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Wat is je Kerk je waard ?
In deze weken is in Nederland weer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden, en ook U
heeft in januari een uitnodigingsfolder met acceptgiro bij dit blad aangetroffen.
Bovendien maakten we U in het vorige nummer attent op de mogelijkheid tot het
schenken met belastingvoordeel middels een notariële acte. Wij danken alvast heel
hartelijk al degenen die hun bijdrage aan onze parochie reeds overmaakten! We
hebben ieders steun hard nodig want in tegenstelling tot andere landen moet in
Nederland elke geloofsgemeenschap instaan voor het eigen onderhoud, er is geen
overheidssteun, Kerk en Staat zijn gescheiden. Dat heeft als gevolg dat als er geen geld
genoeg is, de plaatselijke geloofsgemeenschap wordt samengevoegd met een andere.
Dikwijls wordt dan de kerk afgebroken of er wordt een andere bestemming voor
gezocht. Elk die bij het kerkgebeuren betrokken is, weet dat er veel geld nodig is om de
kerk overeind te houden, een pastorie, de toelage voor de pastoor en ander personeel,
organisten en dirigenten, verwarming en elektriciteit en ga zo maar door. Het aantal
kerkbetrokken mensen is door verschillende oorzaken kleiner geworden en dat heeft
gevolgen. Bij sommige mensen leeft nog een beeld dat het er allemaal wel is en allemaal
zal blijven maar zo is het niet: als er onvoldoende financiële middelen zijn en
onvoldoende inzet van vrijwilligers zal er heel wat vertrouwds verdwijnen in de
komende tijd. Als gelovigen een kerkgebouw en de structuren die er mee samenhangen
willen bewaren voor de komende generaties, zal men de handen uit de mouwen moeten
steken en zijn duit in het zakje moeten doen. Wat is een kerk en een parochie je waard ?
Elk die niet bijdraagt en zich niet inzet draagt bij tot de afbraak van de eigen
kerkgemeenschap. Op plaatsen waar men zich genoodzaakt ziet om kerken te sluiten,
komen mensen dan ineens in actie want “dat mag toch niet gebeuren”. Als elk die lid is
van de Kerk nog maar een minimale bijdrage zou leveren, financieel en met een kleine
inzet, dan zou er geen sprake zijn van kerksluiting. Nergens gaat een kerk zomaar dicht:
het is altijd bij gebrek aan mensen en middelen, wat doe ik er voor ?
Een tijd geleden kreeg ik een mooie mail die ons eens bevraagt op wat geloof en Kerk mij
waard is in vergelijking met andere dingen. We mogen die onderstaande gedachten eens
tot ons laten doordringen:

“Vreemd, dat 100 euro zo veel lijkt als je het om de kerkbijdrage gaat, maar zo weinig als
je ermee gaat shoppen. Vreemd dat één euro op de collecteschaal zo veel lijkt, terwijl we
voor een pilsje zonder moeite méér neertellen. Vreemd, hoe lang het duurt God een uur
te dienen, maar hoe snel 90 minuten voetbal omgaan. Vreemd, dat we vaak niet weten
wat we bidden moeten, maar dat we onze vriend of vriendin altijd wel wat te vertellen

hebben. Vreemd, dat het zo spannend is als de voetbalwedstrijd in de verlenging gaat, en
hoe we zuchtend op ons horloge kijken als de kerkdienst langer duurt dan anders.
Vreemd, hoe moeilijk het is om een hoofdstuk uit het Heilige Boek, de Bijbel, te lezen,
maar hoe makkelijk het is om 100 bladzijden van een bestseller te verslinden. Vreemd,
hoe mensen bij een concert dolgraag op de voorste rij willen zitten, en zich in de kerk
om een plaats op de achterste rij verdringen. Vreemd, hoe moeilijk het is voor de
mensen om het Goede Nieuws te vertellen, maar hoe makkelijk het is om de laatste
roddels te verspreiden. Vreemd dat zich de grappen over internet razendsnel
verspreiden, maar als iemand begint nieuws te verzenden waarin God verheerlijkt
wordt, denken mensen wel twee keer na of ze het door zullen sturen.”
Wat is mijn geloof en mijn parochie voor mij waard ?
Het Kerkbestuur

