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5 Juni: Gouden priesterfeest
Fr. Frans Meulemans mhm
(zie blz. 4)

foto: Frans Meulemans viert de 1H. Mis
in een graskerkje in Kameroen.

Liturgische kalender
Zo 29-05 7e zondag van Pasen
“Mogen zij volmaakt één zijn.”
(Johannes 14, 23-29)
wo 01-06 H. Justinus, filosoof, martelaar,
† ong. 165 te Rome
do 02-06 HH. Marcellinus en Petrus, martelaren,
† 304 te Rome
vr 03-06 HH. Carolus Lwanga, en gezellen,
martelaren, † 1886 in Oeganda
Zo 05-06 Pinksteren
“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.” (Johannes 20, 19-23)
ma 06-06 Pinkstermaandag
- H. Maria, Moeder van de Kerk
do 09-06 • Onze Heer Jezus Christus,
eeuwige Hogepriester
• H. Efrem, diaken, kerkleraar,
† 378 te Edessa (Şanlıurfa, Turkije)
za 11-06 H. Barnabas, apostel
Zo 12-06 H. Drie-eenheid

“Al wat de Vader heeft is het Mijne.
De Geest zal u verkondigen wat Hij
van Mij ontvangen heeft.”
(Johannes 16, 12-15)
ma 13-06 H. Antonius van Padua, priester,
franciscaan, kerkleraar, † 1231
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di 14-06

H. Lidwina, maagd, † 1433

Zo 19-06 Sacramentsdag
“Allen aten tot zij verzadigd waren.”
(Lucas 9, 11b-17)
di 21-06 H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling,
jezuïet, † 1591 te Rome
wo 22-06 • H. Paulinus van Nola, bisschop, † 431
• HH. John Fisher, bisschop van
Rochester, en Thomas More, kanselier
van Engeland, martelaren te Londen,
† 1535
vr 24-06 • Geboorte H. Johannes de Doper
• H. Hart van Jezus
za 25-06 Onbevlekt Hart van Maria
Zo 26-06 13e zondag in tijd door het jaar
“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.” (Lucas 9, 51-62)
ma 27-06 H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en
kerkleraar, † 444
di 28-06 H. Ireneüs, bisschop van Lyon en
martelaar, † ong. 202
wo 29-06 HH. Petrus en Paulus, apostelen
do 30-06 HH. eerste martelaren van de Kerk van
Rome, † 64
Zo 03-07 14e zondag in tijd door het jaar
“Uw vrede zal op hen rusten.”
(Lucas 10, 1-12 + 17-20)
ma 04-07 H. Elisabeth van Portugal, koningin van
Portugal, † 1336 te Estremoz
di 05-07 H. Antonius Maria Zaccaria,
priester, stichter Barnabieten,
† 1539 te Cremona
wo 06-07 H. Maria Goretti, maagd en martelares,
† 1902 te Nettuno (Italië)
za 09-07 HH. Martelaren van Gorcum,
† 1572 te Den Briel

05-06: kerkdeurcollecte

In de Vincentius-, Barbara-, en H. Geestkerk wordt
op 5 juni een kerkdeurcollecte gehouden voor de
Week van de Nederlandse Missionarissen.

St.-Barbarakerk
Schildstraat 44
Treebeek

Zondag 3 juli - 14e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Dora Moorer-Derks (off),
ouders Derks-Munstermann (st)
Dinsdag 5 juli
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Communicanten Barbarakerk
Zondag 29 mei - 7e zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis: Annemie Plas-Vleugels (off),
echtp. Herman en Annie Pier-Weijzen
(st)
Dinsdag 31 mei - Antoniusnoveen 8e dag
19.00 uur H. Mis: voor de parochie
Vrijdag 3 juni
10.00 uur Ziekencommunie
Zondag 5 juni - Pinksteren
9.30 uur H. Mis (St. Jozefkoor):
Dora Moorer-Derks (off)
Maandag 6 juni - Pinkstermaandag
9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 7 juni - Antoniusnoveen 9e dag
19.00 uur H. Mis: voor de parochie
Zondag 12 juni - H. Drie-eenheid
9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 14 juni
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Zondag 19 juni - Sacramentsdag
9.30 uur H. Mis: Annemie Plas-Vleugels (off),
Diny Offermans-Terpstra (off),
Mathieu Offermans
Dinsdag 21 juni
19.00 uur H. Mis: voor de parochie
Zondag 26 juni - 13e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: echtp. Herman en Annie PierWeijzen (st)
Dinsdag 28 juni
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 1 juli
10.00 uur Ziekencommunie

Op 21 mei hebben 19 kinderen voor het eerste de
heilige Communie ontvangen:
BS Franciscus: Xavi Aelmans, Bryan Bukowski,
Luna van Enckevort, Alina Graf, Liam Hugens,
Veronique Klabbers, Aron van der Maarel
BS de Vlindertuin: Meike van Eeghem, Dex Frissen,
Nora Lemmens, Jelle Lassauw, Emi Merenda,
Niek Meys, Dafne Nooijen, Roan Raaijmakers,
Tara Raga, Zion van Schaik, Aidan Schoutens,
Siem Teheux
Proficiat aan allemaal!

