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Liturgische kalender

ma 26-12 Tweede Kerstdag - H. Stefanus, eerste 
martelaar

di 27-12 H. Johannes, apostel, evangelist
wo 28-12 HH. Onnozele Kinderen, martelaren
do 29-12 H. Thomas Becket, bisschop van  

Canterbury en martelaar, † 1170
vr 30-12 H. Familie: Jezus, Maria, Jozef
za 31-12 H. Silvester I, paus, † 335 te Rome
 
Zo 01-01 Maria, Moeder van God 

Nieuwjaar
ma 02-01 • HH. Basilius de Grote, bisschop van 

Caesarea, kerkleraar, † 379
 • H. Gregorius v. Nazianze, bisschop 

Constantinopel, kerkleraar, † 389
di 03-01 H. Naam Jezus
do 05-01 • H. Karel Houben van Sint Andries, 

priester, passionist, † 1893 te Dublin  
• H. Gerlachus van Houthem,  
kluizenaar, † 1165

za 07-01 H. Raimundus van Penyafort, priester, 
dominicaan, † 1275 te Barcelona

 
Zo 08-01 Openbaring des Heren - Driekonin-

gen • “Wij komen uit het oosten om 
de koning hulde te brengen.”  
(Matteüs 2, 1-12)

ma 09-01 Doop van de Heer 
vr 13-01 H. Hilarius, bisschop, kerkleraar,  

† 367 te Poitiers
 
Zo 15-01 2e zondag door het jaar  

“Zie, het Lam Gods dat de zonde van 
de wereld wegneemt.”  
(Johannes 1, 29-34)

di 17-01 H. Antonius, abt in Egypte, † 356
vr 20-01  • H. Fabianus, paus, martelaar,  

† 250 te Rome  
• H. Sebastianus, martelaar, † 3e eeuw

za 21-01 H. Agnes, maagd, martelares,  
† ong. 300 te Rome

Zo 27-11 1e zondag van de Advent 
“Weest waakzaam zodat gij bereid 
zijt.” (Matteüs 24, 37-44)

ma 28-11 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
wo 30-11 H. Andreas, apostel
za 03-12 H. Franciscus Xaverius, priester,  

jezuïet, † 1552 San-Choan (China)
 
Zo 04-12 2e zondag van de Advent 

“Bekeert u, want het Rijk der heme-
len is nabij.” (Matteüs 3, 1-12)

di 06-12 H. Nicolaas, bisschop van Myra (Klein-
Azië), † ong. 350

wo 07-12 H. Ambrosius, bisschop van Milaan, 
kerkleraar, † 397

do 08-12 Onbevlekte Ontvangenis van de hei-
lige Maagd Maria (patroonsfeest van 
het bisdom Roermond)

vr 09-12 H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, † 1548 
te Mexico

 
Zo 11-12 3e zondag van de Advent - Gaudete 

“Zijt Gij de komende of hebben wij 
een andere te verwachten?”  
(Matteüs 11, 2-11)

ma 12-12 heilige Maagd Maria v. Guadalupe
di 13-12 H. Lucia, maagd en martelares, † te 

Syracuse, eerste eeuwen
wo 14-12 H. Johannes van het Kruis,  

karmeliet, priester en kerkleraar,  
† 1591 te Ubeda (Spanje)

 
Zo 18-12 4e zondag van de Advent 

“Jezus werd geboren uit Maria, de 
verloofde van Jozef, zoon van Da-
vid.” (Matteüs 1, 18-24)

vr 23-12 H. Johannes van Kenty, priester,  
† 1473 te Krakow (Polen)

za 24-12 Kerstavond nachtmis  
“Heden is u een redder geboren.” 
(Lucas 2, 1-14)

 
Zo 25-12 Kerstmis dagmis  

“Het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond.”  
(Johannes 1, 1-18)

Kerkdeurcollecte Kerstmis
24, 25, en 26 december wordt aan de kerk-
deur gecollecteerd voor het onderhoud van 
onze kerken.

