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Liturgische kalender
za 09-07 HH. Martelaren van Gorcum,
† 1572 te Den Briel
Zo 10-07 15e zondag in tijd door het jaar
“Wie is mijn naaste?” (Lucas 10, 25-37)
ma 11-07 H. Benedictus, abt, patroon van
Europa, † 547 te Monte Cassino
wo 13-07 H. Henricus, keizer van Duitsland
(H. Roomse Rijk), † 1024 te Bamberg
do 14-07 H. Camillus de Lellis, priester,
stichter camillianen, † 1614 te Rome
vr 15-07 H. Bonaventura, bisschop van Albano,
kerkleraar, † 1274 te Lyon
za 16-07 H. Maagd Maria van de berg Karmel
Zo 17-07 16e zondag in tijd door het jaar
“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel gekozen.”
(Lucas 10, 38-42)
wo 20-07 H. Appolinaris, bisschop, martelaar
do 21-07 H. Laurentius van Brindisi, priester,
capucijn, kerkleraar, † 1619 te Lissabon
vr 22-07 H. Maria Magdalena
za 23-07 H. Birgitta van Zweden, kloosterlinge,
patrones Europa, † 1373 te Rome
Zo 24-07 17e zondag in tijd door het jaar
“Vraagt en u zal gegeven worden.”
(Lucas 11, 1-13)
ma 25-07 H. Jakobus, apostel
di 26-07 H. Anna en H. Joachim, ouders van de
H. Maagd Maria
wo 27-07 H. Titus Brandsma, priester, karmeliet,
martelaar, † 1944 te Dachau
vr 29-07 HH. Martha, Maria en Lazarus
za 30-07 H. Petrus Chrysologus, bisschop van
Ravenna, kerkleraar, † 451 te Imola
Zo 31-07 18e zondag in tijd door het jaar
“En al die voorzieningen, die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan?”
(Lucas 12, 13-21)
ma 01-08 H. Alfonsus Maria de’ Liguori,
bisschop, stichter redemptoristen,
kerkleraar, † 1787 te Nocera de Pagani
di 02-08 H. Eusebius, bisschop van Vercelli (Italië), † 371 • H. Petrus Julianus Eymard,
stichter priesters H. Sacrament, † 1868
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do 04-08

H. Johannes Maria Vianney, priester,
pastoor van Ars, † 1859
vr 05-08 kerkwijding basiliek Maria de
Meerdere
za 06-08 gedaanteverandering van de Heer

Zo 07-08 19e zondag in tijd door het jaar
“Weest ook gij bereid.” (Lucas 12, 32-48)
ma 08-08 H. Dominicus, priester, stichter dominicanen, † 1221 te Bologna
di 09-08 H. Teresia Benedicta van het Kruis
(Edith Stein), maagd en martelares,
patrones Europa, † 1942 te Auschwitz
wo 10-08 H. Laurentius, diaken, martelaar, † 258
do 11-08 H. Clara, maagd, † 1253 te Assisië
vr 12-08 H. Johanna Francisca de Chantal,
kloosterlinge, stichteres Visitatie te
Annecy, † 1641 te Moulins
za 13-08 H. Pontianus, paus, en H. Hippolytus,
priester van Rome, martelaren, † 235
Zo 14-08 20e zondag in tijd door het jaar
“Ik ben geen vrede komen brengen,
maar verdeeldheid.” (Lucas 12, 49-53)
ma 15-08 Maria Tenhemelopneming
verplichte feestdag - zegening van kruiden
di 16-08 H. Stefanus, koning Hongarije, † 1038
vr 19-08 H. Johannes Eudes, priester, † 1680
za 20-08 H. Bernardus, abt van Clairvaux,
kerkleraar, † 1153
Zo 21-08 21e zondag in tijd door het jaar
“Zij zullen komen uit het oosten en
het westen en zij zullen aanzitten in
het koninkrijk Gods.” (Lucas 13, 22-30)
ma 22-08 H. Maagd Maria Koningin
di 23-08 H. Rosa van Lima, maagd, † 1617
wo 24-08 H. Bartolomeüs, apostel
do 25-08 H. Lodewijk, koning Frankrijk, † 1270
H. Jozef de Calasanz, priester, † 1648
za 27-08 H. Monica, moeder van H. Augustinus,
† 387 te Ostia
Zo 28-08 22e zondag in tijd door het jaar
“Wie zichzelf verheft zal vernederd
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.” (Lucas 14, 1 + 7-14)
ma 29-08 marteldood H. Johannes de Doper