Nieuwe priesters in ons bisdom

De afgelopen weken zijn er in hun thuisbisdommen
in India drie neomisten tot priester gewijd. Het
betreft Francis Sahayam, Siju Vincent en Arulraj
Mariasusai.
Op donderdag 21 april werd in het aartsbisdom
Trivandrum Francis Sahayam samen met enkele
anderen tot priester gewijd. Hij gaat als kapelaan
aan de slag in de parochiefederatie van Thorn en
omgeving.
Op zondag 24 april werd in het bisdom Kottar Siju
Vincent tot priester gewijd. Hij gaat vanuit Eys aan
de slag als kapelaan in de hele parochiefederatie
rond Gulpen.
De laatste van deze drie wijdingen vond op dinsdag
26 april plaats in het bisdom Kubakonam. Daar
werd Arulraj Mariasusai tot priester gewijd. Hij
gaat als kapelaan werken in de fusieparochie van
Geleen. Alle drie hebben ze hun opleiding gevolgd
aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade.
Eerder dit voorjaar werd Christyraj Francis al in zijn
thuisbisdom in Sir Lanka tot priester gewijd. Hij is
benoemd tot kapelaan in Roermond en Herten.
Op zaterdag 11 juni vindt in Roermond de
priesterwijding plaats van Miguel Estrada.
De wijdingsplechtigheid in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond begint om 10.30 uur.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
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Fatimakerk

Onbevlekt Hart van Maria
Essenstraat 1a
Brunssum

Zondag 29 mei - 7e zondag van Pasen
10.30 uur H. Mis: voor de parochie
Vrijdag 3 juni
10.00 uur Ziekencommunie
Zondag 5 juni - Pinksteren
10.30 uur H. Mis (Gouden priesterfeest pater
Frans Meulemans - Gemengd
Zangkoor Cantate): jaard. Paul en
Riek Franken-Holtmeulen (st),
Leo Stijns (off), Frans Capellen,
1e jaard. Greetje Stevelmans-Vrij,
overl. familie Meulemans
Maandag 6 juni - Pinkstermaandag
géén H. Mis (zie Barbarakerk)
Zondag 12 juni - H. Drie-eenheid
10.30 uur H. Mis (Sisters by Heart):
ouders Deumens-Bernards en zonen
Theo Jos Frans en René
Zondag 19 juni - Sacramentsdag
10.30 uur H. Mis: voor de parochie

Zondag 3 juli - 14e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: Paul en Riek FrankenHoltmeulen (st)

Dagbedevaart naar Banneux

Dit jaar wordt de volgende dagbedevaart naar
Onze Lieve Vrouw, maagd der armen, te Banneux
gehouden op maanda9 3 oktober.
Meer info? Bel het parochiekantoor: 045 - 525 07 31.
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Op 14 mei hebben 26 kinderen voor het eerste de
heilige Communie ontvangen:
BS de Caleidoscoop: Wiktoria Bremers,
Siem Bukowski, Cas Crousen, Bo Harst,
Noud Mevissen, Kaylie Mols, Santi Muezers,
Bram Nowacki, Alessio Scatigna, Eline Smerecnik,
Jip Stofberg, Stefano Scatigna, Summer Vishnoff,
Jelle van de Wal
BS Titus Brandsma: Linn Aretz, Sara Berends,
Bliss Cordes, Yara Femer, Djolina Holthuijsen,
Fayenn Lejeune, Faya Smeets
BS de Langeberg: Scott Grissen, Mirne Paes,
Liv Muller, Dani van Sloun, Levi Widdershoven
Proficiat aan allen!

