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Beste parochianen en gasten,
Terwijl ik dit woord schrijf, worden de laatste kerstbomen van de straat gehaald; zijn
de drie koningen vertrokken en doen de nieuwe prinsenparen van de Mirlitophile hun
intrede, terwijl deze parochiebrief de intro vormt op de Vastentijd. Ons leven kent
dus vele invalshoeken. En dat is goed.
Op Aswoensdag begint de vastentijd alsmede de vastenactie 2018 (zie elders in deze
brief). En dan denken wij aan aalmoezen, bidden, vasten. Dé steun voor de
Vastentijd.

Aalmoezen: het gaat over iets heel belangrijks. Jezus spreekt hier niet over de

aalmoes die wij in de openschaalcollecte leggen, maar over een teken van
barmhartigheid. Als je barmhartig bent om gezien te worden, mag je die
barmhartigheid houden. Het gaat Jezus om echte barmhartigheid, waarbij je je niet
minzaam buigt over je medemens, maar hem het gevoel geeft dat hij een plaats in je
hart heeft. Ook als hij ooit op je hart getrapt heeft.

Bidden: Als je bidt, laat dan die vele woorden maar thuis. Dan is er een dáád nodig;

vergeving schenken. Want als je bidt, moet je God een norm geven waarin Hij zich
houden moet als hij jouw bidden bekijkt. Wij kunnen bij ons gebed rustig iedere
stortvloed van woorden thuis laten. Er wordt een daad van vergeving gevraagd. Dat
is voor God de norm. Daar mag God niet onder blijven en ook niet overheen gaan.

Vasten: Vasten heeft te maken met hongeren en dorsten. Maar dan denkt Jezus niet

aan horecabedrijven, of aan brood of rijst. Hij heeft de woorden "hongeren" en
"dorsten" al eerder gebruikt. Toen ging het over hongeren en dorsten naar
gerechtigheid. Daar gaat het Hem ook bij het vasten om. Wij moeten veel meer
honger hebben naar die gerechtigheid in de wereld. We moeten bijna sterven van
dorst naar gerechtigheid. Zo zul je vasten, als je tenminste die maatschappij van
Christus wilt. En dit vasten moet je niet doen met gesteun en gekreun van ach en
wee; anderhalf procent van je inkomen …. En dan voel ik mij nog gefrustreerd, want
ik sta machteloos tegenover zo veel honger. Maar met een blij gezicht, omdat wij de
belofte hebben dat het kan, dat het komt: die betere wereld.
Kortom, er is werk aan de winkel ook in de Vastentijd 2018. We gunnen elkaar de
kans om het te volbrengen. Dan wordt deze periode vruchtbaar voor jezelf, de
parochie, de grote wereld. Alle succes!

H. Jansen, pastoor, E. Huids, ass.pastor, Parochiebestuur, H.Lomme, par.secr.

FINANCIEEL OVERZICHT KERKEN AAN DE GEUL
Baten
Kerkbijdragen
Collectes/Misintenties
Uitvaarten / huwelijken
Offerblok / kaarsen
Overige bijdragen / giften
Bijdrage gemeente
Opbrengst bezittingen
Overige bijdragen
Totaal Baten
Lasten
Personeel en functiekosten
Huisvestingskosten
Afschrijving inventaris
Kosten eredienst
Kosten pastoraal
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten
Overige kosten
Totaal lasten

Incidentele baten
Resultaat
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44.452
15.038
5.822
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100.763
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4.605
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verschil
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1.570

2.572
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434-
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111.705
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17.873
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7.467
135.376 155.030
20.63422.581
1.947

28.61049.675
21.065

10.942-

11.678-

7.9825.3762.5171.0853.8381.144
19.6547.976
27.09419.118-

Toelichting:
Evenals in het boekjaar 2015 sluiten we als gevolg van een gedeeltelijke
vrijval van de voorziening onderhoud het boekjaar 2016 met een positief
saldo af.
Het resultaat uit de normale exploitatie was in 2016 minder negatief dan
in 2015, maar bedraagt nog altijd negatief € 20.000. In 2015 was dit
negatief € 28.000.
De ontvangen bijdragen van parochianen bedroegen in 2016 bijna €
101.000. De in 2015 op dit punt ingezette stijgende lijn is in 2016 helaas
weer een dalende lijn gebleken. Ten opzichte van 2015 toen we €
112.000 aan bijdragen van parochianen mochten ontvangen zijn we in
2016 € 11.000 lager uitgekomen. Een zorgelijke ontwikkeling, die zich
ook in 2017 lijkt te hebben voortgezet.
Hier staat tegenover, dat we in staat zijn gebleken de lasten van beide
parochies ten opzichte van 2015 met € 19.000 te laten afnemen. Per
saldo verklaart dit het minder negatieve exploitatieresultaat, zoals
hierboven verwoord.
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. Het zou fijn zijn, wanneer we de
negatieve exploitatieresultaten zouden kunnen ombuigen naar positieve
exploitatieresultaten. Elementen, die daarbij onder meer een rol spelen
zijn de mogelijkheden die de samenwerking met de parochies in Schin
op Geul en Oud-Valkenburg 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. Dit heeft voor 2016 slechts deels resultaat gehad.
In de loop van 2018 zal blijken of deze maatregelen voldoende zijn
geweest om het boekjaar 2017 met een positief exploitatieresultaat af te
sluiten. Mocht dit niet zo zijn, dan kunnen aanvullende maatregelen niet
uitblijven. We houden u hier natuurlijk van op de hoogte!
Wij danken allen die zich belangeloos voor onze parochies inzetten en
diegenen die aan de parochies hun financiële steun (op welke wijze dan
ook) lieten blijken.
Tenslotte doen wij met enige schroom een beroep op u allen om niet
alleen te blijven geven, maar als het even kan ook na te gaan of een
verhoging van uw bijdrage aan de parochie mogelijk is. Alleen samen
kunnen we tot een gezonde exploitatie van onze beide parochies komen.
Namens het kerkbestuur,
Leo Bras en Guido Kerckhoffs (penningmeesters)

PAROCHIE-AGENDA EN MISTIJDEN
10 FEBRUARI T/M 2 APRIL 2018

zaterdag
zondag

10 februari 19.00
11 februari
9.30
11.30
woensdag
14 februari 19.00
14 febr. - 1 april
zondag
18 februari
9.30
11.30
zondag
25 februari
9.30
11.30
zondag
4 maart
9.30
11.30
zondag
11 maart
9.30
11.30
zondag
18 maart
9.30
11.30
zondag

25 maart

Witte donderdag 29 maart
Goede Vrijdag
Paaszaterdag

30 maart

9.30
11.30
19.00
15.00
19.00

31 maart

19.00

Paaszondag

1 april

Paasmaandag

2 april

9.30
11.30
11.30

Carnavalsmis (dialect)
h.mis (Caeciliakoor)
h.mis (samenzang)
h.mis - Askruisje (samenzang)
Vastenactie 2018
h.mis (samenzang)
h.mis (samenzang)
h.mis (samenzang)
h.mis (Slavisch Byzantijns koor)
h.mis (samenzang)
h.mis (samenzang)
h.mis (Caeciliakoor)
h.mis (Kurkapel Falcobergia)
h.mis (samenzang)
presentatiemis 1e
communicanten
Palmzondag

(Caeciliakoor
(samenzang)
(Caeciliakoor)

Avondmaalherdenking
Kruisweg

(Caeciliakoor)

Lijdensherdenking

(Caeciliakoor)
Paaswake

(Caeciliakoor)
(samenzang)
(samenzang)

BIJZONDERE GELOOFSMOMENTEN
Gedoopt:
17-12-2017
21-01-2018

Lola Paulssen
Logan Borgers

Uitvaart:
14-12-2017
15-12-2017
02-01-2018
06-01-2018
10-01-2018
20-01-2018

Riet Curvers-Lennards
John Hammink
Frans Debie
Herman Mücher
Annie Last-Ummels
Jos Frijns

Jaarcijfers in beide parochies in 2017:
Doopsels
: 22
1e Communie : 15
H.Vormsel
: 18
Huwelijk
:
5
Uitvaarten
: 36

Oud-kerkmeester Herman de Jong overleden
Met eerbied en dankbaarheid willen wij hem in herinnering houden als
de man met een tomeloze inzet voor de belangen van de
O.L.Vrouwekerk en O.L.Vrouweparochie. Pastoor Huids noemde zijn
kerkmeesters - werkmeesters. Op technisch gebied, onderhoud en het
mede organiseren van de Fancy Fair lagen bij hem in deskundige en
enthousiaste handen. Recht door zee en altijd "stand by".
Herman bedankt.