2023

illustratie voorblad: De Geboorte van Jezus (Jean Bourdichon, Getijdenboek Lodewijk XII, 15e eeuw)
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Zondag 1 januari 2023
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 3 januari
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
 
Zondag 8 januari - Driekoningen
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 10 januari
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
 
Zondag 15 januari - 2e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: pastoor Renatus de Hilster 

(off), jaard. Agnes van den Boogaart-
Gaastra

Dinsdag 17 januari
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Opbrengst collecte wereldmissiemaand
De kerkdeurcollecte voor de wereldmissiemaand 
heeft € 364,40 opgebracht: Barbara € 51,20 • Fati-
ma € 147,40 • H. Geest € 132,50 • Vincentius € 33,30. 
Hartelijk dank aan alle gevers!

ZALIG KERSTFEEST 
en een GEZEGEND 2023 

wensen u en de uwen, pastoor Goulmy,  
deken Delahaye, kapelaan Koppen, pater 
Meulemans, kapelaan Vijay en kerkbestuur. 

Een hartelijk woord van DANK aan al 
onze vrijwilligers: parochiebladbezorgers, 
poetsers van de kerken, mensen van het 
onderhoud (kerken en kerkhof), van de ver-
siering, catecheten, collectanten, leden van 
onze koren (Cantate, Michel), dirigenten, 
organisten, misdienaars, acolieten, lectoren, 
lectrices, kosters, ziekenbezoekers, adminis-
tratieve helpers (parochiekantoren), helpers 
boeken/plantenmarkten, kerststalbouwers, 
koffie- en bar-helpers… en kerkbestuurs-
leden.

DANK ook aan allen die aan de kerkbijdrage 
meedoen. Weet dat onze parochies zonder 
uw hulp niet kunnen bestaan!

St.-Barbarakerk

Schildstraat 44
Treebeek

Zondag 27 november - 1e zondag Advent
  9.30 uur H. Mis: echtp. Herman en Annie 

Pier-Weijzen (st), Matthieu Souren en 
Maria Souren-Slenter (st),  
pastoor Renatus de Hilster (off)

Dinsdag 29 november
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 2 december
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zondag 4 december - 2e zondag Advent
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 6 december
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 11 december - 3e zondag Advent
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 13 december
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
 
Zondag 18 december - 4e zondag Advent
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 20 december
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 23 december
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zaterdag 24 december - Kerstavond
 géén nachtmis: zie andere kerken
Zondag 25 december - Kerstmis
  9.30 uur H. Mis (St. Jozefkoor): echtp. Herman 

en Annie Pier-Weijzen (st),  
pastoor Renatus de Hilster (off), 
Jan en Dora Moorer-Derks en overl. 
familie Derks-Münstermann

Maandag 26 december - 2e Kerstdag
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 27 december
19.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
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Zondag 27 november - 1e zondag Advent
10.30 uur H. Mis: 1e jaard. Leo Stijns,  

jaard. Fien Berkers-Dortant (st),  
Tiny Bergs-Palmen (off),  
jaard. ouders van der Beek-Hofstede

 
Zondag 4 december - 2e zondag Advent
10.30 uur H. Mis (Dameskoor Michel): Paul 

en Riek Franken-Holtmeulen (st), 
Annie Dekker-Dawid (off), Cees van 
Breugel (off), jaard. Ger Merkx, ouders 
Deumens-Bernards, zonen Theo, Jos, 
Frans en, René, Nico Theunissen (off)

 
Zondag 11 december - 3e zondag Advent
10.30 uur H. Mis: voor de parochie
 
Zondag 18 december - 4e zondag Advent
10.30 uur H. Mis: Tiny Bergs-Palmen (off), 

zeswd. Jo Wildenborg-Wensink
Vrijdag 23 december
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zaterdag 24 december - Kerstavond
15.00 uur Kerstspel
18.00 uur Nachtmis (Cantate): ouders 

Dreijer-Le Jeune en Jes (st), ouders 
Pietermans-Haan en Sjaak (st), Mia 
Dreijer-Pietermans (st), Annie Dekker-
Dawid (off), Nico Theunissen (off)