Kerkdeurcollecte MIVA

27 en 28 augustus wordt gecollecteerd voor de MIVA.

St.-Barbarakerk
Schildstraat 44
Treebeek

Zondag 10 juli - 15e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 12 juli
19.00 uur H. Mis: voor de parochie
Zondag 17 juli - 16 zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zangvereniging Orpheus
Nuth): Annemie Plas-Vleugels (off),
Diny Offermans-Terpstra (off),
Mathieu Offermans, Dora MoorerDerks (off)
11.30 uur Arabische Mis: 1e jaard. Dhia Hindi
Dinsdag 19 juli
19.00 uur H. Mis: voor de parochie
e

Zondag 24 juli - 17e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 26 juli
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Zondag 31 juli - 18e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: jaard. Willy de Waal (st)
Dinsdag 2 augustus
19.00 uur H. Mis: voor de parochie
Vrijdag 5 augustus
10.00 uur Ziekencommunie
Zondag 7 augustus - 19e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Dora Moorer-Derks (off)
Dinsdag 9 augustus
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Zondag 14 augustus - 20e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Diny Offermans-Terpstra (off),
Mathieu Offermans
Maandag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming
géén H. Mis (zie Fatimakerk)
Dinsdag 16 augustus
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Zondag 21 augustus - 21e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: jaard. Matthieu Souren (st)
Dinsdag 23 augustus
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Zondag 28 augustus - 22e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: echtp. Herman en Annie PierWeijzen (st)
Dinsdag 30 augustus
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Vrijdag 2 september
10.00 uur Ziekencommunie

Eerste Heilige Communie 2023

De vieringen van de Eerste Heilige Communie vinden plaats op de volgende zaterdagen:
• 22 april 10.30 uur: H. Barbarakerk
(BS de Vlindertuin, BS St. Franciscus)
• 13 mei 10.30 uur: Fatimakerk (BS de Caleïdoscoop,
RK BS Titus Brandsma, RK BS Langeberg)

500 jaar Nederlandse paus Adrianus VI

Ooit was er een Nederlandse paus. Dit jaar is het
500 jaar geleden dat de in Utrecht geboren Adriaan
Boeyens (1459 – 1523) tot paus werd gekozen. Hij
werd bekend als een hervormer. Hij wilde met name
allerlei misstanden in de Kerk en in het Vaticaan
aanpakken. Dat werd hem niet in dank afgenomen.
Hoewel hij maar kort paus was, heeft Adrianus heel
wat hervormingen in gang gezet. In de loop van dit
jaar wordt deze 500e verjaardag herdacht in Rome,
Utrecht en Leuven, waar hij ook lange tijd woonde.
Meer informatie: www.pausadrianus500.nl

Opbrengst collecte

De opbrengst voor de recent gehouden kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen is:
Totaal € 132,35 (Barbara € 27,60 - H. Geest € 81,20
- Vincentius € 23,55). Hartelijk dank aan alle gevers!

