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INLEIDEND WOORD
Valkenburg, februari 2019
Beste parochianen en gasten,
Je bent een gelukkig mens als je kunt lachen, maar ook stil kunt zijn.
Je bent een gelukkig mens als je kunt springen en dansen, maar ook
kunt bukken en knielen.
Je bent een gelukkig mens als je maskers kunt dragen, maar ook je ware
gezicht laten zien.
Je bent een gelukkig mens als je gekkigheid kunt uitkramen, maar ook
kunt bidden en tot jezelf kunt komen.
Je bent een gelukkig mens als je van alles kunt eten en drinken, volop,
en ook eens nee kunt zeggen en voelen wat soberheid is.
De straat wordt schoongeveegd. De tuin wordt omgespit. De kamer
wordt leeggemaakt en opgepoetst. De oude verf wordt afgekrabd. De
struik wordt gesnoeid. De kleding gewassen. We maken een nieuw
begin. We verbranden wat er niet meer toe doet. Het stof en de as zijn
het begin van de verandering. Het is puur, echt, eerlijk. Dat is het. Het
omgespitte land wordt ingezaaid. We halen opnieuw adem, zoals bij het
begin van de schepping. We hoeven niet alles te redden wat er te
redden valt. We laten even los, we laten het even gaan. Adem eerst
maar eens rustig. Anders zouden we ons kunnen verspreken. We zouden
onze mond voorbij kunnen praten. Even geen oordeel, geen dwang.
Aswoensdag, een stap terug, terug naar het begin. We zijn van stof. God
blaast ons niet weg als lastig stof, maar vormt en kneedt en blaast
voorzichtig ons het nieuwe leven in.
We beginnen aan de Veertig dagen. Het is de weg naar Pasen, de weg
naar het volle leven. We gaan. Durf te gaan. Je gaat nooit alleen.
(Uit: "Zout en licht" van Jos Zwetsloot)
Deze leidraad moge voor ons een houvast zijn.
H. Jansen, pastoor
H. Lomme, parochiesecretaris
Parochiebestuur (PAC)

PAROCHIE-AGENDA EN MISTIJDEN
2 MAART T/M 14 APRIL 2019
zaterdag 02 maart
zondag
03 maart
woensdag 06 maart
06 maart t/m 21
april
zondag
10 maart
donderdag 14 maart
zondag
zondag

17 maart
24 maart

zondag

31 maart

zondag

7 april

zondag

14 april

19.00u
11.00u
19.00u

Carnavalsmis
h.mis (Caeciliakoor)
ASWOENSDAG
h.mis (samenzang)
Vastenactie 2019

11.00u
11.00u

h.mis (samenzang)
1e ouderbijeenkomst
communieproject (in school)
h.mis (Caeciliakoor)
h.mis - presentatie 1e
communicanten
Halfvasten
h.mis (Caeciliakoor)
h.mis (Harmonie Kurkapel

11.00u

Palmzondag
Begin Goede Week
h.mis (Caeciliakoor)

11.00u
15.00u
11.00u
11.00u

Falcobergia

BIJZONDERE GELOOFSMOMENTEN
Gedoopt:
20-01-2019

Sien Frijns

Uitvaart:
20-12-2018
13-02-2019
16-02-2019

Martha Meex
Bertie Jennekens
Frans Stevens
JAARCIJFERS IN BEIDE PAROCHIES 2018

H.Doopsels
1e Communie
H.Vormsel
Huwelijken
Uitvaarten

14
19
19
5
33

ONTRUIMING ONZE LIEVE VROUWEKERK

Niet leuk, maar wel noodzakelijk.
Het interieur wordt stap voor stap ontdaan van elementen die ons zo
vertrouwd waren tijdens de vele liturgische vieringen.
* Het grote orgel is gedemonteerd en is al verhuisd door de orgelbouwer
Ronald van Baekel van Adema uit Hillegom. Het is bestemd voor de
Corneliuskerk te Limmen die eertijds door brand werd verwoest.
Een goede bestemming.
* De 14 Kruiswegstaties hebben een goede plek gekregen bij de zusters
Benedictinessen Regina Pacis in Valkenburg.
* Twee grote schilderijen van Harry Koolen "Kruisdood" en "Verrijzenis"
gaan naar de parochiekerk in Wylre alsmede de twee adoratie-engelen.
* Vanwege een inbraak in Posterholt, was deze parochie gebaat met
liturgisch vaatwerk.
* Het mobiele houten altaar staat in de Aldegondiskapel te Maasbree.
* De sacristieklok gaat terug naar de St. Servaas in Maastricht die deze
eertijds schonk bij de oprichting van de parochie.
* Een aantal voorwerpen zijn verhuisd naar de Nicolaas- en
Over verdere bestemmingen is nog volop overleg. We hopen dat alle
religieuze voorwerpen een waardige bestemming krijgen. We houden u
op de hoogte.
Het gebouw wordt alsmaar killer.
H. Jansen, pastoor

Eerste H.Communie 2019
14 maart
24 maart
29 maart
t/m24 mei
09 mei
30 mei
13 juni
20 juni
23 juni
07 juli

15.00u
11.00u
15.00u

1e ouderbijeenkomst in school
presentatieviering in Nicolaaskerk
voorbereiding communicanten
op vrijdag.
19.00u IIe ouderbijeenkomst
10.00u Eerste H.Communie in Nicolaaskerk
19.00u IIIe ouderbijeenkomst
19.00u Sacramentsprocessie Valkenheim
11.00u dankviering in Nicolaaskerk
9.30u grote processie Valkenburg-centrum

Het is een indrukwekkend programma.
We rekenen op de vanzelfsprekende inzet van de ouders.
We hopen dat het voor de kinderen, hun gezinnen en onze parochies
een onvergetelijke geloofsbeleving wordt.

