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Liturgische kalender

wo 09-11 Kerkwijding Basiliek Sint Jan van 
Lateranen

do 10-11 H. Leo de Grote, paus, kerkleraar, † 461 
te Rome

vr 11-11 H. Martinus, bisschop van Tours, † 397
za 12-11 H. Josafat, bisschop van Polock, marte-

laar, † 1623 te Vitebsk
 
Zo 13-11 33e zondag in tijd door het jaar 

“Door standvastig te zijn, zult ge uw 
leven winnen.” (Lucas 21, 5-19)

di 15-11 H. Albertus de Grote, dominicaan, 
bisschop van Regensburg, kerkleraar, 
† 1280 te Keulen

wo 16-11 • H. Margarita, koningin van Schotland, 
† 1093 te Edinburgh 
• H. Gertrudis, maagd, kloosterlinge, 
† ong. 1302 te Helfta (Duitsland)

do 17-11 H. Elisabeth van Hongarije, hertogin 
van Thuringe, † 1231 te Marburg

vr 18-11 Kerkwijding basilieken St. Pieter en 
St. Paulus, apostelen (1626 en 1854)

 
Zo 20-11 Christus Koning van het heelal - 

34e zondag in tijd door het jaar 
“Heer, denk aan mij, wanneer Gij in 
uw Koninkrijk gekomen zijt.”  
(Lucas 23, 35-43)

ma 21-11 Opdracht van de heilige Maagd Maria
di 22-11 H. Cecilia, maagd en martelares te 

Rome, eerste eeuwen
wo 23-11 • H. Clemens I, paus en martelaar,  

† ong. 97 te Rome 
• H. Columbanus, abt van Luxeuil,  
† 615 te Bobbio

do 24-11 HH. Andreas Dung-Lac, priester, 
en gezellen, martelaren in Vietnam, 
† 1845-1862

vr 25-11 H. Catharina van Alexandrië, maagd en 
martelares

za 15-10 H. Theresia van Jezus, maagd en kerk-
lerares, † 1582 te Avila

 
Zo 16-10 29e zondag in tijd door het jaar 

“Zou God geen recht verschaffen 
aan zijn uitverkorenen, die tot Hem 
roepen?” (Lucas 18, 1-8)

wo 19-10 • HH. Johannes de Brébeuf en Isaac 
Jogues, priesters, en gezellen, jezuïe-
ten, martelaren, † van 1642 tot 1649 in 
Canada en VS 
• H. Paulus v.h. Kruis, priester,  
stichter Passionisten, † 1775 te Rome

za 22-10 H. Johannes-Paulus II, paus, † 2005
 
Zo 23-10 30e zondag in tijd door het jaar 

“De tollenaar ging gerechtvaardigd 
naar huis en de Farizeeër niet.” 
(Lucas 18, 9-14)

ma 24-10 H. Antonius Maria Claret, stichter 
claretijnen, bisschop van Santiago de 
Cuba, † 1870 te Fontfroide

di 25-10 Kerkwijding van kerken waarvan de 
wijdingsdatum niet bekend is

vr 28-10 HH. Simon en Judas, apostelen
 
Zo 30-10 31e zondag in tijd door het jaar 

“De Mensenzoon is gekomen om te 
zoeken en te redden wat verloren 
was.” (Lucas 19, 1-10)

di 01-11 Allerheiligen - verplichte feestdag
wo 02-11 Allerzielen
do 03-11 • H. Martinus de Porres, kloosterling, 

dominicaan, † 1639  
• H. Hubertus, bisschop van  
Maastricht, † 727, begraven te Liège

vr 04-11 H. Car0lus Borromeüs, kardinaal,  
bisschop van Milaan, † 1584

 
Zo 06-11 32e zondag in tijd door het jaar 

“Hij is geen God van doden, maar van 
levenden.” (Lucas 20, 27-38)

ma 07-11 H. Willibrord, bisschop van Utrecht, 
verkondiger van ons geloof, patroon 
van de Nederlandse kerkprovincie,  
† 739 te Echternach

Kerkdeurcollecte missiemaand
22 en 23 oktober wordt gecollecteerd voor 
de wereldmissiemaand (www.missio.nl)
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30-10: Concert Barbarakerk
Zondag 30 oktober zal in de H. Barbarakerk om 
14.30 uur een concert worden verzorgd door de 
koren ‘Vocaal Ensemble Parkstad’ en ‘Gemengd 
Koor Parkstad’. Het concert is vrij toegankelijk.

