelingen
Deze wordt gehouden op zaterdag 13 mei a.s. in Roermond en is
bestemd voor alle meisjes en jongens die dit jaar het H.Vormsel willen
ontvangen. Het wordt beslist een dag waarop veel te beleven en te leren
is. Aanmelden kan vóór 1 mei a.s. via www.christoffeldag.nl
Stichting Lourdesgrot
Tijdens de periode Kerststad Valkenburg mochten we weer vele
kooplustigen ontvangen in onze "dependance" Kerkstraat 3. Mensen op
zoek naar kerstartikelen die direct met het bijbelse kerstverhaal te doen
hebben. De Stichting dankt de vele vrijwilligers die de winkel beheerden.
De netto-opbrengst komt ten goede aan de instandhouding van de
Lourdesgrot aan de Cauberg nr. 16.
Sensoor
Dit is een organisatie die zich tot doel stelt een luisterend oor te bieden
aan alle mensen met problemen. Dus iedereen, met welke vragen of
problemen ook, kan contact opnemen.
Telefoon: dagelijks gedurende 24 uur (045 5719166) of
heerlen@sensoor.nl

Geerlingshospice
Op 3 februari j.l. vond de opening plaats van het vernieuwde hospice op
Oosterbeemd 24 A.
Onze pastoor heeft namens alle parochianen deze opening bijgewoond.
1e Communie (25 mei) en H.Vormsel (datum nog onbekend)
De voorbereiding start binnenkort.
In overleg met de betreffende ouders worden afspraken gemaakt over
ouderavonden, vieringen en excursies. De kinderen zelf worden
voorbereid na schooltijd in een lokaal van onze basisschool Valkenburg.
Allen die het aangaat krijgen binnenkort bericht.
Vredesvlam (Vlam veur vrae) in Valkenburg
De realisatie van die vlam krijgt letterlijk en figuurlijk gestalte.
Wanneer u dit leest is de keuze uit 4 -door Valkenburgse kunstenaars
ingezonden vredesmonumentenbepaald. Vele Valkenburgers en
anderen hebben hun voorkeur laten blijken. U leest via verschillende
nieuwsmedia het vervolg van ons traject op weg naar 21 september
2017.
Per abuis hebben we in de vorige parochiebrief een verkeerd
banknummer vermeld waarop u uw geldelijke ondersteuning kunt
waarmaken.
Hier volgt het goede nummer: NL 28 RABO 0136826490
t.n.v. Kunst- en Cultuurraad o.v.v. "Vredesvlam".

Collecte / acties goede doelen in 2016 in beide parochies
Vastenactie
Amigos do Brasil
Week Nederlandse Missionaris
Miva
Wereldmissiedag
Kerstactie
Totaal

€ 3.047,71
€
720,45
€
330,-€
250,-€
360,33
€
500,-€ 5.208,49

Pastoor
H.Jansen
Parochiesecretaresse H.Lomme
Buiten kantoortijden H.Lomme
Ass.pastor
E.Huids
Dr.Hermanstraat 31
6301 DH Valkenburg a/d Geul

043 6013695
043 6013695
043 3643390 (privé) na 16.00 uur
043 6012194

Parochiebureau / pastorie (ma. t/m vr. 9.30-11.30)
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg a/d Geul
043 6013695
Website: www.kerkenaandegeul.nl
Email: info@kerkenaandegeul.nl

Banknummers
Parochie H.H.Nicolaas
Parochie O.L.Vrouw van
en Barbara
Altijddurende Bijstand
Misgelden:
NL47 ABNA 0521 9645 71
Overige betalingen:
NL77 ABNA 0521 9546 22
NL30 INGB 0001 0557 13
Kerkbijdrage:
NL48 SNSB 0858 3734 40
t.n.v. kerkbestuur
parochie H.H.Nicolaas en
Barbara
Stichting Lourdesgrot:
NL15 RABO 0152 8464 68

Voor alle betalingen:
NL18 SNSB 0878 451331
NL31 RABO 0152 8021 42
NL68 ABNA 0483 3644 01
NL56 INGB 0001 225674

t.n.v. kerkbestuur parochie
O.L.Vrouw v.Alt.Bijstand