Frans Meulemans 50 jaar priester
Uitnodiging
Op zondag 5 juni 2022 vieren we dat
50 jaar geleden de Zeereerwaarde Heer
Frans Meulemans M.H.M. in Sittard
priester werd gewijd.
Wij nodigen u uit samen met ons God
te danken in de Eucharistieviering van
10.30 uur in de Fatimakerk, Essenstraat
1a te Brunssum.
Aansluitend is er een feestelijke receptie
in de tuin naast de Fatimakerk.
De kerkbesturen
van de parochies in Brunssum
Eerste H. Mis van Frans Meulemans in 1972

Zondag 26 juni - 13e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: voor de parochie
Vrijdag 1 juli
10.00 uur Ziekencommunie

Communicanten Fatimakerk

H. Geestkerk
Florence
Nightingalestraat 2
Brunssum Noord

Zondag 29 mei - 7e zondag van Pasen
11.30 uur H. Mis: Giovanna Albers-Gallitu (st),
zeswd. Hub Dohmen
Woensdag 1 juni
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 2 juni
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 3 juni
10.00 uur Ziekencommunie
Zondag 5 juni - Pinksteren
11.30 uur H. Mis (organist Sjef Muijlkens en
cantor Marion Widdershoven):
voor de parochie
Maandag 6 juni - Pinkstermaandag
géén H. Mis (zie Barbarakerk)
Woensdag 8 juni
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 9 juni
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Zondag 12 juni - H. Drie-eenheid
11.30 uur H. Mis: Jan Mullenders,
Louis en Mia Engelen-Kuijpers,
Hub Dohmen (off), Zef Vroemen
Woensdag 15 juni
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 16 juni
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Zondag 19 juni - Sacramentsdag
11.30 uur H. Mis: Ton en Joke Lejeune-Harmsen (st)
Woensdag 22 juni
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 23 juni
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Zondag 26 juni - 13e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: voor de parochie

Dinsdag 28 juni
19.30 uur Taizé-viering
Woensdag 29 juni
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 30 juni
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 1 juli
10.00 uur Ziekencommunie
Zondag 3 juli - 14e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Olga Leurs-Bvrar (st),
Hub Dohmen (off)
Woensdag 6 juli
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 7 juli
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Opbrengst collectes en acties

De opbrengsten voor de recent gehouden kerkdeurcollectes zijn:
• € 862,61 voor de Vastenactie (Barbara € 119,35 Fatima € 175,10 - H. Geest € 15 - Gregorius € 553,16)
• € 379,22 voor de vrijwilligers (H. Barbara € 95,87
- Fatima € 221,45 - H. Geest € 61,90)
• € 186,85 voor de priesteropleiding (Barbara
€ 35,75 - Fatima € 53,30 - H. Geest € 70,30 • Vincentius € 27,50)
De opbrengsten van de markten (van 2022) t.b.v.
onze eigen parochies zijn:
• € 488,85 van de boekenmarkt
• € 360,50 van de plantenmarkt
Hartelijk dank aan alle gevers en medewerkers!

Viering Sint-Jacobus in Roermond

Rond de feestdag van Sint-Jacobus (25 juli) wordt
er in Roermond een Jacobusweekend gehouden.
Zowel op zaterdag 23 als zondag 24 juli zijn er
diverse activiteiten rond de pelgrimstochten naar
Santiago. Hiermee wordt het heilig jaar van SintJacobus gevierd. Zaterdag 23 juli wordt er een
Jacobusschelpenroute door Roermond in gebruik
genomen. Op zondag 24 juli is er een uitgebreid
programma op verschillende plekken in de stad met
kunst, lezingen, muziek, films, een foto-expositie
en uiteraard een viering met pelgrimszegen in
de kathedraal. Er worden honderden belangstellenden uit het hele land en zelfs van over de grens
verwacht. Iedereen is welkom.
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H. Gregoriuskerk