Zondag 25 december - Kerstmis
10.30 uur H. Mis (Dameskoor Michel):  

Tony Paes-Tilmans (st), Paul en Riek 
Franken-Holtmeulen (st), Frans 
Capellen, Cees van Breugel (off)

Maandag 26 december - 2e Kerstdag
 géén H. Mis: zie Barbara- of Gregoriuskerk
 

Fatimakerk
Onbevlekt Hart van Maria

Essenstraat 1a
Brunssum

Zondag 1 januari 2023
10.30 uur H. Mis: pastoor Joseph Haan
 
Zondag 8 januari - Driekoningen
10.30 uur H. Mis: pastoor Piet Bongarts,  

 
Zondag 15 januari - 2e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: Cees van Breugel (off)

25-11: H. Vormsel 2022

De viering van het Heilig Vormsel vindt plaats op 
vrijdag 25 november, om 18.30 uur in de Fatima-
kerk. Vicaris-generaal Mgr. René Maessen zal het 
H. Vormsel aan 28 kinderen toedienen.

27-11: Najaarsconcert Fatimakerk
Het Gemengd zangkoor Cantate organiseert een 
najaarsconcert in de Fatimakerk op zondag 27 
november. Velen werken hieraan mee:
- Gemengd zangkoor Cantate o.l.v. Jan Ezendam
- Muzikale begeleiding: Harrie Spronken
- Soliste: Eline Meijs
- Fanfare St. Barbara o.l.v. Frans Bemelmans
Het concert begint om 15.00 uur. De Fatimakerk is 
open vanaf 14.30 uur. Entree: vrije gave.

Voor zieken
Bent u ziek, thuis, in zieken- of verpleeghuis, geef 
het door. Wij komen u graag bezoeken. Bent u niet 
in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan 
kunt u vragen thuis de H. Communie te ontvangen.

Sarcofaag van Stilicon, Milaan (4e eeuw), 
een van de oudste afbeeldingen van de geboorte van Jezus 

Tiny Bergs-Palmen (off),  
jaard. ouders Lucas-Voraschen
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H. Geestkerk

Florence  
Nightingalestraat 2

Brunssum Noord

Zondag 27 november - 1e zondag Advent
11.30 uur H. Mis: Herman Albers (off), 

jaard. Jan Ponsens
Woensdag 30 november
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 1 december
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 4 december - 2e zondag Advent
11.30 uur H. Mis: Francis Mevis-Metzelaars (off)
Woensdag 7 december
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 8 december
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 11 december - 3e zondag Advent
11.30 uur H. Mis: voor de parochie
Woensdag 14 december
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 15 december
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 18 december - 4e zondag Advent
11.30 uur H. Mis: Louis en Mia Engelen-

Kuijpers, Herman Albers (off)
Woensdag 21 december
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 22 december
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 23 december
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zaterdag 24 december - Kerstavond
19.45 uur Nachtmis: Olga Leurs-Brvar (st),
Zondag 25 december - Kerstmis
11.30 uur H. Mis (organist Fred en soliste 

Marion): Francis Mevis-Metselaars 
(off), Bep Jongen-Mahr

Maandag 26 december - 2e Kerstdag
 géén H. Mis: zie Barbara- of Gregoriuskerk
Woensdag 28 december
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 29 december
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 1 januari 2023
11.30 uur H. Mis: voor de parochie
 aansluitend Nieuwjaarstreffen
Woensdag 4 januari
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 5 januari
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 8 januari - Driekoningen
11.30 uur H. Mis: Herman Albers (off)
Woensdag 11 januari
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 12 januari
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 15 januari - 2e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Francis Mevis-Metzelaars (off)
Woensdag 18 januari
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 19 januari
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

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.