Oorkonde Merian en Geert Krist
Tijdens het vrijwilligers-
feest in Treebeek heb-
ben Merian en Geert 
Krist  een oorkonde 
ontvangen van de Tree-
beekse parochies, als 
blijk van waardering 
voor al hun betrokken-
heid met en inzet voor 
de kerkgemeenschap 
in Treebeek. Proficiat en 
van harte dank!

29-10: diakenwijding kapelaan
Op zaterdag 29 oktober 
wordt kapelaan Vijay 
Pratap Nallipogu samen 
met enkele anderen in 
de Sint-Christoffelka-
thedraal in Roermond 
tot transeunt-diaken 
gewijd. Dat is voor hen 
een volgende stap op 
weg naar het priester-
schap. In de loop van 
volgend jaar volgt dan 
de priesterwijding. 
De plechtigheid op za-
terdag 29 oktober be-
gint om 10.30 uur. De 
kathedraal ligt aan de Markt in Roermond. Iedereen 
is van harte uitgenodigd de wijding bij te wonen.
Kapelaan Vijay Pratap Nallipogu (34) is onlangs 
benoemd tot kapelaan van alle parochies in Bruns-
sum. Hij heeft zijn opleiding aan het grootseminarie 
Rolduc afgerond. Inmiddels is hij begonnen met 
kennismakingen en gaat verder aan de slag in 
onze parochies in Brunssum. Volgend jaar zal hij 
tot priester worden gewijd. 
Kapelaan Vijay, alvast van harte gelukgewenst!

St.-Barbarakerk

Schildstraat 44
Treebeek

Zondag 16 oktober - 29e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 18 oktober
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 23 oktober - 30e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 25 oktober
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 30 oktober - 31e zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis: echtp. Herman en Annie Pier-

Weijzen (st),  
ouders Janssen-Krutzen (st),  
Dora Moorer-Derks (off),  
voor alle overledenen 

aansl.: zegening van de graven
Dinsdag 1 november - Allerheiligen
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Vrijdag 4 november
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zondag 6 november - 32e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: Diny Offermans-Terpstra (off), 

Mathieu Offermans
Dinsdag 8 november
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 13 november - 33e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 15 november
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
 
Zondag 20 november - Christus Koning
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 22 november
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
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Zondag 16 oktober - 29e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: Annie Dekker-Dawid (off),  

Tiny Bergs-Palmen (off)
 
Zondag 23 oktober - 30e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis (Cantate): , Cees van Breugel 

(off), Nico Theunissen (off),  
zeswd. Marcel Didden

 
Zondag 30 oktober - 31e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis (dameskoor Michel): jaard. 

ouders Smeets-Keulen (st), Tony Paas-
Tilmans (st), Paul en Riek Franken-
Holtmeulen (st), ouders Deumens-
Bernards en zonen Theo, Jos, Frans, 
en René, Doris Theunissen-van den 
Winkel, Nico Theunissen, José Jacobi-
Hautvast, voor alle overledenen

Vrijdag 4 november
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zondag 6 november - 32e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: Tiny Bergs-Palmen (off)
 
Zondag 13 november - 33e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: Huub en Jeanny van der 

Weijer-Schreurs (st), Annie Dekker-
Dawid (off), Cees van Breugel (off)

 
Zondag 20 november - Christus Koning
10.30 uur H. Mis: voor de parochie
Vrijdag 25 november
18.30 uur H. Mis (H. Vormsel - Young Spirit)

Dank van Sjef Muijlkens
Sjef Muijlkens, onze veelzijdige en nog zeer kwieke 
organist, dankt allen die bij gelegenheid van zijn 90e 

verjaardag hem gefeliciteerd hebben.

Fatimakerk
Onbevlekt Hart van Maria

Essenstraat 1a
Brunssum

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. 

Gerarduskalender 2023
D e  G e r a r d u s k a l e n -
der, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een 
scheurkalender met 
elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt 
of aanzet tot nadenken, 
onder het motto: ‘elke 
dag een beetje spirit’. 
Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, 
gedichten, bezinnings-
teksten, puzzels en in-
formatie over verschil-

lende onderwerpen. De kalender is bedoeld om 
elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de 
voorkant en de moppen, de puzzels en informatie 
op de achterkant geven u aan het begin van de dag 
een positief gevoel. De kalender is verkrijgbaar via 
het parochiekantoor.