Liturgische kalender
Zondag 27 februari, Achtste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; t.e.v. H.Pater Karel voor ’n bijz. intentie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Mertens-Dils als
jaardienst (St.); OO. Breukers-Paas als jaardienst (St.); Jeu Kurvers (St), Maria Josephina
Schols als jaardienst, Arnold Kurvers, zonen Joke, Martien en Winand; OO. BendersVoots.
Maandag 28 februari, H. H. Marana en Cyra
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bert Kruijdenberg.
Dinsdag 1 maart, H. Felix III, paus,
08.30 uur: H.Mis; Jan Ambaum.
Woensdag 2 maart,
08.30 uur: H.Mis; Wil Heuvelmans.
(In het jaar 1840: Jan Andries Houben (P.Karel), 19 jaar oud, opgeroepen voor militaire
dienst)
Donderdag 3 maart, H. Cunegundis,
18.00 uur: H.Mis: Trudy Schroeren als jaardienst.
Vrijdag 4 maart, H. Casimirus, Eerste Vrijdag,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn van de parochie.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
Zaterdag 5 maart, H. Hadrianus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Damoiseaux-Paas als jaardienst (St.); Jet van der
Heijden-Keesmekers en Apollonia Keesmekers als jaardienst (St.); OO. Vogels-Mevis als
jaardienst (St.); OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers als jaardienst; Bert van Wissen.
Zondag 6 maart, Negende zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; OO. Roberts-Douven als jaardienst (St.); t.e.v. H.Pater Karel voor bijz.
intentie.

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst,Aanwezigheid van V.V. de
Haverbûle, ontsteken van de Vastenavondkaars; Tot intentie van V.V. de Haverbûle;
Cato Nijsten als jaardienst (St.); OO. Donners-Haarden (St.); OO. Voots-Peters, zoon
Theo en Jan Voots (St.); OO. Jetten-Paulssen (St.); Emile Neis.
Maandag 7 maart, H.H. Perpetua en Felicitas,
18.00 uur: Géén H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Dinsdag 8 maart, H. Johannes de Deo,
08.30 uur: Géén H.Mis.
Aswoensdag 9 maart,
19.00 uur: H.Mis met samenzang en oplegging van de gewijde as,
Kinderwoorddienst, aanwezigheid van V.V. de Haverbûle en doven
Vastenavondkaars; tot intentie van V.V. de Haverbûle; voor de overleden pastoors en
priesterzonen van Munstergeleen. (Aswoensdag is een geboden vasten-en
onthoudingsdag)
Donderdag 10 maart, H. Victor,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (HW); Zef Paumen (buurt
Abshoven 3).
Vrijdag 11 maart, H. Sofronius van Jeruzalem.
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Joseph Coolen.
Zaterdag 12 maart, H. Maximilianus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); OO. Hermes-Geurts als
jaardienst; Gert Wilms-Kurvers en levende en overleden familieleden.
Zondag 13 maart, Eerste zondag van de Vasten,
08.30 uur: H.Mis; Jan Hamers; OO. Meijs-Heunen; t.e.v. H.Pater Karel voor bijz. intentie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, géén kinderwoorddienst; Echtpaar jan en Maria
Moison-Brouns als jaardienst (St.); Margaretha Bos-Gerads als eerste jaardienst; voor ’n
bijz. intentie uit dankbaarheid (vB).
Maandag 14 maart, Z. Eva van Mont-Cornillon,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjaak Ehlen; Marianne Schillings-van Duinen.
Dinsdag 15 maart, H. Clemens Maria Hofbauer,
08.30 uur: Géén H.Mis.
Woensdag 16 maart, H. Heribertus,
08.30 uur: H.Mis; Henk ten Voorde.
18.00 uur: Kruiswegoefening H.Pater Karel Kapel.
Donderdag 17 maart, H. Patricius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Tilly Köke-Lemmens.
Vrijdag 18 maart, H. Cyrillus van Jeruzalem,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (vB).

Zaterdag 19 maart, H. Joseph,
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Coumans-Rouschop en kinderen Coumans
(St.); Toon Penders; Willy Smeets; Chrit Donners; Zef Paumen; OO. Schmeitz-Schols; O.
Fam. van Bergen; OO. Damoiseaux-Hamers en Chiel en Sjeng Strijkers en familie als
jaardienst; Gertie Heuts-Moermans als jaardienst; Sjaak Hustinx als jaardienst en
Gerarda Hustinx-Damoiseaux; Paul Habets als jaardienst.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Overleden
11 februari: Mevr. Dorothea (Dorien) Schmitz-Kreuwers, 92 jaar ( St.Jan, voorheen
Pancratiusstraat)

Misdienaars / Acolieten
Zondag 27 februari:
08.30 uur: - 10.00 uur: Mark Trompetter, Max Vroomans
Zaterdag 5 maart:
18.30 uur: Max Jütten, Daniël Verheggen.
Zondag 6 maart:
08.30 uur: - 10.00 uur: Maik Krutzen, Joran Vaessen.
Woensdag 9 maart:
19.00 uur:Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Max Jütten.
Zaterdag 12 maart:
18.30 uur: Nigel Heinle, Max Vroomans
Zondag 13 maart:
08.30 uur: - 10.00 uur: Jarno Meex, Bas Göritzer.
Zaterdag 19 maart:
18.30 uur: Mark Trompetter, Joran Vaessen