25-11: H. Vormsel 2022

In het schooljaar 2022-2023 vindt de viering van
het Heilig Vormsel plaats op vrijdag 25 november,
om 18.30 uur in de Fatimakerk. Vicaris-generaal
Mgr. René Maessen zal het H. Vormsel toedienen.
Kinderen van de groepen 8 van de basisschool kunnen zich (online) aanmelden voor het H. Vormsel:
www.katholiekbrunssum.nl/sacramenten/vormsel
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Fatimakerk

Onbevlekt Hart van Maria

Terugblik jubileum Frans Meulemans

Essenstraat 1a
Brunssum

Zondag 10 juli - 15e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: ouders Deumens-Bernards en
zonen, Theo Jos Frans en René
Zondag 17 juli - 16e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis (Gemengd Zangkoor Cantate):
voor de parochie
Zondag 24 juli - 17e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: voor de parochie
Zondag 31 juli - 18e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: zeswd. Annie Dekker-Dawid
Vrijdag 5 augustus
10.00 uur Ziekencommunie
Zondag 7 augustus - 19e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: Jan Smeets
Zondag 14 augustus - 20e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: Annie Dekker-Dawid (off)
Maandag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming
10.30 uur H. Mis: voor de parochie
Zondag 21 augustus - 21e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: voor de parochie

03-10: Dagbedevaart naar Banneux

De volgende dagbedevaart naar Onze Lieve
Vrouw, maagd der armen, te Banneux wordt
gehouden op maanda9 3 oktober. Meer info?
Bel het parochiekantoor: 045 - 525 07 31.
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foto’s Hans van der Haijden

Zondag 28 augustus - 22e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: jaard. ouders Loo-Lemmens
(st), ouders Deumens-Bernards en
zonen, Theo Jos Frans en René
Vrijdag 2 september
10.00 uur Ziekencommunie

H. Geestkerk
Florence
Nightingalestraat 2
Brunssum Noord

Zondag 14 augustus - 20e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Louis en Mia EngelenKuijpers, Hub Dohmen (off)
Maandag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming
géén H. Mis (zie Fatimakerk)
Woensdag 17 augustus
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 18 augustus
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 10 juli - 15e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: jaard. Jan Mullenders,
Fernandus van der Sluijs
Woensdag 13 juli
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 14 juli
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 21 augustus - 21e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis:
Woensdag 24 augustus
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 25 augustus
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 17 juli - 16e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Fernandus van der Sluijs, Mia
Pagen-van Eeghem (off)
Woensdag 20 juli
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 21 juli
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 28 augustus - 22e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: 1e jaard. Fernandus van der
Sluijs
Woensdag 31 augustus
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 1 september
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 2 september
10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 24 juli - 17e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Hub Dohmen (off)
Woensdag 27 juli
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 28 juli
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Zondag 31 juli - 18e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis:
Woensdag 3 augustus
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 4 augustus
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 5 augustus
10.00 uur Ziekencommunie
Zondag 7 augustus - 19e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Mia Pagen-van Eeghem (off)
Woensdag 10 augustus
9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 11 augustus
9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Kinderadoptieproject Cambodja 2022

De missiegroep dankt alle donateurs voor hun
gave. In 2021 is het mooie bedrag van € 1.329,20
opgehaald voor onze adoptiekinderen in Cambodja: Yennam Chandana (* 10-09-2006) en Nang
Srey Nich (* 18-07-2009). Nogmaals hartelijk dank!
Met uw giften kan het Don Bosco Kinderfonds in
Cambodja de kinderen helpen een toekomst op te
bouwen en zo de armoedegrens achter zich laten.
Graag vragen wij of u ook in 2022 deze kinderen wil
steunen. U kunt onderstaand briefje incl. het bedrag
afgeven bij het parochiekantoor (045 - 525 07 31 •
parochiekantoor@gmail.com).
Kinderadoptieproject Cambodja 2022
Ik doe in 2022 mee aan het adoptieproject in
Cambodja en doneer een bedrag van € ______
Naam: _________________________________
Adres: _________________________________
Telefoon: _______________________________
Handtekening:
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H. Gregoriuskerk

