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de Geul
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en
Onze Lieve Vrouw v.Alt.Bijstand

INLEIDEND WOORD

Valkenburg, december 2017
Wanneer wij een kind ontmoeten, valt de grootspraak weg; dan valt er
niets te eisen. Van een kind kun je niets eisen. Van een kind kun je
alleen maar ontvangen. Een kind geeft ons het geheim van ons leven
terug. Daarom komt God als een kind. Niet zo veel eisen van God.
Probeer te ontvangen wat Hij geeft.
Wil je echt leven met minder geweld en minder harde woorden? Dan zit
je met Kerstmis goed. Wil je echt even niets hoeven geven, maar ben je
bereid gewoon te ontvangen zoals een arme herder die knielt en het
wonder van ons bestaan ondergaat? Dan is dit jouw moment. Wil je
even geen antwoord op al die overspannen vragen, maar stilte en
eerbiedige nabijheid? Je treft het, want dit is precies de goede plek.
Kerstmis is een oud verhaal, maar goede verstaanders vinden er nog
bruikbare woorden in. Een ontmoeting die niets eist, maar ons leven een
beetje lichter maakt. We moeten toch verder in dit leven.
Kerstmis geeft ons de gelegenheid om zingend een antwoord te vinden
op onmogelijke vragen. Een ontmoeting met een kind, de spiegel van
het diepst van onze ziel. Daar kun je alleen maar beter van worden.
Dat is zalig.
Daarom van harte een weldadig en Zalig Kerstfeest.
H. Jansen, pastoor
E. Huids, ass.pastor
H. Lomme, par.secr.
Parochieel Advies Commissie (PAC)

VIERINGEN IN DE KERSTTIJD VAN BEIDE PAROCHIES
IN DE NICOLAAS- EN BARBARAKERK
zondag

17 december:
9.30u
11.30u

maandag 18 december:
19.00u
zondag

24 december:
8.30u

3e zondag Advent
h.mis (samenzang)
h.mis (samenzang)
boeteviering
4e zondag Advent
h.mis deelnemers voettocht naar Banneux

n.b. geen h.m issen om 9.30u en 11.30u
18.30u
20.30u
23.00u

Gezinskerstviering met o.a. Vredeslicht uit
Bethlehem
1e Nachtmis (Bel Canto Resonance)
2e Nachtmis (Caeciliakoor)

maandag 25 december - hoogfeest van Kerstmis:
9.30u
h.mis (Caeciliakoor)
11.30u
h.mis (mannenkoor Walrams Genootschap)
15-18u
kerk open
dinsdag

26 december - 2e Kerstdag
11.30u
h.mis (mannenkoor Geulklank)

zondag

31 december:
9.30u
11.30u

h.mis (samenzang)
h.mis (samenzang)

maandag 01 januari 2018:
11.30u
h.mis (Caeciliakoor)

BIJZONDERE GELOOFSMOMENTEN
Gedoopt:
22-10-2017
11-11-2017

Badu en Sam Thissen
Mike Tylkowski

Uitvaart:
10-10-2017
13-10-2017
01-11-2017
04-11-2017
06-11-2017
09-11-2017
17-11-2017
24-11-2017

John Blommers
Liza Kuijpers-van Hoof
Mia Marx-Schouteten
Ronald Luijten
Paula Thijssen-Bosch
Maria Smeets-Ruijters
Agnes Philips
Fieni Becker-Goris
Weer afscheid van een kerkbestuurslid

Op 26 oktober j.l. overleed plotseling de heer Ronald Luijten,
vice-voorzitter van ons kerkbestuur en later van de Parochiële
Advies Commissie.
Vele jaren vervulde hij zijn taak o.m. inzake juridische aspecten
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Er moesten in die
periode belangrijke beslissingen genomen worden.
Zijn rustige en overwogen kijk, waren een steun voor alle
medebestuurders.
We gaan zijn inbreng missen; ook zijn relativerende
opmerkingen met humoristische inslag.
Beide parochies en ook het Federatiebestuur danken hem voor
zijn inzet.
We wensen zijn gezin, de vele vrienden en allen die in hem een
toeverlaat vonden, sterkte in het verwerken van dit grote
verlies.

PAROCHIE-AGENDA 7 JANUARI T/M 14 FEBRUARI 2018
zondag

7 januari

zaterdag

13 januari

zondag

14 januari

zondag

21 januari

9.30u
11.30u
15.30u
9.30u
11.30u
10.00u
geen mis
om 9.30u

20 januari t/m 3 februari
zondag
28 januari
zondag
zaterdag
zondag

4 februari
10 februari
11 februari

woensdag 14 februari

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

Driekoningen
h.mis (Caeciliakoor)
h.mis (samenzang)
Concert "Quartna"
o.l.v. Arno Kerkhof
h.mis (samenzang)
h.mis (samenzang)
kanselruil Protestantse Kerk
Kloosterkerk (Caeciliakoor)

h.mis (samenzang)
Kerkbalansactie
h.mis (Caeciliakoor)
h.mis (samenzang)
h.mis (samenzang)
h.mis (samenzang)
Carnavalsmis (dialect)
h.mis (Caeciliakoor)
h.mis (samenzang)
Aswoensdag
Askruisje (samenzang)

P arochiepriesters, P AC en m edew erkers, w ensen u allen een
Zalig K erstfeest en een voorspoedig 2018

De nieuw jaarsreceptie op 1 januari 2018 vindt plaats
na de eucharistievieringen in de k erk zelf.

