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Beste parochianen en gasten,

"Daarboven zitten ze op mij te wachten".
Deze zin mochten we optekenen uit de mond van pastor Eugène Huids
gedurende de laatste periode van zijn leven. Overtuigd en oprecht.
Misschien zeggen ze daarboven: "kom je nu pas?, we zaten op je te
wachten".
In deze periode van Allerheiligen en Allerzielen mag dit doorklinken "Ik
wordt verwacht".
Een confrater van mij, theoloog Wiel Logister s.m.m. schreef: "Ik maak
me geen zorgen, we vallen veilig in de hand van God".
Leven over de grenzen van de dood heen. We zeggen het zo vaak met
Pasen en alle verrijzenisverhalen.

"Verrijzenisgeloof helpt ons om anders naar het leven nu te
kijken.
Het helpt om het leven
Verrijzenisgeloof vraagt dat ik
het besef dat ik geboren ben
buiten het concrete leven, het
machten van de dood.

nu te waarderen, ook ons lichaam.
me risicovol in het leven engageer, vanuit
in Gods hand. Verrijzenisgeloof staat niet
is strijdbaar en maakt strijdbaar tegen alle

Verrijzenisgeloof doet ons ook anders kijken naar leven na de
dood.

God is sterker dan de dood. Liefde is sterker dan de dood. Leven is
sterker dan de dood. Dat is verrijzenisgeloof. Als iemand sterft, zegt
verrijzenisgeloof dat die concrete mens met zijn of haar naam en gezicht
niet door de dood wordt weggevaagd, maar op een nieuwe manier deelt
in het leven met God".
Tot zover Wiel Logister.
Allerheiligen en Allerzielen; de naamloze en de met name gekende; het
zijn voor God geen ongekenden. We gedenken en bewonderen hen; we
roepen tot hen. Allen wachten op ons in dat eeuwig Vaderhuis.
We wensen u troostrijke dagen.
H. Jansen, pastoor

PAC

H. Lomme, par.secretaris

A Dieu - pastor Eugène Huids
Zijn opgestoken hand - een laatste groet, waarin een verborgen "Tot
ziens".
Op zondag 1 juli 2018 - Processiezondag ging Eugène voor in de
afsluitende eucharistieviering. Toen wisten we nog niet dat dat moment
ook de afsluiting was van zijn pastorale dienstbaarheid in onze beide
parochies. Dienstbaar in de O.L.Vrouwparochie van 1986 - 2000 als
pastoor en later assistent-pastor in beide parochies van 2000 tot 2018.
32 Jaren bepaalde hij zo het gezicht van de kerk in hartje Valkenburg.
We zochten naar een passend afscheidsmoment bij leven en welzijn van
Eugène. Voor een groet en een "dank u wel" konden velen hun
gevoelens op papier zetten. 101 Warme getuigenissen die ik enkele
dagen voor zijn sterven mocht aanbieden. Helaas was hij te zwak om ze
allemaal te lezen en tot zich te nemen.
Een rijke oogst aan respect, dank, meeleven, honorering, vriendschap,
geloofskracht. Een geweldige schakering voor al zijn Valkenburgse jaren.
Namens beide parochies voegde ik eraan toe "Eugène wees ervan
overtuigd dat je pastoraal hoog staat aangeschreven - tot op de dag van
vandaag. Heel veel dank. Wat jij hebt geplant, zal vrucht dragen".
Het is moeilijk om zijn ruim 90 levensjaren compleet te verwoorden.
Eugène zou het niet willen. Houd het sober.
Zijn onbevangen en hartelijke, soms overrompelende openheid, was
steeds dienstbaar gericht naar zieke en alle andere aandacht-vragende
medemensen; een inspirerende levenstrek. Tot op hoge leeftijd kon je
op hem rekenen. "Ik heb een mooi leven gehad. Daarboven zitten ze op
me te wachten", getuigde hij meermaals.
Op 6 september j.l. namen we afscheid van Eugène in een druk bezette
Nicolaas- en Barbarakerk.
Zijn huisgenote mw. Devens en zijn familie, zullen getroost zijn door de
aanwezigheid van vele medepriesters, parochianen uit beide
centrumparochies, vertegenwoordigers van het Geerlingshospice,
Zorcentrum Oosterbeemd, Verpleegkliniek Valkenheim, leden van de
Parochiële Advies Commissie (voorheen kerkbestuur) en de
federatieparochies.
Het was een waardig en dankbaar samenzijn.

