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INLEIDEND WOORD
Dierbare parochianen en allen die onze
beide parochies ter harte gaan,

April 2017

Op een graf, ergens in Engeland, staat op de steen geschreven: To be
continued (wordt vervolgd)! Prachtige, gelovige en hoopvolle woorden.
Wat het einde lijkt, wordt een nieuw begin. Zoals Petrus ergens zegt: het
graf wordt een baarmoeder. Hoe kan dat? Dat kan alleen omdat
Jezus'Pasen ons Pasen is. Dat kan alleen omdat Jezus niet als Eenling,
maar als Eersteling opstond. Jezus'opstanding als het eerste blokje in de
dominorij.
Het radicale van de Paasboodschap is, zo zegt de Amerikaanse
theoloog John Caputo, niet dat christenen claimen dat een dode man
weer levend is geworden. Nee, het radicale van de Paasboodschap is dat
christenen geloven dat er zelfs in de meest uitzichtloze situatie een
nieuw begin mogelijk is. En daarom is het zo mooi dat wij Pasen vieren
op het moment dat ook de natuur weer ontluikt.
Geloven in de verrijzenis van Jezus is niet geloven in een dood
lichaam dat uit het graf opstaat, maar is geloven in een wereld waarin
dood, ellende en verdrukking niet het laatste woord hebben. Het is
geloven in een wereld waarin vijanden elkaar liefhebben, waarin de
armen gezegend worden, waarin gemarginaliseerde mensen in het
middelpunt mogen staan, een wereld waarin verloren zonen en dochters
weer welkom zijn thuis. Dat zijn allemaal vormen van verrijzenis, vormen
van nieuw leven, vormen van opstanding.
De opstanding uit de doden is een pasgeboren baby, een nieuwe
morgen, een andere dag, meer tijd, herstel na een bedreigende ziekte,
een daad van vergeving, een sprongetje maken als je denkt niet meer te
kunnen bewegen, een terugkeer, een tweede kans, een nieuw …..
Dat is opstanding. Een nieuw begin waar er geen leven meer lijkt
te zijn. En daarom is het Paasverhaal ook een soort nieuw
scheppingsverhaal. Het begint ook als een scheppingsverhaal: vroeg op
de eerste dag, toen het nog donker was.
Wij wensen elkaar dat Paasgeloof, dat Paasvertrouwen, die
Paashoop. En dan kunnen we terecht zeggen: wordt vervolgd.
Zalig Pasen.
H.Jansen, pastoor
E.Huids, ass.pastor

H.Lomme, par.secr.
Kerkbestuur

PAROCHIE-AGENDA EN MISTIJDEN
19 APRIL - 2 JULI 2017
zondag

9 april

dinsdag
11 april
Witte Donderdag 13 april
Goede Vrijdag

14 april

Paaszaterdag

15 april

Paaszondag

16 april

Paasmaandag
zondag

17 april
23 april

zondag

30 april

9.30u
11.30u
19.00u
19.00u
15.00u
19.00u
19.00u

maandag

1 mei

9.30u
11.30u
11.30u
9.30u
11.30u
9.30u
11.30u
19.00u

donderdag

4 mei

19.15u

zondag

7 mei

zondag

14 mei

zondag

21 mei

donderdag

25 mei

9.30u
11.30u
9.30u
11.30u
9.30u
11.30u

zondag

28 mei

woensdag

31 mei

zondag

4 juni

10.00u
9.30u
11.30u
19.00u
9.30u
11.30u

Palmzondag

(Caeciliakoor)
(samenzang)

boeteviering beide parochies
Herdenking Laatste Avondm.

(Caeciliakoor)
Kruisweg

(Caeciliakoor)

Lijdensherdenking

(Caeciliakoor)

Paaswake
Hoogfeest van Pasen

(Caeciliakoor)
(samenzang)
(samenzang)
(samenzang)
(samenzang)
(Caeciliakoor)
(samenzang)

Opening meimaand
a.d. Lourdesgrot
start dodenherdenking
aan de Lourdesgrot

(samenzang)
(samenzang)
(samenzang)
(Caeciliakoor)
(samenzang)
(samenzang)

Hemelvaart v.d. Heer
1e H.Communie
Week Ned.Missionaris

(samenzang)
(samenzang)

Lourdesgrot
sluiting meimaand
Pinksteren

(Caeciliakoor)
(samenzang)

maandag

5 juni

zondag

11 juni

donderdag

15 juni

zondag

18 juni

zondag

25 juni

zondag

2 juli

11.30u
9.30u
11.30u
19.00u
9.30u
11.30u
9.30u
11.30u
9.30u
±
11.00u

2e Pinksterdag

(samenzang)
(samenzang)
(samenzang)

processie Valkenheim Hospice - Oosterbeemd

(samenzang)

dankdienst 1e communie
Patroonsfeest parochie
O.L.Vrouw v.Alt.Bijstand

(Caeciliakoor)
(samenzang)

vertrek processie vanaf
Nicolaaskerk
h.mis aan de Lourdesgrot

(Caeciliakoor)

PROGRAMMA LOURDESGROT
maandag
1 mei
woensdag 31 mei
zondag
13 aug.
Vrijdag

8 sept.