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 26 november 
18.00 uur H. Mis: pastoor Louis Cordewener
Zondag 27 november - 1e zondag Advent
10.45 uur H. Mis: jrd. Huub en Karien Dresschers-

Kurstjens, jaard. Peter Hendriks
Maandag 28 november 
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 3 december
18.00 uur H. Mis: pastoor Pierre van Can,  

jaard. ouders Joosten-Hermans
Zondag 4 december - 2e zondag Advent
10.45 uur H. Mis: Jeu Rademakers (verj), ouders 

Arets-Quaedvlieg
Maandag 5 december
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 10 december
18.00 uur H. Mis: jaard. Annie Eurlings, jaard. 

Hein Kirpenstein
Zondag 11 december - 3e zondag Advent
 zondagochtendmis vervalt
14.00 uur H. Mis (installatie pastoor Goulmy - 

Schutterij St. Gregorius, Cantate):  
voor de parochies in Brunssum

Maandag 12 december
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 17 december
18.00 uur H. Mis: ouders Hekkens-van der 

Heijden en Mertens-Bachaus
Zondag 18 december - 4e zondag Advent
10.45 uur H. Mis: jaard. Mia Mevis-Quaedvlieg
Maandag 19 december 
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Zaterdag 24 december - Kerstavond
18.00 uur H. Mis: ouders Rademakers- 

Huting, Harry van Ham
Zondag 25 december - Kerstmis
10.45 uur H. Mis: pastoor Renatus de Hilster
Maandag 26 december
10.45 uur H. Mis: Jeu Rademakers
 
Zaterdag 31 december
18.00 uur H. Mis: jaard. Lenie Arets-Quaedvlieg
Zondag 1 januari 2023
10.45 uur H. Mis: om zegen over het nieuwe jaar
Maandag 2 januari
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 7 januari
18.00 uur H. Mis: jaard. Leopold Gommans
Zondag 8 januari - Driekoningen
10.45 uur H. Mis: voor de zieken
Maandag 9 januari
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 14 januari
18.00 uur H. Mis: voor de vluchtelingen
Zondag 15 januari - 2e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: om zorg voor de aarde
Maandag 16 januari
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Installatie pastoor Goulmy
Zondag 11 december, tijdens de H. Mis 
van 14.00 uur in de H. Gregoriuskerk, 
wordt H.E.H. Vincent Goulmy tot pastoor 
van de parochies H. Gregorius de Grote 
en H. Joseph geïnstalleerd. Wij nodigen u 
uit om dit samen met ons te vieren. 
Aansluitend is er een feestelijke receptie 
in Parkstad City Hotel, Kerkeveldstraat 7.
Bij deze gelegenheid wenst pastoor Goulmy, 
in plaats van cadeaus, een bijdrage voor 
projecten van pastoor Alfred Sawadogo 
(Burkina Faso, West-Afrika). 
Hiervoor is een rekening beschikbaar: 
NL29.RBRB.0828.9597.65 t.n.v. RK Parochie 
Onbevl Hart van Maria o.v.v. Sawadogo.
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H. Josephkerk
Sint Gregoriuslaan Brunssum Oost 

Pastorie: Boerhaavestraat 2
Brunssum

Zondag 27 november - 1e zondag Advent
  9.30 uur H. Mis: Karel Stevelmans
 
Zondag 4 december - 2e zondag Advent
  9.30 uur H. Mis: Leentje Raets-Erkens
 
Zondag 11 december - 3e zondag Advent
 géén H. Mis: zie Gregoriuskerk
 
Zondag 18 december - 4e zondag Advent
  9.30 uur H. Mis: Peter Hendriks
 
Zaterdag 24 december - Kerstavond
 géén nachtmis: zie andere kerken
Zondag 25 december - Kerstmis
  9.30 uur H. Mis: voor de wereldvrede
Maandag 26 december - 2e Kerstdag
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
 
Zondag 1 januari 2023
  9.30 uur H. Mis: om zegen over het nieuwe jaar
 
Zondag 8 januari - Driekoningen
  9.30 uur H. Mis: Harry Schmalschläger
 
Zondag 15 januari - 2e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: Gerda Schuyren-Hendriks

Volgend parochieblad
Het volgende parochieblad (jrg.11 - nr.2) is bestemd 
voor 6 weken: van zaterdag 21 januari t/m vrijdag 
3 maart. Wilt u uw misintenties of andere kopij 
geplaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 6 januari 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. 

