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Een nieuw jaar snel van start….
Er is een tijd van lachen en een tijd van huilen. Er zijn goede en slechte dagen ‐ we
weten het. En dat is goed, zegt Prediker. Je kunt niet je hele leven blijven lachen. En
je hoeft ook niet ongelukkig te zijn als je huilt. Ongelukkig ben je pas als er iets te
huilen valt en jij wilt per se lachen. Of als allerlei moois je omringt en je ziet alleen
maar troep.
Herken de momenten en geef je eraan over, dat is de les ‐ dunkt me – die Prediker
ons geeft.

Onze beschaving is opgebouwd op plannen die we maken, projecten die we samen
ondernemen. Al heel jong leren we dat een dag ontworpen is van uur tot uur.
Je máákt je dag. Het is een plan.
Het is een agenda, van minuut tot minuut vol geboekt door je ouders, de
televisiezender, je kinderen, de chat‐vriendjes en ‐vriendinnetjes, door de
voetbalclub, de school en een heel klein beetje door jezelf. Ongeplande tijd, wachten
en niks doen lijken verloren tijd.
We zijn geroosterde tijd zo normaal gaan vinden dat we hulpeloos worden en
depressief als er ineens een werkelijke vrije dag aanbreekt. Je had er weken naar
uitgezien, eindelijk eens helemaal niks voorgeschreven.
Je staat op met goede zin. De dag is helemaal open. Wat zal ik eens doen?
Brunsummerhei... ben ik al zo vaak geweest.
De drukte van de Maastrichtse binnenstad... hoeft ook niet.
Die vrienden zien me komen zo onverwacht op de stoep...
Lezen, zonde van het weer...
Een planloze dag is nog niet zo makkelijk in te vullen. En bedrijven bieden cursussen
aan om gepensioneerde personeelsleden te beschermen tegen het zwarte gat..., want
zo praten we tegenwoordig over de werkelijk vrije tijd! Het is een kunst om de tijd te
beleven als een geschenk met duizend mogelijkheden, in plaats van een cluster
plichten en opdrachten. Het is een kunst om niet in de startblokken de dag te
beginnen
maar
met
een
gezellige
kuier.
Rond de jaarwisseling wensten we elkaar goede tijden toe. Een redelijke welvaart,
een goede gezondheid en een zorgeloos leventje voor kinderen, kleinkinderen en
vrienden.

Maar we weten tegelijk dat het ook in het voorbije jaar een afwisseling was van
vreugde en leed, en dat ook het komende jaar een mengeling van beiden voor ons zal
zijn.
Voor onze parochie ja ons hele bisdom was het een historisch hoogtepunt dat de
geschiedenisboeken zal halen toen op 3 juni onze Pater Karel tot de Eer der Altaren
werd verheven.
Hoogtepunten waren ook de 23 kindjes van onze parochie die werden gedoopt, de
dag van de Eerste Heilige Communie waarop 47 kinderen voor het eerst volledig
mochten deelnemen aan de viering van de H. Eucharistie,de toediening van het H.
Vormsel door de Hulpbisschop aan 37 kinderen, en de blijde plechtigheid waarin
één bruidspaar elkaar dit jaar het ja‐woord voor het leven gaf. In totaal reikten we in
alle Eucharistievieringen 31.000 H. Communies uit.
Dieptemomenten waren er in de dagen van rouw rond 24 overledenen van wie we
kerkelijk afscheid namen.
Je kunt deze getallen op verschillende manieren bezien: gelukkig slechts 24
overledenen in ’t afgelopen jaar, op zo’n 6500 parochianen –zonder het leed van de
betrokken families te bagatelliseren. Maar daar staat tegenover: slechts 23 doopjes,
om maar niet te spreken over het feit dat er slechts één stelletje kerkelijk trouwde!
Op zich zijn die getallen –afgezien van het lage aantal sterfgevallen‐ uit gelovig
perspectief niet rooskleurig voor de toekomst te noemen.
Toch mogen we ons niet laten ontmoedigen, want het Bijbelboek Prediker wenst ons
wat anders toe. Het gunt ons het vermogen om de tijden te laten komen. Om niet
zenuwachtig te worden als er iemand ziek wordt, maar dan de kracht te hebben tot
overgave. Het boek gunt ons dat we dan woorden vinden van wijsheid en dat we een
ontmoeting kunnen beleven met diepgang. Het wenst ons het vermogen om de
tienduizenden kansen te zien die met elke dag gegeven zijn.
Je kunt je demente buurvrouw zielig vinden en haar leven mensonwaardig, maar
hebt u haar arm al eens gestreeld, haar haren gekamd en met haar Stille Nacht
gezongen? Het zou het hoogtepunt van je dag geworden zijn!
Er zit iets berustends in het boek Prediker. Iets Oosters. Een uitnodiging om meer
ontvangend in het leven te staan en minder dwingend! Als we dat proberen en
samen vanuit ons geloof ook de dagen kleur geven, dan weten we:
Hij is de Heer van tijd en eeuwigheid en alles loopt volgens Zijn oneindig
Raadsbesluit;
in zijn Hand zijn wij allen veilig geborgen.