OVERLEDENEN VAN BEIDE PAROCHIES
TUSSEN ALLERHEILIGEN 2017 EN ALLERHEILIGEN 2018
John Blommers
Liza Kuypers-van Hoof
Mia Marx-Schouteten
Ronald Luijten
Paula Thijssen-Bosch
Maria Smeets-Ruijters
Agnes Philips
Fieni Becker-Goris
Riet Curvers-Lennards
John Hammink
Frans Debie
Herman Mücher
Annie Last-Ummels
Jos Frijns
Lucie Bastings-Gruintjes
Jan van Hattum
Mariëtte Raven-van den Hove
Ab Goedhals
Jo Loozen
Els Beers-Huijnen
Jan Rohs
Leni Bikker-Lafeber
Maijke Botterweck-Thewissen
Riet Westhoff-Prevoo
Miep Janssen-Van der Elst
Harry Ritzen
Anita Janssen-Odekerken
José Marx-Rouwet
Hub Bijvoets
John Vleugels
Frans Ramakers

78 jaar
86 jaar
80 jaar
60 jaar
87 jaar
107 jaar
86 jaar
89 jaar
89 jaar
66 jaar
73 jaar
82 jaar
88 jaar
88 jaar
78 jaar
95 jaar
97 jaar
59 jaar
87 jaar
75 jaar
81 jaar
70 jaar
94 jaar
70 jaar
94 jaar
88 jaar
60 jaar
78 jaar
84 jaar
70 jaar
85 jaar

Op zondag 28 oktober 16 uur
zullen we onze overledenen
met name noemen en gedenken op het kerkhof aan de
Cauberg. Na de gebedsdienst
m.m.v. het Caeciliakoor
zegenen we de graven en de
urnengalarij van uw
dierbaren.

Op maandag 29 oktober 19 uur
zullen we (m.m.v. het Caeciliakoor) in de Nicolaaskerk de
overledenen van beide
parochies tijdens een gebedsdienst noemen en na ieders
naam een kaars opsteken.

UITVAART SINDS DE VORIGE PAROCHIEBRIEF (JUNI 2018)
16-07-2018
21-07-2018
25-07-2018
22-08-2018
24-08-2018
31-08-2018
06-09-2018
28-09-2018

Georges America
Jo Vossen
Nana Basili
Annie Arndts
Tiny van Erp-van Erp
Jan Stollman
Eugène Huids
Pieter Ritzen

90
68
83
76
87
85
90
91

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Na afloop van de dienst op
29 oktober kunnen de
gedachteniskruisjes van de
overledenen van beide
parochies afgehaald worden.

PAROCHIE-AGENDA EN MISTIJDEN
21 OKTOBER T/M 16 DECEMBER 2018
zo. 21 oktober

11.30u
11.30u
16.00u
19.00u

zo. 28 oktober
ma. 29 oktober
zo.
4 november
zo. 11 november
zo. 18 november
zo. 25 november
zo.
2 december
zo.

9 december

zo. 16 december

11.30u
11.30u
11.30u
11.30u
11.30u
11.30u
11.30u

Wereldmissiedag - kerkdeurcollecte

(Caeciliakoor)

Allerheiligen
(Caeciliakoor)
Kerkhof
(Caeciliakoor)
Allerzielenviering (Caeciliakoor)
overledenen Allerheiligen 2017 - 2018

(samenzang)
(samenzang)

jaarviering
(Geulklank)
Caeciliafeest
(Caeciliakoor)
1e zondag van de Advent

(Kon.Ver.Walrams Genootschap
koor en harmonie)
2e zondag van de Advent

(Vocaal Ensemble Ällegria")
3e zondag van de Advent

(Caeciliakoor)

Mistijden
Door het feit dat onze pastoor Jansen momenteel de enige priester in
onze parochies is, zal er op zondag nog maar één eucharistieviering zijn
en wel om 11.30 uur. Wel zal er op korte termijn overleg gevoerd
worden met diverse betrokkenen over het tijdstip van deze dienst.
Misschien zal dat in de toekomst gewijzigd worden.
We brengen u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte.
Gedoopt:
24-06-2018
04-07-2018
22-08-2018
Getrouwd:
07-07-2018
14-07-2018
17-08-2018
29-09-2018

BIJZONDERE GELOOFSMOMENTEN
Laura Vincken
Catalina Rodriguez Sancher
Adam Mikkenie
Igor Trijnes en Rachelle Goessen
Camiel America en Denise Linden
Roy te Beek en Suzanne Schurgers
András Kardos en Olha Pankina