hoek Dorpstraat - Kerkstraat
Brunssum

Zaterdag 9 juli
18.00 uur H. Mis: jaard. Mam Herings,
jaard. Mien Quaedvlieg-Cuijpers
Zondag 10 juli - 15e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: Jacques Janssen, Thei Janssen
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Zaterdag 16 juli
18.00 uur H. Mis: Leopold Gommans,
ouders Hekkens-van der Heijden en
Mertens-Bachaus
Zondag 17 juli - 16e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: Miep Pelzer-Hensen
Maandag 18 juli
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Zaterdag 23 juli
18.00 uur H. Mis: deken Beel
Zondag 24 juli - 17e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: Leo Ploem
Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Zaterdag 30 juli
18.00 uur H. Mis: deken van den Broek
Zondag 31 juli - 18e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: Trees Sitiabudi-Hoetomo
Maandag 1 augustus
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Zaterdag 6 augustus
18.00 uur H. Mis: ouders Hekkens-van der
Heijden en Mertens-Bachaus
Zondag 7 augustus - 19e zondag door het jaar
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10.45 uur H. Mis: jaard. Jeun Arets, jaard.
echtpaar Cox-Cremers
Maandag 8 augustus
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Zaterdag 13 augustus
18.00 uur H. Mis: Wiel Hugens
Zondag 14 augustus - 20e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: jaard. Trautje Dohmen
Maandag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Zaterdag 20 augustus
18.00 uur H. Mis: Peter Willems
Zondag 21 augustus - 21e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: jaard. Gerda Hendrix, Jacob
Janssen, Annie Janssen-Ackermans,
Helma Janssen-Cobben (verj)
Maandag 22 augustus
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Zaterdag 27 augustus
18.00 uur H. Mis: Harrie Breukers
Zondag 28 augustus - 22e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: jaard. Thei Clement,
Jacques Janssen
Maandag 29 augustus
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Eerste H. Communie Gregoriuskerk

Op 18 juni hebben 9 kinderen de eerste Heilige
Communie ontvangen in de Gregoriuskerk:
Lynn Beekelaar, Senn Beekelaar, Valerie van Ast,
Erlin Sloen, Lana Woudstra, Logan Pierik, Rideley
Blijden, Dex Ubaghs, Denis Gajda.

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

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

Zondag 10 juli - 15e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Peter Hendriks
Zondag 17 juli - 16e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: jaard. ouders Hamers-Houben,
Zef Hamers
Zondag 24 juli - 17e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: John en Liza Hendrix-Nauts
Zondag 31 juli - 18e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Willy Bischoff
Zondag 7 augustus - 19e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Leentje Raets-Erkens
Zondag 14 augustus - 20e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: jaard. Minie Severins-Schmit
Zondag 21 augustus - 21e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: jaard. ouders Ruizendaal-Kral,
Zef Hamers, Keetje Cals-Plum
Zondag 28 augustus - 22e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Harry Schmalschläger

Volgend parochieblad

Het volgende parochieblad (jrg.10 - nr.7) is bestemd
voor 6 weken: van zaterdag 3 september t/m vrijdag
14 oktober. Wilt u uw misintenties of andere kopij
geplaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 19 augustus
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.