19.00 uur h.mis b.g.v. opening meimaand
19.00 uur h.mis b.g.v. sluiting meimaand
15.00 uur ziekenzegening - wijding kroetwusj
Eucharistieviering
19.00 uur h.mis v.w. Maria Geboorte

n.b.
In de periode van 30 april tot 1 oktober is het winkeltje "De Bron"
geopend van 13.30 - 16.30 uur. In dit winkeltje is een ruime keus aan
devotionalia te koop (o.a. kaarsen, rozenkransen, Mariabeelden etc.) en
wordt (volgens rooster) gerund door een aantal vrijwilligers.
De netto-opbrengst van de winkel is een van de belangrijke inkomsten
die gebruikt wordt voor het onderhoud en het voortbestaan van de
Lourdesgrot.
Mocht u zich ook tot het bovenstaande aangetrokken voelen en het team
willen versterken? U bent van harte welkom. Voor verdere informatie
kunt u contact opnemen met mw. Anuschka Thuijs (06-51043576).

Federatie Centrumparochies - Oud Valkenburg - Schin op Geul

Op 1 april j.l. werd het federatiebestuur officieel door Vicaris Mgr.
Schnackers geïnstalleerd.

Dit zijn de bestuursleden, allen benoemd door het Bisdom:
Namens de parochie H.Mauritius Schin op Geul:
pastoor Fr. Mol mhm
voorzitter
de heer W. Appelboom
secretaris
de heer M. Marcus
penningmeester
Namens de parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg:
pastoor R. Graat mhm
administrator - vice-voorz.
de heer W. v.der Klugt
penningmeester
de heer H. Gerekens
bouwzaken
Namens de beide Centrumparochies Valkenburg:
pastoor H. Jansen s.m.m. vice-voorzitter
de heer L. Bras
penningmeester
de heer Chr. Vermazen
pastoraal / catechese
De eerste vergadering vindt plaats op 16 mei a.s. om 19.00 uur.
De bevoegdheden en taken zijn vermeld in het Convenant (eveneens op
1 april j.l. ondertekend).
Tekst is op te vragen bij de secretaris / parochiebureau's van de
betreffende parochie.

Het kerkbestuur van de beide centrumparochies Valkenburg
gaat verder met de huidige bestuursleden:
Pastoor H. Jansen
voorzitter
de heer R. Luijten
vice-voorzitter
de heer J. America
secretaris
de heer L. Bras
penningmeester
de heer G. Kerckhoffs
penningmeester
de heer P. Smits
Arbo-deskundige
de heer J. Blom
bouwzaken
de heer H. Spronck
bouwzaken
de heer F. Stevens
algemene zaken
Hun bevoegdheden zijn aangepast aan de huidige situatie in nauw
overleg met het federatiebestuur.
Het parochiebureau blijft op de bekende wijze het aanspreekpunt voor
velerlei parochiezaken. Adres, tel.nr. en openingstijden staan op de
achterzijde van deze parochiebrief.

GEVARIEERDE BERICHTEN
Vastenboodschap bisschop Wiertz
De vastenbrief van de Bisschop handelt dit
jaar over “delen”. En dan vooral delen in
de zin van gedachten en gevoelens.
Anderen laten weten wat ons bekend is en
wat wij belangrijk vinden.
Dat kan en moet óók met betrekking tot
ons geloof. Christus zelf heeft ons de
opdracht gegeven om Zijn Blijde
Boodschap over de hele wereld uit te
dragen.
Dat kunnen we doen in woorden door openlijk ervoor uit te komen dat
we gelovig zijn. Maar het kan ook in daden, door ons in te zetten voor
de kerk bij allerlei activiteiten door vrijwilligers. Het moet natuurlijk ook
door in concrete daden te laten zien dat we willen leven naar Jezus
opdracht. Dus door onze naasten lief te hebben en te steunen.
Laten we deze Vastentijd benutten om ons daar bewust van te worden
en te proberen daarnaar te leven.
Voor wie de volledige tekst van de brief wil zien zijn er een aantal
exemplaren af te halen bij het parochiebureau.

Vastenactie
In de vorige parochiebrief heeft u kunnen lezen dat de opbrengst van de
vastenactie dit jaar bestemd is voor projecten in El Salvador. Deze
projecten hebben tot doel om jongeren op te vangen en ze zo te
behoeden voor beïnvloeding door criminele bendes.
Op dit moment is reeds een behoorlijk bedrag voor dat doel gegeven.
Maar de actie duurt tot en met Pasen en u kunt uw gift deponeren in
een van de bussen in de Nicolaaskerk of in de Mariakapel (naast de
voormalige O.L.Vrouwekerk). U kunt natuurlijk ook een bedrag
overmaken op een van de banknummers van de parochie onder
vermelding van "vastenactie". Als u dat laatste doet, kunt u die gift
wellicht volgend jaar opvoeren als aftrekpost op uw belastingaangifte.
Honger in Afrika
Hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen
eisen razendsnel onschuldige levens.
Samen kunnen we miljoenen mensen redden van de hongerdood door
nu noodhulp te bieden en te geven op GIRO 555.
Volledig IBAN-nummer: NL08INGB 0000 000555.
Pelgrimeren: Wandelen met een plus …..
Mensen trekken naar pelgrimsoorden, in alle tijden en culturen. Ook naar
pelgrimsplekjes dichtbij. Meestal te voet. De Stichting Pelgrimswegen &
Voetpaden (SPV) houdt die oude traditie van 'wandelen met een plus"
levend en organiseert o.a. op zaterdag 17 juni (tijdens het octaaf van
het Heilig Sacrament te Meerssen) een pelgrimswandeling vanaf de
Nicolaas- en Barbarakerk naar de basiliek in Meerssen. Vertrek om 09.00
uur. 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 SVP 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.
Processie Valkenheim
Op donderdag 15 juni om 19.00 uur vertrekt de jaarlijkse processie van
Valkenheim, Hospice Geerlingshof, Oosterbeemd. Naast de diverse
verenigingen uit ons stadje zijn het vooral de bewoners van genoemde
klinieken die meetrekken. Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Grote processie
Deze trekt op zondag 2 juli door de autoluwe straten van de Nicolaas en
Barbaraparochie. De route en verdere gegevens vindt u in de volgende
parochiebrief.
Studiemiddag bisdom Roermond
Het bisdom nodigt u van harte uit voor een studiemiddag rond het
thema "Kunst in geloof - Geloof in kunst", die plaats zal vinden op
zaterdag 20 mei a.s. van 13.00 - 16.00 uur in Houthem-St. Gerlach.
De dag zal plaatsvinden in het Heiligdom St. Gerlach, Onderstestraat 1,
6301 KA Houthem-St.Gerlach.
De expositie is los van de studiemiddag te bezoeken van 9 april 2017 tot
en met 15 november 2017, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur (in
november tot 16.00 uur geopend).
Deelname aan deze dag kost € 10,--. Mocht u aan deze dag willen
deelnemen dan kunt u zich aanmelden via het digitale
aanmeldingsformulier https:/www.formdesk.com/ipal/StudiedagCatechese-2017. (John Marx, Hoofd afdeling catechese 06-53891307).
Vredesvlam
Een vlam van- en voor Valkenburgers en bezoekers, om even bij stil te
staan en na te denken over vrede.
Er is gekozen voor een ontwerp van de Valkenburgse kunstenaars Maria
Verstappen en Jan van der Bragt. Het wordt een symbolische V,
uitgevoerd in staal, bekleed met bladgoud en komt te staan op het
pleintje vóór de Nicolaaskerk, tegenover de Geulpoort.
Voor verwezenlijking van de plannen en voor het onderhoud van het
kunstwerk in de toekomst is geld nodig. Dit wordt deels bijeengebracht
door de "VRUNG VAN DE VALLEKENBERGSE VREDESVLAM".
U kunt daar óók bij horen door een jaarlijkse bijdrage van € 10,-- over te
maken op NL28 RABO 0136 8264 90, t.n.v. Kunst- en Cultuurraad
Valkenburg aan de Geul, o.v.v. "Vredesvlam". Vergeet ook niet uw adres
te vermelden.
Avond van de Martelaren
Op vrijdag 7 april worden in de Nicolaas-basiliek in Amsterdam
(tegenover het Centraal Station) de mensen herdacht die gedurende de
laatste jaren hun passie voor Christus, met de dood hebben moeten
bekopen. Daaronder o.a. pater Jacques Hamel uit Syrie en vier zusters
van Moeder Teresa uit Jemen.
De viering begint om 18.30 uur. En mocht u overwegen daaraan deel te
nemen, dan kunt u verdere informatie krijgen in het parochiebureau.

BIJZONDERE GELOOFSMOMENTEN
Gedoopt:
26-03-2017

Bruce Gielkens

Begraven:
03-03-2017
21-03-2017

Mariëtte Hendriks-Koekkelkoren
Franny Hammink-Muijters

Eerste H.Communie 2017:
De voorbereiding is begonnen. Op de eerste ouderbijeenkomst op 7
maart j.l. bleek dat alle ouders enthousiast hun schouders zetten onder
dit groots feest voor kind, gezin en parochie.
Programma
zondag

2 april

op de vrijdagen

donderdag

25 mei

zondag
donderdag

18 juni
15 juni

Zondag

2 juli

presentatie 1e communicanten tijdens de
h.mis van 11.30 uur.
17 - 24 en 31 maart, 7 april en 12 mei
worden de a.s. communicanten om 12.15
uur in onze basisschool Valkenburg door
pastoor voorbereid voor dit H.Sacrament.
Dan worden ook de liederen ingestudeerd.
(Hemelvaart) is het communiefeest om
10.00 uur in de Nicolaas- en Barbarakerk.
11.30 uur dankdienst.
19.00 uur processie Valkenheim - Hospice
Geerlingshof - Oosterbeemd.
9.30 uur Grote Bronkprocessie in Centrum
Valkenburg.