Opbrengst collecte MIVA
De kerkdeurcollecte voor de MIVA heeft € 168,50 
opgebracht: Barbara € 20,50 • Fatima € 71,40 
• H. Geest € 52,40 • Vincentius € 24,20. 
Hartelijk dank aan alle gevers!
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H. Geestkerk

Florence  
Nightingalestraat 2

Brunssum Noord

Zondag 16 oktober - 29e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Levine Diepenmaat-van Voorden 

(st), Louis en Mia Engelen-Kuijpers, 
Hub Dohmen (off), Herman Albers (off)

Woensdag 19 oktober
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 20 oktober
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 23 oktober - 30e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Francis Mevis-Metzelaars (off)
Dinsdag 25 oktober
19.30 uur Taizé-viering
Woensdag 26 oktober
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 27 oktober
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 30 oktober - 31e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Fernandus van der Sluijs, voor 

alle overledenen
Woensdag 2 november - Allerzielen
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 3 november
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 4 november
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zondag 6 november - 32e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Hub Dohmen (off),  

Herman Albers (off)
Woensdag 9 november
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 10 november
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 13 november - 33e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Francis Mevis-Metzelaar (off)

Woensdag 16 november
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 17 november
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 20 november - Christus Koning
11.30 uur H. Mis: 
Dinsdag 22 november
19.30 uur Taizé-viering
Woensdag 23 november
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 24 november
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Volgend parochieblad
Het volgende parochieblad (jrg.11 - nr.1) is be-
stemd voor 8 weken: van zaterdag 26 november 
t/m vrijdag 20 januari. Wilt u uw misintenties of 
andere kopij geplaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 
11 november bij het parochiekantoor op te geven.

Afspraak voor ziekenzalving
Als u het sacrament van 
de zieken wenst te ont-
vangen, gelieve contact 
op te nemen met het pa-
rochiekantoor: 525 07 31. 
Buiten kantooruren, hoort 
u via de voicemail het dan 
bereikbare telefoonnum-
mer. Zo wordt uw vraag 
het snelst beantwoord.

13-11: Dag van de Armen
In 2016, het jaar van Barmhartigheid, heeft paus 
Franciscus de 33e zondag door het jaar uitgeroepen 
tot ‘Dag van de Armen’. Een dag om extra aandacht te 
hebben voor de werken van barmhartigheid en voor 
mensen die het minder getroffen hebben in het leven.

Eerste Heilige Communie 2023
De vieringen van de Eerste Heilige Communie vin-
den 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)
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	  H. Gregoriuskerk

hoek Dorpstraat - Kerkstraat
Brunssum

Zaterdag 15 oktober 
18.00 uur H. Mis: ouders Hekkens van der 

Heijden en Mertens-Bachaus
Zondag 16 oktober - 29e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: Jacques Janssen, ouders 

Goosens-Hustin
Maandag 17 oktober 
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 22 oktober
18.00 uur H. Mis: jaard. Casper Rijvers
Zondag 23 oktober - 30e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: Josefien Schröder (verj)
Maandag 24 oktober
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 29 oktober
18.00 uur H. Mis: jaard. deken Jozef Clerx en 

zusters Jetje en Mia, jaard. Sjeng en 
Odilia Tilmans-Raets, Annie Eurlings

Zondag 30 oktober - 31e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: jaard. Johan Leunissen,  

Harry van Ham, voor alle overledenen
Maandag 31 oktober
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 5 november
18.00 uur H. Mis: kapelaan Marinus Waltmans
Zondag 6 november - 32e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: jaard. ouders Geraeds-Muys, 

ouders Herings-Reinartz
Maandag 7 november - H. Willibrord
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 12 november

18.00 uur H. Mis (Fanfare St. Barbara 
Langeberg): voor de levende en overl. 
leden van de fanfare St. Barbara, 
jaard. Jeu Rademakers, voor de 
levenden en overl. leden van DOC 
(100-jarig bestaan)

Zondag 13 november - 33e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: jaard. pastoor Moonen, jaard. 