AFSCHEID MGR. WIERTZ
Op 8 oktober j.l. schreef Mgr. Frans Wiertz
een brief waarin hij zijn ontslag
-als
bisschop van Roermond, aan de Paus
aanbood v.w. zijn 75e verjaardag en
afnemende gezondheid.
Daarop heeft de Paus positief gereageerd.
Vanaf 2 december is hij niet meer onze
bisschop. Op 8 december vond er een
feestelijke dankviering plaats in de St.
Christoffelkathedraal, gevolgd door een
indrukwekkende afscheidsontvangst in de
Oranjerie te Roermond.
Als parochies hebben we hem onze waardering en dank laten blijken. En
hem nog vele "rustige" jaren toegewenst.
Inmiddels zijn er 2 boeken verschenen rond zijn persoon. Het boek "Hij
is ons leven" met een reflectie uit de vele colums die hij schreef o.a. in
het bisdomblad "De Sleutel".
Verder het boek "Bisschop Frans Wiertz, missionair testament"
geschreven door journalist Christian van der Heyden.
Mgr. Wiertz heeft aangegeven bij gelegenheid van zijn afscheid geen
persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. Wie toch een blijk van
waardering wil geven, kan dit doen met een financiële bijdrage ten
behoeve van diaconale projecten in Limburg en in het aartsbisdom
Lahore in Pakistan.
Bijdragen zijn van harte welkom op IBAN: NL83 INGB 000 1030 800
t.n.v. Bisdom Roermond, onder vermelding van "afscheid Mgr. Wiertz".

GEVARIEERDE BERICHTEN
Caeciliakoor
De dag van het jaarfeest van het kerkkoor St. Caecilia beleefde een
hoogtepunt in de prachtig verzorgde Hoogmis op 26 november j.l.
Een ander belangrijk hoogtepunt was de huldiging van de jubilaris Mevrouw Maria v.d. Heijden-Janssen, bestuurslid en 50 jaar trouw lid
van het Caeciliakoor. Van de Stichting Gregoriusvereniging ontving zij
het gouden ereteken. Wij willen haar namens alle parochianen nog
eens van harte feliciteren en we hopen dat zij nog vele jaren haar
muzikale dienstbaarheid mag schenken aan onze beide parochies en
mag delen met de andere enthousiaste koorleden.
Nieuwe leden voor beide koren
Zowel het Caeciliakoor als het Uitvaartkoor zijn dringend op zoek naar
nieuwe leden. Heeft u een goede stem ….. laat hem dan horen.
Wilt u meer informatie omtrent een van beide koren? Neem dan contact
op met het Parochiebureau. (ma. t/m vr. 9.30u-11.30u 6013695).
Kerkbijdrage
We naderen het einde van het jaar. Ook onze parochies moeten ieder
jaar weer opnieuw ervoor zorgen de financiële eindjes aan elkaar te
knopen. Uw gewaardeerde jaarlijkse kerkbijdrage is onmisbaar en zorgt
er mede voor dat alle kosten betaald kunnen worden.
Doch voor onderhoud en restauratie is veel, heel veel geld nodig.
Tot op heden hebben we nog lang niet alle bijdragen ontvangen. U heeft
het misschien vergeten, misschien zijn er andere redenen, maar wij
willen u toch vragen ons te blijven steunen door uw kerkbijdrage aan
ons over te maken. Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat onze
parochies hun unieke en onmisbare functie kunnen blijven behouden.
Wereldmissiedag
De collecte die gehouden werd op zondag 22 oktober voor projecten in
Burkina Faso, in Afrika, had een opbrengst van totaal € 340,=, te weten
€ 280 in de Nicolaas en Barbarakerk en € 60 in Oosterbeemd.
Namens de mensen uit dat land en ook namens de ontwikkelingswerkers
ter plaatse hartelijk dank.