hoek Dorpstraat - Kerkstraat
Brunssum

Zaterdag 28 mei
18.00 uur H. Mis: jaard. Karel Stevelmans (verj),
Annie Eurlings
Zondag 29 mei - 7e zondag van Pasen
10.45 uur H. Mis: Al Verhooren
Maandag 30 mei
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Zaterdag 4 juni
18.00 uur H. Mis: Johann Theunissen
Zondag 5 juni - Pinksteren
10.45 uur H. Mis: jaard. Jacob Janssen, Annie
Janssen-Ackermans, Helma JanssenCobben, ouders Seevens-Roelofsen
en zonen Jan en Jacques,
jaard. ouders Dohmen-Ubachs
Maandag 6 juni - Pinkstermaandag
10.45 uur H. Mis:
Zaterdag 11 juni
18.00 uur H. Mis: Adrie van der Weegen,
ouders Hekkens-van der Heijden en
Mertens-Bachaus
Zondag 12 juni - H. Drie-eenheid
10.45 uur H. Mis: Zef Meekels
Maandag 13 juni
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Zaterdag 18 juni
18.00 uur H. Mis: Gijs van Groen
Zondag 19 juni - Sacramentsdag
10.45 uur H. Mis: familie Frijns, juffr. van
Dummelen, Jeu Rademakers,
jaard. Ellen Bachaus-van Hoof
Maandag 20 juni
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
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Zaterdag 25 juni
18.00 uur H. Mis: Annie Daemen
Zondag 26 juni - 13e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: jaard. Hub en José VroomenFiegen
Maandag 27 juni
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Zaterdag 2 juli
18.00 uur H. Mis: kapelaan Marinus Waltmans
Zondag 3 juli - 14e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: jaard. Zef Custers en familie,
jaard. Jan Renckens
Maandag 4 juli
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Afspraak voor ziekenzalving
Als u het sacrament
van de zieken wenst te
ontvangen, gelieve contact op te nemen met
het parochiekantoor:
045 - 525 07 31. Buiten
kantooruren, hoort u
via de voicemail het dan
bereikbare telefoonnummer. Zo wordt uw
vraag het snelst beantwoord.

Volgend parochieblad

Het volgende parochieblad (jrg.10 - nr.6) is bestemd voor 8 weken: van zaterdag 9 juli t/m vrijdag
2 september. Wilt u uw misintenties of andere kopij
geplaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 24 juni bij het
parochiekantoor op te geven.

Biechtgelegenheid

Er is gelegenheid om het sacrament van boete en
verzoening te ontvangen vóór en ná elke H. Mis of
na afspraak met een van de priesters.

H. Josephkerk
Sint Gregoriuslaan Brunssum Oost
Pastorie: Boerhaavestraat 2
Brunssum

Zondag 29 mei - 7e zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis: Willy Bischoff
Zondag 5 juni - Pinksteren
9.30 uur H. Mis: jaard. Leentje Raets-Erkens
Maandag 6 juni - Pinkstermaandag
géén H. Mis - zie Gregoriuskerk
Zondag 12 juni - H. Drie-eenheid
9.30 uur H. Mis: Harry Schmalschläger
Zondag 19 juni - Sacramentsdag
9.30 uur H. Mis: Grada van Neerven-Mulders
Zondag 26 juni - 13e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Karel Stevelmans
Zondag 3 juli - 14e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Miep Pelzer-Hensen

Tussen Pasen en Pinksteren

De drie grote kerkelijke feesten Kerstmis, Pasen en
Pinksteren hebben ieder hun eigen voorbereidingstijd. Kerstmis heeft zijn Advent, Pasen heeft zijn
Veertigdagentijd, maar met de voorbereidingstijd
voor Pinksteren is iets aan de hand: hij duurt vijftig
dagen, en hij wordt ‘Paastijd’ genoemd, we hebben
het bijvoorbeeld over de zesde, de zevende week
van Pasen. Het woord Pinksteren komt van Pentecoste - betekent vijftigste - en het getal vijftig is
uitdrukking voor ‘vervulling’. Je zou kunnen zeggen
dat het Pinksterfeest nauw met het Paasfeest verbonden is. Zou je mogen zeggen dat de Pinkstertijd
begint op Goede Vrijdag, als we door Johannes
aangezegd krijgen “dat Jezus de geest gaf”? En
even verder in het Johannes evangelie blaast de
verrezen Jezus op de avond van de eerste dag (dat
is onze Eerste Paasdag) over zijn leerlingen en zegt:
“Ontvangt Gods heilige Geest”. Maar nog meer:

ook de Kersttijd wordt bepaald door de Geest.
Een belangrijk moment in de Kersttijd is het feest
van de doop des Heren, wanneer God zijn Geest
laat neerdalen op Jezus: “Dit is mijn Zoon, in Wie
Ik welbehagen schep”; en laten we niet vergeten
dat de heilige Geest over Maria kwam bij het begin
van haar zwangerschap. Zo zou je de drie grote
kerkelijke feesten van het jaar wellicht kunnen zien
als uitdrukking van de Triniteit, de Drievuldigheid
van God. Op een wat ongebruikelijke manier zou
je dan kunnen zeggen dat het Kerstfeest in zekere
zin het feest is van de Vader, die door zijn Geest te
zenden zijn Zoon geeft aan deze wereld, het Paasfeest is dan het feest van de Zoon die zichzelf - zijn
Geest - geeft voor ons, en het Pinksterfeest is dan
het alles vervullende feest van de Geest, gave en
Gever tegelijkertijd (donum et donans). De Geest
is dus nadrukkelijk aanwezig op alle drie de feesten:
met het Kerstfeest in de neerdaling op Jezus (met
de doop), met het Paasfeest als Jezus “de geest
geeft” op Goede Vrijdag, en met het Pinksterfeest
als het alles vervullende feest van de heilige Geest
zelf, als gave en gever tegelijk. De week na Pinksteren wordt het feest van de Drievuldigheid gevierd:
zondag Trinitatis. Fascinerend is om te bedenken,
dat de Geest gave en gever tegelijkertijd is, en daarmee wezenlijk de uitdrukking van God die zichzelf
geeft aan de mensen. Dat lijkt een cruciaal gegeven
in het overdenken van het mysterie van God. De
Geest maakt zo deel uit van het diepste van Gods
wezen: God die zichzelf geeft, uit Liefde tot Liefde.
Hij is de verbinding tussen de Vader en de Zoon,
maar ook de verbinding tussen de Zoon en ons,
en nog verder: de verbinding tussen ons mensen:
“Opdat zij allen één zijn zoals Gij, Vader, in Mij en
Ik in U, dat ook zij in ons zijn”. Eenzelfde eenheid,
ook tussen ons allen. Dat is toch adembenemend?
En hoe concreet dat mogelijk is, vinden we in de
Handelingen waarin over de eerste menigte die het
geloof had aangenomen, geschreven wordt: “Zij
was één van hart en één van ziel en zij bezaten alles
gemeenschappelijk”. Dat is wat we voortdurend
vieren in iedere Eucharistieviering, sinds Jezus ons
dat op Witte Donderdag als zijn testament heeft
nagelaten: Jezus die zichzelf, zijn Leven - is zijn
Geest - heeft gegeven voor ons, opdat wij allen in
en door en met Hem, in en door en met zijn Geest,
één worden met Hem en zijn Vader, en met elkaar!
Zalig Pinksteren!
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H. Vincentiuskerk
H. Vincentius a Paulo
Rumpen

	
  

Meimaand - Mariaverering

Prins Hendriklaan 378
Brunssum

Zaterdag 4 juni (vooravond Pinksteren)
18.00 uur H. Mis: pastoor Louis Cordewener
(off), ouders Dohmen-Habets broer
en zussen, overl. ouders en Jos
Verhooren
Maandag 6 juni - Pinkstermaandag
géén H. Mis (zie Barbarakerk 9.30 uur)
Zaterdag 11 juni (vooravond H. Drie-eenheid)
18.00 uur H. Mis: Lenie Maassen-Reuvers (off)
Zaterdag 18 juni (vooravond Sacramentsdag)
géén H. Mis
Zondag 19 juni - Sacramentsdag
11.00 uur H. Mis (openluchtmis, dankviering
communicanten): Ferdi Videc (off)
Zaterdag 25 juni (vooravond 13e zondag)
18.00 uur H. Mis: jaard. Noël Dohmen,
pastoor Louis Cordewener (off)
Vrijdag 1 juli
10.00 uur Ziekencommunie
Zaterdag 2 juli (vooravond 14e zondag)
18.00 uur H. Mis: ouders Dohmen-Habets
broer en zussen, uit dankbaarheid,
overledenen familie Gordijn-Wolfs,
overled. familie van Zandvoort-Rook,
zeswd. Cor Hermans
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foto en tekst: Jan Maessen

Zaterdag 28 mei (vooravond 7e Paaszondag)
18.00 uur H. Mis: Peter Essers (off), Ferdi
Videc (off), uit dankbaarheid 50-jarig
huwelijk, fam. Dirks en ouders DirksBerends
Vrijdag 3 juni
10.00 uur Ziekencommunie

Wandelend door onze prachtige provincie in
een verscholen bosgebied tussen het MiddenLimburgse Hunsel en Neeritter ligt aan de Jacobusstraat een natuurgebied, de Uffelsebeek. In dit
natuurgebiedje heeft ongeveer 160 jaar lang een
kapelletje gestaan. Deze kapel behoorde vroeger
tot de boerderij “Hongerbrugge” en is omstreeks
1975 clandestien gesloopt.
In 2005 is de Óngerbrögker kapel herbouwd met
medewerking van vrijwilligers, de Gemeente
Hunsel en de Heemkundevereniging Hunsel. De
geschiedenis vermeldt dat de kapel een bedevaartsoord was voor kinderen die aan de “Koaj”
leden, een soort koorts.
De kapel bevatte een prachtig beeld van Onze Lieve
Vrouw der zeven Smarten, maar dat beeld is helaas
door onverlaten gestolen. Mijn inziens jammer
dat Onze Lieve Vrouw niet heeft ingegrepen en de
dieven ter plekke heeft gestraft. De kapel is sober,
en de inrichting zowaar nog soberder. Toch zal deze
devotieplek door een bijzondere gebeurtenis altijd
in mijn gedachte blijven.
Ja - Onze lieve Vrouw - Speciale - Ervaring.
Weesgegroet Maria …