Jan Hendrik Spel, jaard. Sophie Janssen
Maandag 14 november
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 19 november
18.00 uur H. Mis: jaard. Piet Broeren en Diny 

Broeren-van Zutphen,  
ouders Hekkens-van der Heijden en 
Mertens Bachaus

Zondag 20 november - Christus Koning
10.45 uur H. Mis: Thei Janssen
Maandag 21 november
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Afscheid van Harry Seevens
Op 83-jarige leeftijd is 
Harry Seevens ons on-
verwachts ontvallen. 63 
jaar was hij op zijn onna-
volgbare wijze dienst-
baar aan onze Gregori-
uskerk als koster, orga-
nist en dirigent. Hij was 
een vanzelfsprekende 
steunpilaar van onze 
kerk geworden. Groot 
is dan ook de leegte, die 
hij achterlaat. Als paro-
chiegemeenschap, zijn 
wij hem veel dank ver-
schuldigd voor zijn on-
baatzuchtige inzet. Wij 
hebben hem te ruste 
gelegd op het kerkhof 
in Tungelroy, waar hij 
zijn diepste roots had. 
Harry, bedankt voor al-
les en rust in vrede.
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H. Josephkerk
Sint Gregoriuslaan Brunssum Oost 

Pastorie: Boerhaavestraat 2
Brunssum

Zondag 16 oktober - 29e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: Grada van Neerven-Mulder
 
Zondag 23 oktober - 30e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: Willy Bischoff
 
Zondag 30 oktober - 31e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: Harry Schmalschläger
 
Zondag 6 november - 32e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: Leentje Raets-Erkens
 
Zondag 13 november - 33e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: Bram en Mia Kole-Crapels en 

zoon Sjef
 
Zondag 20 november - Christus Koning
  9.30 uur H. Mis: Keetje Cals-Plum

Benoemingen in Brunssum
Per 1 oktober hebben in Brunssum een aantal 
benoemingen plaatsgevonden. Pastoor V. Goulmy 
is vanaf die datum benoemd tot pastoor van de 
parochie H. Gregorius de Grote en van de parochie 
H. Joseph; hij is dus nu pastoor van alle Brunssumse 
parochies. Pastoor-deken P. Delahaye is per 1 
oktober benoemd tot priester-assistent van de 
parochies in Brunssum. Samen met de andere pries-
ters, pater F. Meulemans en kapelaan B. Koppen, 
dragen zij zorg voor de pastoraal. Kapelaan Vijay, 
die nog diaken moet worden gewijd (29 oktober) 
komt deze groep versterken. Het bisdom heeft ook 
per 1 oktober een gezamenlijk kerkbestuur voor de 
acht parochies benoemd.

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. 

Allerheiligen en Allerzielen
Het zal u vast niet zijn ontgaan: deze tijd van het 
jaar staat in het teken van vergankelijkheid. De 
natuur geeft het aan: bloemen zijn uitgebloeid, 
fruit is geoogst, herfststormen zullen bladeren 
van de bomen blazen; bossen en straten zullen 
er vol mee liggen. Het leven gaat voorbij en voor 
mensenlevens is dat niet anders. Dan wordt het no-
vember en vieren we de feesten van Allerheiligen en 
Allerzielen.  De indruk bestaat dat de laatste jaren 
in meerdere parochies de nadruk op het tweede 
feest ligt. En dat is jammer, want beide verdienen 
aandacht. Het zou goed zijn om op deze dagen 
niet zozeer aan twee gescheiden groepen mensen 
te denken, maar eerder aan twee hoedanigheden, 
die tegelijkertijd voor dezelfde mensen opgaan. 
Het kan immers gelijktijdig waar zijn dat iemand 
heilig is, door God geliefd (Allerheiligen) én dat 
iemand niet af is, maar groeien kan in het geheim 
van God en zijn liefde (Allerzielen). Wellicht zijn 
wij mensen al tijdens ons leven heilig, door God 
geliefd, en mogen wij eindeloos verder groeien in 
Zijn geheim en Zijn liefde. Voor de mensen die ons 
voorgingen, geldt dat vanzelfsprekend evenzeer! 
Zo kunnen we op het feest van Allerheiligen onze 
overleden dierbaren gedenken én ze op Allerzielen 
toevertrouwen aan Gods barmhartigheid. Velen - 
ook van buiten onze geloofsgemeenschap - ervaren 
het als helend dat in de vieringen de overledenen 
in onze gebeden altijd bij ons zijn. Deze verstilde 
feestdagen geven ons gelegenheid om opnieuw op 
zoek te gaan naar de zin van ons bestaan, over de 
grens van onze ëleef-tijdí heen. Op zoek naar wie 
je zelf ten diepste bent, naar hoe je bedoeld bent 
ook. Dat is immers de zuiverste vorm van religie; de 
enige vorm die de naam religie recht doet. Betekent 
dat woord immers niet opnieuw een verbinding 
tot stand brengen : de verbinding met Hem/Haar/
Hetgeen we als bron in de diepte van ons bestaan 
vermoeden en die ons in het Woord iedere zondag 
wordt verkondigd? Want de mens is van tijd; God 
en zijn Woord zijn van eeuwigheid. Tijdens de vie-
ring van Allerzielen zullen we biddend voor God 
de namen noemen van hen die het afgelopen jaar 
van ons zijn heengegaan: zij die ons voortgebracht 
hebben, gevormd en bemind. Mogen in deze dagen 
onze gebeden ons doen groeien in liefde voor God 
en voor elkaar, vanuit een verlangen dat uiteindelijk 
alles voor allen terecht komt. 
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H. Vincentiuskerk
H. Vincentius a Paulo
Rumpen

Prins Hendriklaan 378
Brunssum

Zaterdag 15 oktober (vooravond 29e zondag)
18.00 uur H. Mis: Kina Hendriks-Kirpenstein 

(off), Nettie Meijs-Hotterbeekx (off)
 
Zaterdag 22 oktober (vooravond 30e zondag)
18.00 uur H. Mis: voor de parochie
 
Zaterdag 29 oktober (vooravond 31e zondag)
 (18.00 uur: géén H. Mis)
Zondag 30 oktober - 31e zondag door het jaar
15.00 uur H.Mis: ouders Vallino Ravetta-Jurgen 

en overl. familieleden, voor alle overl.
aansl.: zegening van de graven
Vrijdag 4 november
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zaterdag 5 november (vooravond 32e zondag)
18.00 uur H. Mis: ouders Dohmen-Habets broer 

en zussen,  
Nettie Meijs-Hotterbeekx (off)

 
Zaterdag 12 november (vooravond 33e zondag)
18.00 uur H. Mis: Kina Hendriks-Kirpenstein 

(off), jaard. Margriet Jacobs-Smeisters
 
Zaterdag 19 november (vooravond Christus Koning)
18.00 uur H. Mis: Mia Schönen-Huth (off),  

Afie Rademaekers-Broers (off)

Wegkruis – devotie of noodlot?
Het Limburgs Landschap is rijk aan wegkruisen en 
kapellen. Volgens de Stichting kruisen en Kapellen 
van het Bisdom Roermond blijken er wel 3000 te 
staan in ons rijke Roomse Limburgse land. Tijdens 
mijn wandelingen ben ik ongelooflijk veel kruisen 
tegengekomen in het Limburgse land. Van hele 
gewone normale betonnen kruisen die een of 
andere heldendaad in de tweede wereldoorlog 
deden herinneren, of ongevalskruisen waar een of 

	  

ander vreselijk ongeval heeft plaatsgevonden, zoals 
moord, doodslag, of verkeersongeval, tot super 
mooie versierde, gekrulde gietijzeren of smeed-
ijzeren exemplaren. En telkens weer intrigeert de 
herkomst van zo’n wegkruis. Waarom? Rijst onmid-
dellijk de vraag, wat gebeurde hier, wie betrof het? 
Soms zijn er aanwijzingen of vermeldingen, soms 
een naam of jaartal. Door enige research (meestal 
vragen aan mensen in de buurt) krijgt men vaak een 
antwoord. Zo ook het wegkruis van bovenstaande 
foto. Een naam (Angele Pleyers) en een geboorte 
jaar en sterfjaar. Dit kruis trof ik tussen Partij en 
Wahlwiller niet ver van het Arnold Janssen Klooster. 
Bij navraag bleek dat hier op dit punt de 21-jarige 
Angele Pleyers uit Mechelen van een vrachtwagen 
is gevallen die melkbussen vervoerde. Hoe triest of 
beter noodlottig kan een jong mensenleven hier 
abrupt eindigen. De wandeling voortzettend blijft 
dit wegkruis door je hoofd spelen. Je ziet als het 
ware de tijd (1946) en hoe dit noodlottig ongeval 
ongetwijfeld diepe indruk moet hebben gemaakt 
op een kleine gemeenschap als Mechelen. Het 
verdient een pluim aan de mensen die dit kruis 
oprichtte dat men 76 jaar later nog steeds onder de 
indruk kan raken. Angele rust in vrede, en met een 
kruisteken aan haar kruis zet ik mijn tocht voort.

foto en tekst: Jan M
aessen
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Herfsttijd
Na de lange zomer gaat de verandering ineens heel 
snel, de herfst kondigt zich onherroepelijk aan. 
Lange avonden buiten zitten of buiten spelen zijn 
voorbij. De scholen zijn in volle gang en de eerste 
vakantie is alweer in aantocht. De herfst vraagt van 
ons een andere manier van leven dan de zomer. Zij 
roept de ervaring van tegenwind en nat worden 
op, alsmede je beschermen tegen de nukken van 
dit jaargetijde. Maar de herfst toont je ook de 
eigen schoonheid, welke verwondering oproept. 
We kunnen genieten van al die mooie kleuren in 
het bos. En de vele soorten paddenstoelen die 
uit de grond schieten zijn allemaal even prachtig.
In de avonduren moet al snel het licht aan en dat 
stemt weemoedig want we houden van de lange 
zomeravonden. Veel mensen ervaren juist geen 
weemoed, maar een gevoel van geluk en gezellig-
heid: kaarsjes aan en lekker allemaal binnen zitten. 
Al met al is dit het jaargetijde waarin het leven wat 
donkerder wordt: de kleuren buiten, de korter wor-
dende dagen en lange nachten. En de tijd gaat nu 
gevoelsmatig snel; de pepernoten liggen alweer in 
de schappen van de winkels en in de kerk bereiden 
we ons voor op Allerheiligen en Allerzielen en kort 
daarop Christus Koning en de Advent. In de woelige 
herfsttijd lijkt wel een versnelling te zitten.  En in 
deze tijd komen de bijzondere herdenkingsdagen 
Allerheiligen en Allerzielen elk jaar weer langs. 
Dagen van reflectie op ons leven. Wij denken aan 
veel mensen die overleden zijn. Mensen met wie 
wij verbonden zijn. Mensen die ook aan de basis 
liggen van ons eigen leven. Mensen van wie we 
eigenschappen hebben geÎrfd. Onmisbare mensen 
die we toch moeten missen in het leven van elke 
dag. Dood en sterfelijkheid hebben met ons leven 
te maken. Wie jong en gezond is, kan dat nog voor 
zich uitschuiven. Wie ouder wordt of geconfron-
teerd wordt met het overlijden van dierbaren, wie 
te maken krijgt met chronische ziekten kan dit niet 
meer voor zich uit schuiven. Hij of zij wordt ge-
dwongen om zijn of haar sterfelijkheid onder ogen 
te zien. Vaak is deze confrontatie een ingrijpende 
ervaring, waarvoor men een hele weg moet gaan 
om dit een plek te geven. Als christenen hebben 
ook wij weet van deze heftige en schrijnende kant 
van de dood. Maar christenen hebben ook weet 
van Gods liefde die tot over de grens van de dood 

heen reikt. De dood heeft niet het laatste woord, 
want wij hebben weet van de overwinning op de 
dood door de opstanding van Jezus Christus. Hij 
liet zien dat Gods liefde sterker is dan de dood, dat 
God ons altijd blijft gedenken omdat onze namen 
staan geschreven in de palm van Gods hand. Hoe 
het leven voorbij de dood eruit zal zien, dat weten 
we niet, maar het zal bij en met God zijn, en dan is 
alles dus goed. Als christenen zijn wij kinderen van 
de Vader die ons zelf uit de dood doet opstaan tot 
nieuw leven, zoals Hij ook Jezus uit de doden heeft 
doen opstaan. Dat mag ons hoop en kracht geven, 
hier en nu in dit leven. Wij zeggen wel dat onze 
enige zekerheid is dat we op een dag dood gaan. 
Maar minstens zo zeker is, dat God trouw is en ons 
liefheeft, en dat het leven dus doorgaat. In God is 
er leven, sterker dan de dood. De dood heeft niet 
het laatste woord, dat mogen we elk jaar ook aan 
de natuur beleven.  Het afsterven van het leven in 
deze tijd van het jaar staat geheel in het teken van 
het nieuwe leven in het voorjaar. De schoonheid 
van de herfst, onstuimig, prachtig gekleurd mogen 
ons dan ook moed geven en aanspreken, het leven 
gaat door.

Wereldmissiemaand 2022
Onder de titel “Jullie zullen mijn getuigen zijn” 
(Handelingen 1,8) voert Missio (Pauselijke Missie-
werken) dit jaar de campagne voor de Wereldmis-
siemaand. Eind oktober (22 en 23) zal aan de kerk-
deuren gecollecteerd worden voor de projecten van 
Missio. Meer info: missio.nl

foto H
. Schw

arzbach
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Overleden

in de Fatimaparochie
• Marcel Didden (72 jaar),  

Ridder Ulrichstraat 10

in de Vincentiusparochie
• Greet Gielkens-Smeets  

(90 jaar), Torenstraat 59

in de Gregoriusparochie
• Harry Seevens (83 jaar),  

Kerkstraat 111 hsn 1

Heer geef hun de eeuwige rust; 
en het eeuwige Licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Agenda
10-10 19.00 kerkbestuur Brunssum
15-10 10.00 boekenmarkt (H. Geestkerk)
25-10 19.30 Taizé-viering H. Geestkerk
29-10 10.30 diakenwijding kapelaan Vijay 

kathedraal Roermond

11-11 10.30 opmaak parochieblad
22-11 19.30 Taizé-viering H. Geestkerk
25-11 18.30 H. Vormsel (Fatimakerk)

2023

22-04 10.30 Eerste H. Communie  
(Barbarakerk)

13-05 10.30 Eerste H. Communie  
(Fatimakerk)

 
      
 
 

 

UITVAARTLIMBURG 
 

Maakt uw uitvaart 
bespreekbaar en betaalbaar 

 

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

 
045-4009002 
info@uitvaartlimburg.nl 
 

ad
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Gedoopt

in de Fatimakerk
• Jayce Swelsen,  

Ploegbaas 11
• Sev Otten,  

Hokkelenbergstraat 25

in de Vincentiuskerk
• Diede Schoonhoven,  

Steenbergstraat 33

in de Barbarakerk
• Arem Haptom Heilemichael,  

Treebeekplein 10

Ouders, peetouders en familie, proficiat!
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Parochie H. Gregorius de Grote
Nellie Valkenburg-Schepers (87 jaar)
Lies Backbier-Kurstjens 90 jaar)
Claudia Ploem (57 jaar)
Harrie van Ham (67 jaar)
Sophie Janssen (87 jaar)
Karien Dresschers-Kurstjens (89 jaar)
Jo Meijers (83 jaar)
Annie Eurlings (99 jaar)
Juliana Sárközi (69 jaar)
Gijs van Groen (71 jaar)
Leo Gommans (89 jaar)
Jacques Janssen (81 jaar)
Leo Ploem (86 jaar)
Aleida Winkens-Peters (86 jaar)
Miep Pelzer-Hensen ( 89 jaar)
Thei Janssen (86 jaar)
Trees Sitiabudi-Hoetomo (81 jaar)
Lies Hendrix-Nauts (94 jaar)
Monique Bartels-Benning (55 jaar)
Julie Timmermans-Strijdhagen (89 jaar)
Harry Seevens (83 jaar)

Parochie Onbevlekt Hart van Maria (Fatima)
Lenie van den Boom-Daniëls (85 jaar)
Doris Theunissen-van de Winkel (70 jaar)
Paula Breuckers-Scheilen (76 jaar)
Leo Stijns (90 jaar)
Broer op ’t Roodt (87 jaar)
Netty Drent-Boh (98 jaar)
Harry Janssen (87 jaar)
Phiel Baggen-Krekels (85 jaar)
Revi Hellenbrand (0 jaar)
Annie Dekker-Dawid (88 jaar)
Tiny Bergs-Palmen (89 jaar)
Cees van Breugel (101 jaar)
Nico Theunissen (73 jaar)
Marcel Didden (72 jaar)

Parochie H. Joseph
Thei Vootz (87 jaar)
Ces van Zanten (78 jaar)
Mia Ploumen-Notermans (77 jaar)

Heer, geef hun de eeuwige rust; en het eeuwige 
Licht verlichte hen. Dat zij mogen rusten in vrede. 
Amen.

Parochies Vincentius a Paulo (Rumpen)
en H. Familie (Langeberg)
Els Michiels-Cörvers (85 jaar)
Mia Bruist-Hundscheidt (87 jaar)
Peter Essers (91 jaar)
Lenie Maassen-Reuvers (90 jaar)
Jan Gommans (84 jaar) 
Mia Hermans-Rietrae (88 jaar)
Lucas Ruiter (84 jaar)
Leny Jongen-Hoek (69 jaar)
Frits Caubo (78 jaar)
Ferdi Videc (80 jaar)
Gerard Michiels (88 jaar)
Ger Peerboom (82 jaar)
em.-pastoor Louis Cordewener (79 jaar)
Annie Akkermans-van Goethem (95 jaar)
Vincent Winkens (83 jaar)
Cor Hermans (85 jaar)
Hein Knubben (87 jaar)
Kina Hendriks-Knubben (83 jaar) 
Frans Smeets (75 jaar)
Hans Kleikers (60 jaar) 
Mauri Stijns (73 jaar)
Chris de Klerk (66 jaar)
Nettie Meijs Hotterbeekx (95)
Afie Rademakers-Broers (84)
Greet Gielkens-Smeets (90)

Parochie H. Geest (Noord)
Joke Koelink-van Kasteren (84 jaar)
Jan Meesters (88 jaar)
Mia Pagen-van Eeghem (89 jaar)
Jan Schuivens (72 jaar)
Thea van Kessel-Westerink (80 jaar)
Hub Dohmen (79 jaar)
Herman Albers (87 jaar)
Francis Mevis-Metzelaars (89 jaar)

Parochies H. Barbara en Onze Lieve Vrouw 
van de H. Rozenkrans (Treebeek)
Liza de Vries-Zuidinga (84 jaar)
Agnes Jurjus Kniebeler (91 jaar)
Annemie Plas-Vleugels (70 jaar)
Diny Offermans-Terpstra (83 jaar)
Dora Moorer-Derks (100 jaar)
Maria Brassé (75 jaar)

Overleden sinds Allerzielen 2021
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  zaterdag ---- ---- ---- 18.00 ---- 18.00
  zondag 9.30 10.30 11.30 ---- 9.30 10.45
  maandag ---- ---- ---- ---- ---- 19.00
  dinsdag 19.00 ---- ---- ---- ---- ----
  woensdag ---- ---- 9.00 ---- ---- ----
  donderdag ---- ---- 9.00 ---- ---- ----
  vrijdag ---- ---- ---- ---- ---- ----

H. Geest
blz. 5

H. Barbara
blz. 3

H. Vincentius
blz. 8

Fatima
blz. 4

H. Joseph
blz. 7

H. Gregorius
blz. 6

 

Mistijden in Brunssum

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

• RK Par St Gregorius NL.64.INGB.000.155.58.15
• RK Par St Joseph NL.34.INGB.000.103.94.42
• RK Par St Vincentius NL.97.INGB.000.105.47.01
• RK Par H Familie NL.18.INGB 000.104.60.35

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), H. Joseph, 
H. Gregorius

pastoor V. Goulmy 525 79 79
pastoor-deken P. Delahaye 525 25 92
pater F. Meulemans M.H.M. 851 51 59
kapelaan B. Koppen F.S.O.                  via parochiekantoor
kapelaan V. Nallipogu                               via parochiekantoor

Kopij en advertenties:
parochiesinfo@gmail.com

Kloster W
ettingen O

st

11-11: Sint-Martinus
Sint-Maarten was bisschop van Tours in 
Frankrijk, maar in Limburg zijn zoveel 
kerken naar hem vernoemd dat we hem 
toch ook wel als ‘eine vaan us’ mogen be-
schouwen. Vooral veel oude kerken langs de 
Maas zijn naar ‘Sinter-Merten’ vernoemd. 
Zijn voorbeeld van barmhartigheid – hij gaf 
de helft van zijn mantel aan een bedelaar – 
spreekt ook nu nog tot de verbeelding. Niet 
voor niets wordt het feest van Sint-Maarten 
nog steeds op veel plaatsen gevierd. 