15-08: Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming (15 augustus) is het
hoogfeest waarop de kerk gedenkt dat de Maagd
Maria door God in de hemel werd opgenomen.
Op dezelfde dag vieren de orthodoxe kerken de
Ontslaping van de Moeder Gods. Volgens de oudste
traditie is Maria gestorven of ontslapen (van het
Latijnse ‘dormitio’) op de Sionsberg in Jeruzalem.
Bovenop die Sionsberg, werd in 382, onder keizer
Constantijn, een H. Sionskerk gebouwd. Deze kerk
werd in 614 verwoest door de Perzen. In de 12e eeuw
bouwden de kruisvaarders op de ruines een nieuwe
kerk, die na hun vertrek uit het Heilige Land gauw
in verval raakte. In 1898 schonk de Turkse sultan
Abdul Hamid II het stuk grond, waarop de vervallen kerk stond, aan de Duitse keizer Wilhelm II. Op
zijn beurt gaf de keizer de grond aan de Duitse
katholieke Heilige Landstichting. Het aartsbisdom
Keulen liet tussen 1901 en 1910 de huidige ronde
Dormitiobasiliek optrekken. In de crypte onder de
basiliek, staat een tombe met daarop een levensgroot beeld, vervaardigd in kersenhout en ivoor,
van de ontslapen Maagd Maria. Niemand was zo
nauw verbonden met Jezus, de Christus, als zijn
moeder Maria. Niet enkel naar lichaam, maar ook
en vooral dankzij deelname aan zijn levensweg in
het geloof. Daarom is het niet verwonderlijk dat
reeds in de vroege kerk de overtuiging ontstond dat
de kracht van de opstanding die voor alle mensen
geldt, zich allereerst in Maria volledig heeft uitgewerkt. Rond het jaar 600 werd reeds, zowel in Oost
als West, een feest van de Tenhemelopneming van
Maria gevierd. Het was op deze lange traditie dat
Pius XII zich in 1950 stoelde om de inhoud van dit
feest tot dogma te verheffen.
Wat houdt dit feest nu voor ons in? Het belangrijkste in ons leven is niet wat wijzelf tot stand
brengen, maar wat wij als geschenk ontvangen.
Natuurlijk zijn prestaties belangrijk en vaak bewonderenswaardig. Maar de mens is dan pas gelukkig
wanneer hij of zij iets zonder tegenprestatie ontvangt. Maria is iemand die helemaal uit geloof en
vertrouwen leeft, die zich door God beaamd weet
en begiftigd. Wij leven in een tijd waarin prestaties
worden opgeklopt, waarin de mens maar al te vaak
beoordeeld wordt op grond van wat hij tot stand
brengt. In een dergelijke tijd kan het belangrijk
zijn te ervaren dat er ook andere maatstaven zijn.
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H. Vincentiuskerk
H. Vincentius a Paulo
Rumpen

	
  

Prins Hendriklaan 378
Brunssum

Traditioneel trekken op Sacramentsdag alom kleurrijke sacramentsprocessies door de straten van
steden en dorpen. Het heilig Sacrament wordt dan
in een plechtige stoet rondgedragen. Het centrum
van de stoet is het Allerheiligste Sacrament, de
heilige Hostie in de gouden houder, de monstrans.
Hierop is de aandacht van de toeschouwer gericht.
Men knielt en buigt eerbiedig het hoofd, want het
is Jezus zelf die hier aanwezig is.

foto en tekst: Jan Maessen

Zaterdag 9 juli (vooravond 15e zondag)
18.00 uur H. Mis: Jo van Goethem (off),
Ferdi Videc (off)

Sacramentsdag - dankmis communicanten

Zaterdag 16 juli (vooravond 16e zondag)
18.00 uur H. Mis: pastoor Louis Cordewener
(off), Mia Hermans-Rietrae (off)
Zaterdag 23 juli (vooravond 17e zondag)
18.00 uur H. Mis: jaard. Noël Dohmen (st),
Cor Hermans (off)
Zaterdag 30 juli (vooravond 18e zondag)
18.00 uur H. Mis: Ferdi Videc (off)
Vrijdag 5 augustus
10.00 uur Ziekencommunie
Zaterdag 6 augustus (vooravond 19e zondag)
18.00 uur H. Mis: pastoor Louis Cordewener
(off), ouders Dohmen-Habets, broer
en zussen
Zaterdag 13 augustus (vooravond 20e zondag)
18.00 uur H. Mis: zeswd. Kina HendriksKirpenstein
Maandag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming
géén H. Mis (zie Fatimakerk)
Zaterdag 20 augustus (vooravond 21e zondag)
18.00 uur H. Mis: Ferdi Videc (off),
Cor Hermans (off)
Zaterdag 27 augustus (vooravond 22e zondag)
18.00 uur H. Mis: pastoor Louis Cordewener
(off), ouders Valino Ravetta Jurgen
(jaard. vader)
Vrijdag 2 september
10.00 uur Ziekencommunie
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In Rumpen wordt op Sacramentsdag geen processie gehouden, maar wordt de H. Mis in de open
lucht gevierd. 19 Juni werd dit mooie gebruik, na
twee afwezige jaren vanwege corona, weer in de
Vincentiusparochie in ere hersteld. De viering werd
voorgegaan door de kapelaan Koppen, met aan
zijn zijde de acolieten Joep Rademakers en Louis
Wijnen. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd
door onze voortreffelijke organist Sjef Muijlkens
met zangondersteuning van Peter Dohmen. Ook dit
jaar, op Sacramentsdag, hebben communicanten
van onze parochies hun dankviering gehouden voor
het ontvangen van de Eerste Heilige Communie.
Men ging in processie vanaf de Vincentiuskerk naar
het grasveld voor de Baenje, waar een altaar, orgel
en zitplaatsen waren opgesteld. Als kers op de taart
hadden alle communiekinderen een bloem bij zich
die tijdens de viering werd overhandigd aan de
aanwezige vaders. Want behalve Sacramentsdag
- met de mooie dienst in de buitenlucht - was het
ook nog eens vaderdag. Dank aan alle vrijwilligers
die deze mooie buitenviering hebben doen slagen.
Laten we deze mooie traditie ook de komende
jaren voortzetten!