VASTENACTIE 2019 : SCHOON WATER VERANDERT ALLES !
In vroegere jaren koos de Vastenactie steeds een project in een of ander
ontwikkelingsland. Dit jaar is gekozen voor een algemeen project:
SCHOON WATER!
Voor ons is het zo normaal dat er drinkwater uit de kraan komt. In veel
ontwikkelingslanden is water heel schaars. Mensen moeten soms
kilometers lopen om water te halen en heel vaak is dat water dan ook
nog niet betrouwbaar. Gevolgen daarvan zijn: veel tijdverlies en veel
ziekten door besmetting.
De BVA (bisschoppelijke vastenactie) wil daarom bijdragen aan
verbetering van de watervoorziening in diverse landen, zoals Congo,
Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Gepoogd wordt te zorgen voor
putten, zuiveringssystemen, pompen en opslagtanks.
Laten wij, wanneer we thuis aan de kraan draaien om water te tappen,
eens denken aan de mensen die in deze landen verstoken zijn van
betrouwbare watervoorzieningen. En laten we dan een stukje van onze
welvaart afstaan om te zorgen dat onze medemensen daar ook de
weelde kunnen ervaren van de beschikbaarheid van betrouwbaar water
voor drinken, wassen en koken.
U ontvangt bij dit parochieblad een "vastenzakje" dat u gedurende de
vastentijd kunt deponeren in de daarvoor bestemde bus in de kerk of in
de brievenbus Kerkstraat 21. U kunt natuurlijk ook een bedrag storten
op een van de banknummers van de parochies met vermelding van
"Vastenactie". Bij voorbaat hartelijk dank.

LOURDESGROT
De stichting Lourdesgrot heeft nieuwe bestuursleden. We hebben de
heer John Creusen bereid gevonden aan te treden als penningmeester
en de heer Jacques Blom als bouwkundig adviseur. We wensen hen veel
succes toe bij hun werk.
Een welgemeend "dankjewel" gaat uit naar hun voorgangers de heer Jo
Philippi en de heer Lou van Kempen voor hun jarenlange onmisbare inzet
ten bate van de stichting.
Verder spreken we onze dank en waardering uit voor al die vrijwilligers
die gezorgd hebben dat de "Lourdesgrotwinkel" gedurende de tijd van
de kerstmarkten "draaiend" werd gehouden. De opbrengst van deze
actie is een belangrijke en onmisbare bijdrage voor de instandhouding
en het functioneren van de Lourdesgrot.
GEVARIEERDE BERICHTEN:
Kerstmis
De diverse vieringen tijdens de Kerstdagen leverden weer heel mooie en
ingrijpende momenten op. Heel, heel veel dank aan al diegenen die hier
hun medewerking aan hebben verleend.
De "wenssterretjes" in de kerstbomen (het waren er ca. 1.250) waren
indrukwekkend en worden bewaard.
Ook dank aan allen die hun financiële bijdrage hebben geleverd voor de
kerstversiering.
Filmavond Protestantse kerk
Op donderdag 28 maart organiseert de Protestantse Gemeente in de
Kloosterkerk de laatste van een serie filmavonden over actuele
onderwerpen. Na afloop is er gelegenheid om hierover te discussiëren.
Meer informatie: www.maasheuvelland.nl
Pelgrimswandelingen
De stichting "Pelgrimswegen & Voetpaden" organiseert ook in 2019 een
aantal
wandelingen in Limburg, steeds naar een bepaald
bedevaartsoord of met een bepaald thema.
Meer informatie hierover vindt u op www.spvlimburg.nl

Klooster Wittem
In 2019 worden van hieruit weer diverse activiteiten georganiseerd,
zoals lezingen, concerten, exposities, pelgrimstochten etc.
Informatie: in de kloosterwinkel en op www.kloosterwittem.nl
Het "Huis voor de Pelgrim" organiseert pelgrimstochten naar
Lourdes, Banneux, Israël, Rome en nog diverse andere pelgrimsoorden.
Informatie: via telefoonnr. 043 3215715 of www.huisvoordepelgrim.nl
Avond van de Martelaren 2019
Op 22 maart in Zwolle, 12 april in Amsterdam en 5 april in Maastricht
(Sterre der Zee) vinden telkens van 18.30-21.00u
rond Pasen
gebedsavonden plaats met getuigenissen en muziek, om te bidden voor
vervolgde Christenen op diverse plaatsen in de wereld. Wilt u een van
deze avonden meemaken, dan kunt u informatie vinden op
www.kerkinnood.nl/martelaren.
Johannespassion
Op vrijdag 12 april vindt in de Sint Petruskerk in Gulpen een uitvoering
plaats van de Johannespassion van J.S. Bach, door het Kempisch
Kamerkoor met Limburgse solisten en gastzangers.
Toegangskaarten kosten € 23 en zijn te bestellen bij het parochiekantoor
in Gulpen of -indien dan nog beschikbaar- te koop voor aanvang van
het concert.
COLLECTEN / ACTIES GOEDE DOELEN 2018
IN BEIDE PAROCHIES EN OOSTERBEEMD
Vastenactie
Week Ned. Missionaris
Actie eerste communie
Miva
Actie Sulawesi
Wereldmissiedag
Kerstactie
TOTAAL

€ 2.820,-€
274,31
€
251,-€
240,50
€
470,-€
179,-€
750,-€ 4.984,81

AAN ALLE GOEDE GEVERS, HEEL HARTELIJK DANK

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:
NL77 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