Vakantie

“En dan gaan de mensen er op uit om met verbazing
te kijken naar hoge bergtoppen, naar de machtige
golven van de zee, naar de brede stromen van rivieren, de wijdheid van oceanen en de banen van
de gesternten, maar voor zichzelf hebben zij geen
aandacht.”
Deze zin werd neergeschreven in de vierde eeuw,
door Augustinus, in zijn boek ‘Belijdenissen’. Het
toerisme is niet van vandaag of gisteren. Eeuwen
geleden trokken mensen er al op uit om in de natuur ontspanning te vinden en nieuwe levenskracht
op te doen. Maar ook toen werd al een kritische
vraag gesteld bij de manier van vakantie houden.
Geen prettige vraag misschien als je hard aan rust
en ontspanning toe bent! Herkenbaar, als je in je
vakantie moet constateren, dat het op de mooiste
plekken vaak druk en lawaaierig is. Dat laatste zal
in Augustinus’ tijd minder het geval zijn geweest.
Maar dan blijft nog zijn vraag: Hebben wij in onze
vakantie aandacht voor onszelf? Vol verlangen kun
je naar de vakantie uitkijken. Je doet je werk, school
of dagelijkse bezigheden met plezier, maar het is
toch heerlijk om er af en toe even uit te stappen.
Vrij zijn van werk, vrij van allerlei verplichtingen.
Er is tijd voor andere dingen. Er is meer tijd voor
elkaar. Nieuwe indrukken opdoen. Genieten van
natuur en cultuur, sporten en spelen. Ontmoeting

en gezelligheid. Zomaar een kerk binnengaan en de
stilte ervaren van het Huis van God. Hoe besteed ik
eigenlijk mijn vrije dagen? Er doen zich allerlei mogelijkheden voor. Je kunt erop uit trekken of thuis
van de rust genieten. Belangrijk is dat je jezelf niets
laat opdringen. Wat de buren doen, wat reisorganisaties ook aanprijzen, waar je ook geweest moet
zijn, je maakt je eigen keuze. Vakantie is vrijheid.
De mogelijkheden overwegend, zou je jezelf wel
kunnen afvragen of je, bij alles waar je verder aan
wilt toekomen, niet voor alles eerst aan jezelf moet
toekomen. In de drukte van het dagelijks leven
schiet dat er vaak bij in. Het komt de kwaliteit van
je bestaan niet ten goede. Tijdens de vakantie kun
je weer tot jezelf komen. Nu je niet werkt, kun je
werken aan jezelf. Concreet houdt dat in: nadenken
over je beweegredenen. Wat bezielt je, wat wil je
uiteindelijk? Sta even stil bij je manier van leven.
Gaat het goed zo of moet het anders? Werken
aan jezelf. Het kan beslist geen kwaad en het is
ook heel creatief. Een mooie vorm van recreatie:
‘herschepping’. Van een vakantie kun je herboren
thuiskomen. Het belangrijkste is niet hoe ver weg
je bent geweest en wat je allemaal hebt gezien
en beleefd. Waar het om gaat is dat je ‘op adem’
bent gekomen en onder meer jezelf hebt gezien
en hebt beleefd.
Prettige vakantie!
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Overleden

Agenda
05-06 10.30 50-jarig priesterfeest
Frans Meulemans
07-06 19.00 kerkbestuur Fatima / H. Geest,
Barbara, Rozenkrans,
Vincentius, H. Familie
12-06 12.00 lezing Lijkwade van Turijn

in de Vincentiusparochie
• Cor Hermans (85 jaar),
Lindeplein 25 c

26-06 14.00 vrijwilligersfeest Fatima H. Geest
28-06 19.30 Taizé-viering H. Geestkerk

in de Gregoriusparochie
• Trees Sitiabudi-Hoetomo (81 jaar),
Kerkstraat 115
• Lies Hendrix-Nauts (94 jaar),
Elvira Amstenrade
• Monique Bartels-Benning (55 jaar),
Paulus Potterstraat 2
Heer geef hun de eeuwige rust;
en het eeuwige Licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.