GEVARIEERDE BERICHTEN
Missie- en ontwikkelingswerk
Wereldmissiemaand
Tijdens de Wereldmissiemaand oktober en de Wereldmissiedag (21
oktober) wordt aandacht besteed aan de noden in Ethiopië. Dit is een
van de armste landen op de wereld waar ook nog eens veel
vluchtelingen uit omringende landen worden opgevangen. De katholieke
kerk in dat land is maar klein van omvang, maar biedt desondanks een
belangrijke steun bij de problemen van dit moment.
Vredesvlam
Tijdens de Vredesweek (16 t/m 23 september) vonden enkele
indrukwekkende en drukbezochte vieringen in de Nicolaas- en
Barbarakerk plaats. Verschillende godsdienstige stromingen, waaronder
Protestanten Katholieken en Islamieten, werkten aan deze diensten mee.
Zeer indrukwekkend was de Oecumenische viering op vrijdag in die
week, waarbij na de dienst de vredesvlam op het grasveld naast de kerk
onthuld werd. Deze symbolische vlam kwam tot stand door een 2 jaar
durende inspanning en samenwerking van zeer velen uit onze parochies
en daarbuiten. Ze nodigt ons uit om een moment stil te staan en na te
denken over vrede en over de vraag op welke manier wij ons kleine
steentje kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van vrede voor alle
mensen, dichtbij en veraf.
Dank aan allen die meegewerkt hebben bij het verwezenlijken van dit
monument en de voorbereiding en uitvoering van de kerkdiensten
tijdens deze week.
In dit verband willen we ook nog eens wijzen op het prachtige boek "In
Vredesnaam" dat foto's, tekeningen en gedichten over vrede bevat. Het
boek is uitgegeven door de "Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de
Geul". U kunt deze dichtbundel o.a. verkrijgen door in te tekenen in de
lijst in het parochiebureau, Kerkstraat 21 of sacristie in de kerk.
MIVA
De MissieVerkeersmiddelenActie vroeg dit jaar speciale aandacht voor de
meest kwetsbare mensen in Zimbabwe. Met name probeert zij het
mogelijk te maken dat zo veel mogelijk jongeren naar school kunnen
gaan. De collecte voor dat doel op 26 augustus j.l. leverde een bedrag
op van € 240,50.

Aktie Sulawesi
Op zondag 14 oktober j.l. werd er een kerkdeurcollecte gehouden voor
de slachtoffers van Sulawesi.
Werkgroep Kruisen en Kapellen
Deze werkgroep is actief in het bisdom Roermond en heeft onderdelen in
diverse delen van de provincie, waaronder ook Valkenburg en omgeving.
De werkgroep restaureert, beheert en renoveert cultureel-historisch
erfgoed in hun gebied. De groep Valkenburg zoekt nog enkele
vrijwilligers die bereid zijn zich voor dit doel in te zetten.
Belangstellenden kunnen zich melden via 043 6042051 of te mailen naar
glaheije@gmail.com.
Klooster Wittem
Een pleisterplaats voor de ziel. In en om het klooster, met name in de
kerk, de bibliotheek en in de boekenwinkel, zijn iedere zondag
activiteiten zoals vieringen, concerten, lezingen, exposities, wandelingen
etc. Bij de meeste van deze activiteiten kunt u gewoon aansluiten. Voor
sommige activiteiten is aanmelding vereist. Een mooi en gezellig doel
voor een zondag. De moeite waard om het eens te proberen.
Kerkbezichtiging
Evenals andere jaren was onze monumentale Nicolaas- en Barbarakerk
tijdens de zomerperiode van 26 juni t/m 9 september door de week
gedurende een aantal uren te bezichtigen. Daar werd weer druk gebruik
van gemaakt. Er waren ruim 6.600 bezoekers, waarvan ruim 1.100
tijdens de open monumentendagen op 8 en 9 september. Een woord van
dank aan onze trouwe kerkgidsen die deze open middagen mogelijk
maakten.
Acties van communicantjes 2018
Rondom de eerste communie en de daarna gehouden dankdienst,
hebben de communicantjes geld bijeengebracht voor de actie
"Buurtgezinnen" die zich inzet voor hulp aan gezinnen bij de verzorging
en opvoeding van de kinderen. De communicantjes presteerden het om
samen een bedrag op te brengen van € 251,--. Namens deze actie en
namens de gezinnen die daarvan gebruik maken, willen we onze
kinderen van harte bedanken voor hun inzet.

Pastoor H. Jansen
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul

043 6013695

Parochiesecretaresse
Mw. H. Lomme

043 6013695 tussen 9.30-11.30
043 3643390 (privé) na 16.00

Parochiebureau/pastorie
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
website: www.kerkenaandegeul.nl
email: info@kerkenaandegeul.nl

(ma. t/m vr. 9.30-11.30)

Banknummers
parochie H.H.Nicolaas
en Barbara

parochie O.L.Vrouw
van Altijddurende Bijstand

misgelden
NL47 ABNA 0521 9645 71

voor alle betalingen:
NL18 SNSB 0878 4513 31

overige betalingen:
NL47 ABNA 0521 9546 22
NL30 INGB 0001 0557 13

NL31 RABO 0152 8021 42

Kerkbijdrage:
NL 48 SNSB 0858 3734 40

NL 68 ABNA 0483 3644 01

t.n.v. parochiebestuur
parochie H.H. Nicolaas en
Barbara

NL 56 INGB 0001 2256 74

Stichting Lourdesgrot:
NL15 RABO 0152 8464 68

t.n.v. parochiebestuur
O.L.Vrouw v.Alt.Bijstand