De rijkdom van de rust

Het leven van de mens kent een ritme van bedrijvigheid en rust. Dat is van alle tijden. Oude geschriften
en overblijfselen van vroeger getuigen daar nog
van. Zo lezen we in het boek Genesis dat God bij
de schepping na zes dagen op de zevende dag
rust nam. Het evenwicht tussen bedrijvigheid en
rust varieert per periode en per cultuur. Na arbeid
is het goed rusten, zegt men wel. Ooit was de
maatschappij meer aan vaste patronen gebonden
dan nu. Werk en vrije tijd werden strakker onderscheiden. Beide werden bepaald door de eisen die
het bestaan, dat soms hard was, stelde. Er gold
een traditie van lange werktijden en spaarzame
vrije tijd. In de lange geschiedenis van de mensheid
heeft men zich ontwikkeld in kennis en vermogen
en op den duur leidde dat tot meer vrije tijd. Het
begrip rust heeft voor ons meestal een diepere
betekenis dan vrije tijd. Wanneer je leven uit hard
werken bestaat, beleef je de tijd die je zelf kunt
besteden vooral als een moment van herstel, weer
op krachten komen, een echte levensbehoefte.
Fijn is het wanneer je dan ook activiteiten kunt
verrichten waarmee je je leven kunt verrijken. Vanouds besteedden mensen aandacht aan zaken die
boven het alledaagse uitstaken. Ze ruimden tijd in
voor een levensovertuiging en voor bezinning. Van
allerlei beschavingen kennen we voorbeelden van
kloostergemeenschappen waar de aandacht voor
het hogere een levensdoel is geworden.
Tegenwoordig houdt voor velen van ons het leven niet alleen zwoegen en zware arbeid in. Ons
blijft meer tijd over. Wij hebben hulpmiddelen
ontworpen die het noodzakelijke werk lichter en
gemakkelijker maken. In sommige gevallen lijkt
de werkende mens zelf vervangen te gaan worden door machines en automatisering. Vrije tijd
krijgt daardoor een andere inhoud. Wij moeten
ons daarop in gaan stellen, willen we ons in de
toekomst niet onsterfelijk gaan vervelen. Vrije
tijd dreigt daardoor een simpele verworvenheid
te worden waarbij alleen voldaan hoeft te worden
aan primitieve behoeften. In onze zucht naar aardse
perfectie vervaagt de grens tussen de werktijd en
de vrije tijd. Moderne mensen gedragen zich soms
heel onrustig. Ook wanneer ze niet werken, staan
ze onder druk van het presteren. Winkels moeten
altijd open zijn. Service is dag en nacht gewenst.