UITVAARTLIMBURG
Maakt uw uitvaart
bespreekbaar en betaalbaar

www.uitvaartlimburg.nl

Gedoopt

Wilt u graag meer informatie?
Wij komen vrijblijvend bij u op
de koffie of vraag ons
informatiepakket aan.

in de Fatimakerk
• Milou Hugens, Dorpstraat 118
• Brian Vialle, Heerlen
• Liam Hellemons, Acaciastr. 79
in het ziekenhuis:
• Revi Hellenbrand, Essenstraat 6

045-4009002

in de Vincentiuskerk
• Niena Meessen, Tollisstraat 8
• Milo-Luxx Schouteten, Voorstraat 3

advertenties

info@uitvaartlimburg.nl

Woning (ver)huren of
Woning (ver)huren of
(ver)kopen
in Parkstad Limburg?
Woning
of
(ver)kopen in (ver)huren
Parkstad Limburg?
(ver)kopen in Parkstad Limburg?
Kouvenderstraat 240
Kouvenderstraat
240
6431
HK Hoensbroek
6431
HK Hoensbroek
Kouvenderstraat
240
www.tertanjevastgoed.nl
6431 HK Hoensbroek
www.tertanjevastgoed.nl

0102682.pdf 1

in de H. Geestparochie
• Hub Dohmen (79 jaar),
Marshallstraat 6

19-06 11.00 openluchtmis Rumpen - dankviering communicanten
24-06 10.30 opmaak parochieblad

03-07 10.00 H. Mis openluchttheater Parade
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in de Fatimaparochie
• Revi Hellenbrand (0 jaar),
Essenstraat 6

in de Gregoriuskerk
• IIiano en Faylinn Vallino-Ravetta,
Heulenderstraat 45
• Delano de Jong, Veldstraat 6
• Bentley en Daley van de Ven,
Jonker Clutstraat 50
• Daan Janssen, Poststraat 12
Ouders, peetouders en familie, proficiat!

www.tertanjevastgoed.nl
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05-12 juni: expositie Lijkwade Turijn
Van 5 t/m 12 juni is er een expositie over de Lijkwade van Turijn te zien in de Fatimakerk.
Op zondag 12 juni, van 12.00 tot 13.00 uur, wordt
hier een lezing over gehouden door Joep Habets.

In deze expositie is o.m. een levensgrote replica van
de Lijkwade van Turijn te zien. Het origineel bevindt
zich sinds 1578 in Turijn in Noord-Italië. Vanaf het
begin af heeft men geloofd dat dit het doek was
waarin Jezus werd gewikkeld toen hij was gestorven. Het werd altijd met veel eerbied door vorsten
bewaard en af en toe tentoongesteld. Nu is het
uiteindelijk in het bezit gekomen van het Vaticaan.
Toen in 1898 een foto werd gemaakt van de lijkwade werd op het negatief van de foto pas echt
duidelijk een man zichtbaar. Vanaf dat moment is
de belangstelling van de wereld gewekt en betwisten de wetenschappers elkaar onderling omtrent de
echtheid ervan. Hieronder een aantal van de vele
aanwijzingen dat het echt om de lijkwade van Jezus
zou kunnen gaan:
Naast de replica van de lijkwade kunt u ook een
driedimensionale foto en een reconstructie van
het beeld van Jezus in het graf, de doornenkroon,
het geselwapen en de spijkers bekijken. Er worden
informatieve boeken en dvd’s te koop aangeboden.

Pinksteren is voorbij: hoe nu verder?

Met Pinksteren hebben we het derde hoogfeest
van onze kerk gevierd. Er breekt nu een periode aan
van een half jaar zonder grote feesten. Pinksteren is
voorbij, wat niet wil zeggen dat het met Pinksteren
over is. Nee, eigenlijk begint het pas met Pinksteren. In de eerste helft van het kerkelijk jaar zijn we
voorbereid op deze periode. In drie fases heeft God
zich aan ons getoond. In de geboorte van het kind,
het openbare leven van Jezus en een periode van de
verrezen Heer. Jezus heeft ons daarin voorgeleefd
hoe wij als christenen zouden moeten leven. Met
Hemelvaart is Jezus teruggekeerd naar de Vader
in de hemel. En op Pinksteren heeft God ons zijn
Helper gegeven, heeft Hij ons zijn Geest gegeven.
Met de komst van de heilige Geest wordt het begin
van de kerk gemarkeerd.
Het is nu aan ons mensen om samen met die
Geest zelf de handen uit de mouwen te steken.
Nu moeten we zelf aan de slag. Wij moeten nu zijn
kerk gestalte geven, het ware gezicht van die kerk
tonen door als mensen samen in onderlinge vrede
en harmonie met elkaar te leven. Hoewel wij in ons
dagelijks leven al weer vakantieplannen maken
om het even rustiger aan te gaan doen, is het in
het kerkelijk jaar toch anders. Geen vakantiereis,
maar we gaan op pad met de hulp van de Heilige
Geest. Samen de weg gaan, die Jezus ons heeft
voorgeleefd. Het zal niet bepaald een snoepreisje
worden langs geplaveide wegen. Jezus’ weg is niet
gemakkelijk om te gaan. Maar het is juist die
Geest die ons telkens weer stimuleert, ons mee
op sleeptouw neemt, ons de moed geeft door te
gaan. Wij mogen vertrouwen op die Geest die ons
stuurt en leidt. Wij mogen om Hem bidden en ons
veilig weten. We zullen in beweging moeten komen,
allemaal. Het zal vallen zijn en weer opstaan. Als
we blijven zitten dan zullen we niet vallen. Als we
blijven zitten komen we ook niet verder. Er zullen
veranderingen plaats vinden. Grote of kleinere zaken. Dingen waaraan we zullen moeten wennen of
waar we allang naar uitgekeken hebben. Wat voor
de één, een stap vooruit is, kan voor de ander een
stapje terug betekenen. Maar samen moeten wij
onze kerk maken, een gemeenschap vormen. We
zullen de handen uit de mouwen moeten steken.
Dan kan er met de hulp van ‘boven’ wellicht iets
moois ontstaan.
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Mistijden in Brunssum
H. Barbara

Fatima

H. Geest

---9.30
---19.00
----------

---10.30
----------------

---11.30
------9.00
9.00
----

blz. 3

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

blz. 4

blz. 5

H. Vincentius
blz. 8

H. Joseph

18.00
-------------------

blz. 7

H. Gregorius
blz. 6

---9.30
----------------

18.00
10.45
19.00
------------Zalige Pauline Jaricot

Zalige Pauline Jaricot (* 1799 - † 1862)

22 Mei werd Pauline Jaricot in Lyon zaligverklaard.
Zij is o.m. de initiatiefneemster van het werk voor
de verspreiding van het geloof. Het begin van wat
later de Pauselijke Missiewerken zou gaan heten.
Zij wilde de missie en de missionarissen in alle
werelddelen steunen bij de verspreiding van het
evangelie. Ze bezat een groot organisatietalent en
organiseerde collectes voor de missie volgens een
eenvoudig principe: een gebed en een bescheiden
maar regelmatige financiële bijdrage, de wekelijkse sou. Ze zette basisgroepen op van tien leden;
elke groep zou proberen een nieuwe groep van
tien mensen te vormen. Het had snel veel succes.
Parochiekantoor van de parochies Fatima H. Geest - Treebeek - Rumpen - Langeberg
Essenstraat 1a, 6444 CL Brunssum
045 - 525 07 31
parochiekantoor@gmail.com
ma, di, wo, do, vr: van 13.30 tot 15.30 uur
di, wo, do: van 9.30 tot 11.30 uur
ingang via het parkeerterrein aan de Lindestraat
Parochiebureau H. Gregorius en H. Joseph
onder de dagkapel van de Gregoriuskerk
ingang Kerkstraat • 045 - 525 15 16
wo en vr: van 10.00 tot 11.00 uur
Voor alle parochies, zie ook:
www.katholiekbrunssum.nl
IBAN-rekeningnummers
• KB Fatima/H.Geest NL.31.INGB.000.103.47.43
• Rozenkransparochie NL.57.INGB.000.106.03.68
• KB St Barbara
NL.91.INGB.000.106.28.60
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Priesters
Parochies Onze Lieve Vrouw vd H. Rozenkrans
en H. Barbara (Treebeek), Onbevlekt Hart van
Maria (Fatima), H. Geest (Noord), H. Vincentius
(Rumpen), H. Familie (Langeberg)
pastoor V. Goulmy
pater F. Meulemans M.H.M.
kapelaan B. Koppen F.S.O.

525 79 79
851 51 59
via parochiekantoor

Parochies H. Joseph, H. Gregorius
pastoor-deken P. Delahaye

525 25 92

Kopij en advertenties:
parochiesinfo@gmail.com
• RK Par St Gregorius
• RK Par St Joseph
• RK Par St Vincentius
• RK Par H Familie

NL.64.INGB.000.155.58.15
NL.34.INGB.000.103.94.42
NL.97.INGB.000.105.47.01
NL.18.INGB 000.104.60.35