Adventsactie
In de tijd dat de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
nog als kerk gebruikt werd was daar ieder jaar een inzameling voor de
Adventsactie, die projecten steunt in diverse ontwikkelingslanden.
Mensen die ook nu nog deze actie willen steunen kunnen dit doen door
te storten op NL 89 INGB 065 310 0000, ten name van: Adventsactie.
Collecten tijdens Kerstdagen
Tijdens de kerstdagen, 24 en 25 december, wordt de opbrengst van de
2e rondgang gebruikt voor bijzondere noden.
Een extra kerkdeurcollecte wordt gehouden voor de kerstversiering in de
kerk.
Vredesvlam
De plannen voor de verwezenlijking liggen op schema. Het ziet ernaar uit
dat de plaatsing in september 2018 kan plaatsvinden. Wilt u dit initiatief
steunen, dan kan dat door uw bijdrage te storten op NL28 RABO 01368
26490 t.n.v. Kunst- en Cultuurraad Valkenburg, o.v.v. Vredesvlam. Bij
deze raad is ook desgewenst een replica van de vlam (op verkleinde
schaal) te bestellen.
Vredeslicht uit Bethlehem met Kerstmis in onze kerk
Het Vredeslicht wordt jaarlijks in de grot van de Geboortekerk te
Bethlehem ontstoken door een kind en daarna verspreid door kinderen
over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 20 jaar vlak voor
Kerstmis vanuit dat kleine vlammetje een oceaan van licht. Ook
duizenden scouts uit de hele wereld geven in de tijd voor Kerstmis het
licht aan elkaar door. Zo vormen zij samen een keten van licht als teken
van vrede en vriendschap. De Paus heeft al jaren het Vredeslicht in
ontvangst genomen.
Dit jaar wordt ons Vredeslicht door de scouting van Schinnen in Wenen
opgehaald en via het bisdom Roermond en de parochie Schin op Geul
komt het licht in onze parochie terecht. Dit Vredeslicht wordt dan in de
Gezinsviering van 18.30 uur (24 december a.s.) doorgegeven aan
belangstellende aanwezigen.
In de kerk zijn eventueel ook noveenkaarsen te koop die geschikt zijn
voor dit doel.

Kerststallen
In het klooster Wittem is van 9 t/m 29 december een bijzondere
tentoonstelling te zien van meer dan 200 kerststallen en kerstgroepen uit
de hele wereld. De openingstijden zijn steeds op zaterdag, zondag en
woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.
Eveneens een bijzondere tentoonstelling van kerststallen -zij het op
kleinere schaal- is te zien in de vitrinekasten in de Nicolaaskerk. Deze
kerststallen komen uit de collectie van pastoor John van Oss uit
Schimmert.
Peerke Donders
Peerke Donders werd in 1809 geboren in Tilburg. Na zijn
priesteropleiding leefde en werkte hij in Suriname, waar hij zich vooral
inzette voor melaatsen, slaven en inheemse volken.
In februari 2018 wordt er een 12-daagse pelgrimsreis georganiseerd
naar de gebieden in Suriname waar deze bijzondere man heeft gewerkt.
Voor verdere informatie en opgave voor deelname kunt u mailen naar
info@huisvoordepelgrim.nl, of bellen naar 034 3215715.
Zusters Franciscanessen van de Heilige Jozef
De congregatie van deze zusters, die verblijven in het klooster "Boslust",
Kloosterweg 34, bestaat 150 jaar.
Op 28 oktober j.l. vond er een bijzondere Eucharistieviering plaats om dit
feit te vieren.
Wij willen namens alle parochianen deze zusters nog eens feliciteren en
we wensen hen samen een goede toekomst toe.
Voettocht naar Banneux
Deze jaarlijkse tocht begint op zondag 24 december om 8.30 uur met
een H. Mis en reiszegen in de Nicolaas en Barbarakerk.
De route van ca. 51 km loopt via Sibbe, Margraten, Reijmerstok, Hoog
Cruts en De Plank.
Om 21.00 uur is de plechtige Kerstnachtviering in de Boodschapskapel in
Banneux. Direct na deze mis vertrekken bussen naar Valkenburg en
Maastricht. Voor reservering van een plaats in de bussen kunt u bellen
naar Mevrouw Spits, tel. 043 6015447.

Kamerkoor Quartna
Het Kamerkoor Quartna uit Maastricht zal op 13 januari 2018 om 15.30
uur in de Nicolaas- en Barbarakerk een concert geven met als thema
"Vrede en Vrijheid". Op het programma staan o.a. liederen van Schüz,
Sheppard, Mendelssohn, Mauritsberger, Shostakovitz, Pärt en Lang. De
altsaxofonist Xabier Casal zal met pianobegeleiding het geheel solistisch
ondersteunen. Het koor staat onder leiding van dirigent, organist en
pianist Arno Kerkhof.
U wordt van harte uitgenodigd dit concert te bezoeken. Om ons
tegemoet te komen in de kosten wordt een vrije gift zeer op prijs
gesteld.
Geheugensteuntjes rond Kerst
* na de kerstvieringen van 24 en 25 december vindt er een
kerkdeurcollecte plaats t.b.v. de kerstversiering in de kerk
* tijdens de kerstvieringen van 24 en 25 december is de tweede collecte
bestemd voor goede doelen
* 1e kerstdag is de Nicolaaskerk ook open van 15.00 - 18.00 uur.
* op het adres Kerkstraat 3-5 is van 17 november 2017 t/m 7 januari
2018 de dependance van onze Lourdesgrot geopend. U kunt daar
terecht voor kerstartikelen en devotionalia. Openingstijden van 11.00
tot 17.00 uur. De netto-opbrengst is bestemd voor het onderhoud van
de Lourdesgrot aan de Cauberg.
Met dank aan de vele vrijwilligers in de winkel.

Kerstfeest
helpt ons geloven in wat ongelooflijk lijkt:
een wereld die verandert
omdat een paar mensen ermee beginnen.

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 "Kerk, ons aller zorg"
NL07 SNSB 0879 2732 16
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