Bedrijven en organisaties die de hele week leveren,
vormen een bedreiging voor het aloude ritme van
bedrijvigheid en rust. De vraag naar de zondagsrust
wordt vaker vergeefs gesteld. Velen ervaren die
vraag als ouderwets en niet van deze tijd. Vandaar
dat men steeds meer tracht te ontsnappen aan zo’n
maatschappij. Men zoekt een zinrijke invulling voor
vrije tijd. Voor de een kan dat een retraite zijn, een
verblijf in een klooster…; een ander ontsnapt aan
onze wereld door een wandeltocht te maken langs
pelgrimspaden of een reis te maken naar oorden die
hem of haar losmaken van de vertrouwde maar zo
drukke wereld. Onze zomertijd kan aanleiding zijn
om de vrije tijd die ons geboden wordt een prettige
maar vooral ook zinrijke inhoud te geven.

450 jaar ‘Martelaren van Roermond’

Met een mooie televisieserie en exposities in het
hele land wordt dit jaar de 450e verjaardag van de
‘Geboorte van Nederland’ gevierd. In 1572 begon
onder leiding van Willem van Oranje de opstand
tegen Spanje. Die opstand wordt doorgaans gepresenteerd als een heldenverhaal. Maar er was ook
een andere kant: als gevolg van diezelfde opstand
is het dit jaar óók 450 jaar geleden dat de bekende
Martelaren van Gorcum werden vermoord en de
veel minder bekende ‘Martelaren van Roermond’.
Ook die gebeurtenissen worden dit jaar herdacht.
Op 23 juli 1572 werden in de Caroluskapel in
Roermond de daar wonende kartuizer monniken
plus de secretaris van de toenmalige bisschop op
gruwelijke wijze door de geuzen vermoord. Op een
schilderij dat later van die gebeurtenissen werd
gemaakt, spuit het bloed tot aan het plafond. In het
voormalige klooster bij die kapel zijn tegenwoordig
de kantoren van het bisdom Roermond gevestigd.
Om de twee kanten van hetzelfde verhaal te vetellen, hebben het stadsarchief Roermond en de
Christoffelparochie er samen met het bisdom voor
gekozen om dit jaar twee exposities in de Caroluskapel te organiseren. De een vertelt het verhaal van
de Geboorte van Nederland en de ander het verhaal
van de moord op de kartuizers. De kapel is de hele
zomer van woensdag tot en met zondag geopend
van 14.00 uur – 17.00 uur.
Op 23 juli is er in de Caroluskapel een viering om
de moord te herdenken. Ook is er die dag een
symposium over die gruwelijke gebeurtenis in 1572.
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Overleden

Agenda
03-07 10.00 H. Mis openluchttheater Parade
04-07 19.00 kerkbestuur Fatima / H. Geest,
Barbara, Rozenkrans,
Vincentius, H. Familie
19-08 10.30 opmaak parochieblad
04-09 14.00 vrijwilligersfeest Treebeek
27-09 19.30 Taizé-viering H. Geestkerk

in de Fatimaparochie
• Annie Dekker-Dawid (88 jaar),
Meidoornstraat 1
in de Vincentiusparochie
• Hein Knubben (87 jaar),
Passage 30
• Kina Hendriks-Kirpenstein
(83 jaar), vh Lindeplein
• Frans Smeets (75 jaar),
Koolhofstraat 3-A
in de Gregoriusparochie
• Julie Timmermans-Strijdhagen (89 jaar),
Tolenhof 4A
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
• Luca Gelissen, Muezeberg 4
• Mia Vandijck, Dorpstraat 28-C
• Luna Cabo, Hazelaar 50
• Liejeyna van Os, Schinveld
• Evy Heijnens, Maastrichterstraat 78

045-4009002
advertenties

info@uitvaartlimburg.nl

in de Vincentiuskerk
• Noe Quaden, Prins Hendriklaan 109
Ouders, peetouders en familie, proficiat!