GEVARIEERDE BERICHTEN

Vastenactie.
Op 14 februari, Aswoensdag, begint de vastentijd. Een periode waarin
we worden aangespoord om
ons speciaal in te zetten om
mensen in armere gebieden
van de wereld te steunen.
Dit jaar koos de Bisschoppelijke
Vastenactie voor een project in
het noorden van Zambia, een
gebied waar veel huishoudens
en gemeenschappen ontwricht
zijn door HIV-besmettingen en
Aids. We steunen daar het
“Households in Distress programma”. Dit beoogt, door
voorlichting,
trainingen
en
startkapitaaltjes, de mensen te
helpen
problemen
te
voorkomen en in eigen levensonderhoud te voorzien.
Wij leven hier in betrekkelijke welvaart. Daarom is het onze plicht een
stukje van die welvaart af te staan voor onze medemensen in nood.
Laten we dus de vastentijd “vieren” door onszelf iets te ontzeggen en de
vastenactie te steunen.
Bij deze brief ontvangt u een vastenzakje, waarin u uw bijdrage kunt
doen in de vorm van een geldbedrag of een toezegging (zie achterkant
van het zakje). U kunt het in de kerk in de daarvoor bestemde bus
stoppen.

Huis voor de Pelgrim
Deze instelling organiseert binnenkort weer diverse reizen, onder andere
naar Lourdes, Banneux, Israel en Santiago de Compostela.
Informatie hierover vindt u op internet www.huisvoordepelgrim.nl of via
telefoon 3215715.
Stichting SENEHASA Seniorhome
Deze Valkenburgse stichting heeft tot doel het zorgcentrum voor
ouderen in Sri Lanka te steunen. Wij kunnen daarbij helpen door het
kopen van Sri Lanka-artikelen of door een financiële bijdrage. Adres:
Spoorlaan 21. Tel. 60112021. Ibannummer: NL68ABNA0544154592.
Byzantijnse viering.
Zondag 25 februari wordt om 11.30 uur in
onze kerk de H. Mis gevierd volgens de
Byzantijnse ritus en met Byzantijnse
gezangen door het koor Anastasis onder
leiding van Harry Custers.
U wordt van harte uitgenodigd deze dienst
mee te vieren.
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
1e Communie (10 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.

Collecten/acties goede doelen 2017 in beide parochies
Vastenactie
€ 2.295,-Week Nederl. Missionaris
€
266,23
Miva
€
266,45
Wereldmissiedag
€
340,-Amigos do Brasil
€
575,-Kerstactie goede doelen
€
800,-Totaal
€ 4.542,68 Heel veel dank
Een speciaal dankwoord gaat uit aan allen die hebben meegeholpen
bij alle voorbereidingen en de vieringen tijdens de feestdagen. Door hun
inzet beleefden we weer heel mooie momenten in onze kerk.
Beste mensen, u bent onmisbaar!
Kerststerren wensbomen
Een weldadig initiatief van de
werkgroep voor Vrede
(die van de Vredesvlam
Valkenburg) om op 22-23-24
december 2017 tussen 16.00
en 18.00 uur om voorbijgangers
nabij de Nicolaaskerk een sterretje
aan te bieden. Vlak bij een levende
vlam-toorts. Ruim 650 werden er
in de 3 kerstbomen van betreffende
kerk opgehangen. Op iedere ster kon
een kerstwens geschreven worden.
Jong en oud, kind en ouders,
toevallige passanten, Valkenburgers
en wereldburgers maakten er
gretig gebruik van. Alle drie de
bomen werden overladen.Er staan
ontroerende en eenvoudige wensen op.
Mensen die ook te maken hebben
met het Kerstkind en zijn boodschap
en oproep tot vrede.Dit initiatief is voor
herhaling vatbaar.
Dank je wel medewerkers van de Vredesvlam.

Collecten / acties goede doelen in 2017
in beide parochies:
Vastenactie
€ 2.295,-Week Nederl. Missionaris
266,23
Miva
266,45
Wereldmissiedag
340-Amigos do Brasil
575,-Kerstactie goede doelen
800,-TOTAAL
€ 4.542,68

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