Liturgische kalender
Zondag 13 januari, Hoogfeest van de doop van de Heer
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, kinderwoorddienst; OO. Max Riedel en net Dols
als jaardienst (St.); Echtpaar Pie Kubben en Clara Kubben‐Boyens als jaardienst (St.);
Echtpaar Jan Baltussen en Riet penners als jaardienst (St.); Wiel Timmermans; Pierre
Gorissen; Marianne Schillings‐van Duinen; Hub van der Vorst als jaardienst en
kleinzoon Ramon; Bijz. int. overl. (GB).

Maandag 14 januari, Zalige Petrus Donders,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel mmv. L.V.B.‐Koor; Els Meuleners‐Lemmens; Dien
Oberdorf‐Keulers; Marianne Schillings‐van Duinen; voor bijz. intentie (H11); Lei
Heuts als jaardienst; O. Fam. Heuts‐Maassen; Martin Hamers; Frida de Bruijni;
Overledenen van Zij‐aktief.
Dinsdag 15 januari, H. Arnold Janssen,
08.30 uur: H.Mis; Frits van Tuel.
Woensdag 16 januari,
08.30 uur: H.Mis; Thomas van der Aalst.
Donderdag 17 januari, H.Antonius Abt,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H12).
Vrijdag 18 januari,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H13).
Zaterdag 19 januari,18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Willem Janssen en
Maria Keesmekers als jaardienst (St.); May Roberts‐Penders; Bruno Fulgheri; OO.
Honneff‐Schols als jaardienst, zoon Thei, Annie Op de Kamp en Betty Schols;
Lodewijk van Rooijen; Mia Bleeser‐Paas; Nic Collaris als jaardienst; Marianne
Schillings‐van Duinen (vw. Zijaktief); Joke en Wil Caris als jaardienst; Wiel
Timmermans als zeswekendienst; Marij Brands‐Strouken.

Zondag 20 januari, Tweede zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Frits Donners als jaardienst;
Maandag 21 januari, H. Agnes,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Leo Goffin als jaardienst; voor bijz. intentie
(H14).
Dinsdag 22 januari, H. Vincentius,
08.30 uur: H.Mis; Theodorus Coolen.
Woensdag 23 januari,
08.30 uur: H.Mis; Isidorus van Kessel.
Donderdag 24 januari, H.Franciscus van Sales,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Dien Voots‐Damoiseaux; Miet de la Roy‐de
Wit; voor bijz. intentie (H15).
Vrijdag 25 januari, Bekering van de H.Apostel Paulus,

08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H16).
Zaterdag 26 januari, H.H. Timoteüs en Titus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Tiny Schmeits en Oo. Schmeits‐Röder als
jaardienst (St.); Math Spijkers als jaardienst (St.); Andreas van Diessen; To Dols‐
Hansen als Zeswekendienst.

Zondag 27 januari, Derde zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Leo lemmens;
Wil Meuffels als jaardienst;.
Maandag 28 januari, H. Thomas van Aquino,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H17).
Dinsdag 29 januari,
08.30 uur: H.Mis; Jan Baken.
Woensdag 30 januari,
08.30 uur: H.Mis; Harry Flecken.
Donderdag 31 januari, H.Johannes Bosco,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Wiel Timmermans; voor bijz. intentie (H18).
Vrijdag 1 februari, H. Ignatius,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H19).
Zaterdag 2 februari, Maria Lichtmis,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Joseph Keulen en Oo. Keulen‐Heijnen als
jaardienst (St.); Jo Donners; Leo Goffin.

Overleden
15 december: Mevr. Gerda Johanna Catharina Buskens, 85 jaar (voorheen
Groenstraat)
16 december: Mevr. Catharina Hubertina (To) Dols‐Hansen, 84 jaar (Beekstraat)
30 december: Mevr. Johanna Petronella Maria (Marij) Brands‐Strouken 58 jaar
(Irenestraat)
Mogen zij rusten in vrede

Misdienaars /Acolieten
Zondag 13 januari:
08.30 uur: Stijn Bruls.

10.00 uur: Mark Trompetter, Roy Sijstermans, Maarten Bevers, Arnoud Bevers.
Zaterdag 19 januari:
18.30 uur: Michel Beuken, Jelke Voots, Falko Voots.
Zondag 20 januari:
08.30 uur: Remco van Huijkelom.
10.00 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet, Rens Verhaegh, Kay Verhaegh.
Zaterdag 26 januari:
18.30 uur: Loran evers, Huub Widdershoven,
Zondag 27 januari:
08.30 uur: Chrétien Schalkx.
10.00 uur: Chris Verheugd, Stijn Bruls, Remco Van Huijkelom
Zaterdag 2 februari:
18.30 uur: Chrétien Schalkx, Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid