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
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Vakantie
Ik wens je wat velen niet hebben: tijd.
Ik wens je tijd
om verheugd te zijn, en te lachen,
en wanneer het je past,
daar iets mee te doen.
Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,
niet voor jezelf alleen
maar ook om te geven en uit te stralen.
Ik wens je tijd,
niet tot haasten en lopen
maar voor rust in je gemoed.
Ik wens dat Hij bij jou mag blijven
als tijd voor verwondering
voor vertrouwen
in plaats van tijd om naar de klok te kijken.
Ik wens je tijd
om naar de schepping te kijken,
en tijd om te groeien…
Ik wens je tijd
om opnieuw te hopen en te beminnen,
want uitstel van die tijd heeft geen zin.
Ik wens je tijd
om weer jezelf te vinden,
en elke dag, elk uur
als een geschenk te ervaren.
Ik wens je tijd om te leven, ten volle
en er een deugddoende
en zinrijke vakantie van te maken!
door: Ellen Vanduynslager
uit: Kerk en Leven, bisdom Hasselt

In Memoriam Annie Dekker-Dawid
15 Juni hebben wij afscheid
genomen van Annie Dekker die op 88-jarige leeftijd
overleden is. In grote dankbaarheid denken we aan
haar terug, mede vanwege
haar inzet als vrijwilligster
in m.n. de Fatimaparochie
als o.a. koster, lectrice,
leidster avondwake.

Marialint verbindt 110 kapelletjes

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de
handen ineengeslagen en een lint van fietsroutes
langs 110 Mariakapelletjes uitgezet en dit jaar
opengesteld. De routes zijn op papier en online
beschikbaar. Verspreid door het Limburgse land
zijn tal van grote en kleine Mariakapellen te vinden
met elk z’n eigen verhaal. Het Marialint verbindt
die verhalen met elkaar en laat de fietser kennis
maken met bekende en onbekende plekken waar
Maria wordt vereerd. De meeste routes zijn als
een rondtocht te fietsen, maar onderweg zijn er
ook verbindingen met de volgende route te leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat
en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen. Voor
de routes is gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes zijn bij de
verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar
ook van diverse sites te downloaden:

575 Jaar Heiligdomsvaart Susteren

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze zomer in Susteren weer de
Heiligdomsvaart plaats. Van 26 augustus tot en
met 11 september staat het stadje in het teken
van de verering van de relieken van heiligen die in
Susteren hebben geleefd en wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd. Eigenlijk
komt het jaar uitstel mooi uit, want dit jaar is het
precies 575 jaar geleden dat voor de eerste keer
sprake was van een heiligdomsvaart in Susteren,
dit jaar op zondag 4 september. Er trekt dan een
historische stoet met meer dan duizend figuranten door Susteren met de relieken van Gregorius,
Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia. Het
weekend ervoor gaat het openluchtspel ‘Weerlicht
der eeuwen’ in première: een kleurrijk schouwspel
met ruim 150 acteurs tegen de achtergrond van
de Amelbergabasiliek. Zij beelden een kroniek uit
van legendarische gebeurtenissen in het Maasland
in de vroege Middeleeuwen, zoals de stichting van
een abdij in Susteren door de heilige Willibrord, en
na een verwoesting de wederopbouw van die abdij
door abdis Amelberga.
Op zondag 28 augustus vindt er een openluchtmis
plaats, die door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden. Bekijk het hele programma
op www.heiligdomsvaart.nl
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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
------------Jezus op bezoek in Bethanië

29-07: Feest van de heilige
Martha, Maria en Lazarus

In het huishouden van Bethanië
ervoer de Heer Jezus de familiegeest
en de vriendschap van Martha, Maria
en Lazarus, en daarom vermeldt het
Evangelie van Johannes dat Hij hen
liefhad. Martha bood hem edelmoedig gastvrijheid aan, Maria luisterde
aandachtig naar zijn woorden en
Lazarus kwam prompt uit het graf
tevoorschijn op bevel van Hem die
de dood vernederde.

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