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.

Gebedsweek voor de eenheid 2023
‘Doe goed zoek recht.’ Dat is dit jaar het thema van 
de Week van Gebed, die van 15 tot en met 22 januari 
wordt gehouden. De gebedsweek vraagt aandacht 
voor de eenheid tussen christenen, waar regelmatig 
verdeeldheid heerst. Die verdeeldheid wordt vaak 
veroorzaakt door het onrecht van ongelijkheid en 
racisme.
De slogan voor de Week van Gebed 2023 is ontleend 
aan de profeet Jesaja (Jes 1, 17: ‘Leer goed te doen; 
zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor 
wezen, sta weduwen bij.’ Voor dit thema is gekozen 
naar aanleiding van de gruwelijke dood van George 
Floyd in Amerika in 2020 door het handelen van 
een politieagent. Dit leidde over de hele wereld 
tot grote protesten.
Tijdens de Week van Gebed willen we stilstaan bij 
verdeeldheid, racisme en ongelijkheid. Gezamenlijk 
gebed kan helpen om deze verdeeldheid te over-
winnen. Miljoenen christenen over de hele wereld 
bidden mee tijdens de gebedsweek voor eenheid 
mee. Door samen te bidden ervaren we dat we 
verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk 
tonen we verantwoordelijkheid voor anderen, door 
de problemen van de samenleving in onze gebeden 
een plek te geven.
Meer info op: www.weekvangebed.nl
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H. Vincentiuskerk
H. Vincentius a Paulo
Rumpen

Prins Hendriklaan 378
Brunssum

Zaterdag 26 november (vooravond 1e Advent)
18.00 uur H. Mis: 1e jrd. Lenie Maassen-Reuvers
 
Zaterdag 3 december (vooravond 2e Advent)
18.00 uur H. Mis: ouders Dohmen-Habets broer 

en zussen, Kina Hendriks-Kirpenstein 
(off), Nettie Meijs-Hotterbeekx (off), 
Cor Hermans (off)

 
Zaterdag 10 december (vooravond 3e Advent)
18.00 uur H. Mis: Mia Hermans-Rietrae (off), 

overl. fam van Bun-Sanders
 
Zaterdag 17 december (vooravond 4e Advent)
18.00 uur H. Mis: voor de parochie
 
Zaterdag 24 december (Kerstavond)
18.00 uur Nachtmis: Yolande Krocké en Gerda 

Krocké-Scheffers (st), Jan Smeets, 
Gusta Sluijpers-Wijshof, Kina Hendriks-
Kirpenstein (off), Nettie Meijs-
Hotterbeekx (off), Afie Rademakers-
Broers (off), ouders Hoenen-Sturmans en 
Luc, 2e jaard. Fer Hoenen, Cor Hermans 
(off), Matteo en Tiny Fattaccio-Gorissen, 
ouders Verhoren en Jos Verhoren,  
Leo Meevers Scholte, ouders Gordijn-
Wolfs, ouders van Zandvoort-Rook, 
Noël Dohmen (verj), Jo van Goethem

 
Zaterdag 31 december (Oudjaar)
18.00 uur H. Mis: voor de parochie
 
Zaterdag 7 januari (vooravond Driekoningen)
18.00 uur H.Mis: Afie Rademakers-Broers (off)
 
Zaterdag 14 januari (vooravond 2e zondag dhj)
18.00 uur H. Mis: Kina Hendriks-Kirpenstein 

(off), ouders van Zandvoort-Rook

	   December
De decembermaand heeft een heel eigen sfeer. De 
charme van deze donkere dagen ligt vooral in een 
gezelligheid die naar binnen gericht is. Familie, gezin 
en sociale activiteiten voor mensen, die het moeilijk 
hebben, krijgen extra aandacht. Natuurlijk speelt de 
commercie daar op in. Met een ruim en kleurrijk aan-
bod worden er allerlei zaken aangeprezen die kunnen 
bijdragen tot dat warme gevoel van behaaglijkheid en 
geborgenheid. Het begint met het Sinterklaasfeest en 
als hoogtepunt van deze maand geldt het kerstdiner 
in de kring van familie of vrienden. Meestal volgt 
in de daarop volgende week het opbergen van de 
kerstboom en van de andere zaken die hun diensten 
hebben bewezen. Al snel daarna herneemt het leven 
z’n gewone gang. Ook wij als christenen worden on-
dergedompeld in dit warme bad van hartelijkheid en 
luxe. Tegelijkertijd worden we er aan herinnerd dat 
niet iedereen het gemakkelijk en fijn heeft in deze 
dagen. Eenzaamheid en een gevoel van verlorenheid 
ligt om allerlei redenen over het leven van talloze 
mensen. Juist in deze dagen komt naar voren wat 
anders al verwerkt of vergeten leek te zijn. Ook wij 
als christenen zijn in deze decembermaand gevoeliger 
dan anders. Niet alleen voor de commercie, de eigen-
tijdse stress en het leed van anderen, maar ook voor 
het diepe besef dat het komende Kerstfeest voor alles 
het geboortefeest is van Jezus Christus. Wij vieren dat 
God en deze wereld geen gescheiden grootheden zijn, 
maar dat God zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden 
om het Licht van de wereld te zijn: voor Joden, Chris-
tenen, Moslims, Hindoes en ook voor hen die alleen 
geloven wat ze met de ogen van het lichaam kunnen 
zien. Dat Jezus Christus het ware Licht is dat ‘elk 
mens verlicht’ zal uiteraard niet iedereen beamen. 
Daarom staat te midden van een wereld vol luxe de 
Kerk als de gemeenschap van Jezus’ leerlingen. Wat 
zij te bieden heeft, zijn mensen die transparant zijn 
(en worden) in het licht van Christus. Wij mogen voor 
elkaar, voor de gelovigen van andere religies en voor 
alle anderen het licht van Christus zichtbaar maken. 
Een uitstekende gelegenheid daarvoor is om ons huis 
gastvrij open te stellen. Laten we tijd vrij maken om 
anderen uit te nodigen en hen gastvrij en hartelijk te 
ontvangen. Buren, mensen in nood, vrienden, dat ze 
met ons mogen delen in de warmte van ons thuis. 
Wie zo doet, is al voorbereid als in het donker van de 
Kerstnacht het goddelijk Kind om onderdak vraagt.
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Zicht op Kerstmis
Nog maar enkele dagen verwijderd van het Kerst-
feest. Ieder van ons heeft wellicht al bedacht hoe 
en waar de kerstdagen door te brengen. Voor veel 
mensen zal dat zijn in de kring van familie of vrienden. 
Maar hoe of waar dat ook moge zijn: als we er meer 
van willen maken dan ‘fijne kerstdagen’, dan moeten 
we in gedachten en in geloof naar Bethlehem gaan. 
Het vieren van het kerstfeest als het geboortefeest 
van Onze Heer Jezus Christus vraagt om ‘op weg 
te gaan’ naar Bethlehem, de plaats waar de Verlos-
ser geboren zal worden. Bethlehem is de stad van 
David, daar waar de ‘roots’ liggen van Jozef. Ook wij 
worden, door in gedachten naar Bethlehem te gaan, 
teruggebracht naar het kerstfeest. Het is één van 
die bijzondere dagen, waarop gezinnen samen het 
geloof vieren dat onze ouders en grootouders vóór 
ons hebben gevierd en doorleefd. Bethlehem plaatst 
velen onder ons in een lange familietraditie. Toch is 
Bethlehem nog meer dan dat. Het is de plek waar God 
als eerste zijn beloften waar maakt. Dat melden de 
engelen aan de herders op het veld. Met de herders 
zeggen wij: “Komt laten we naar Bethlehem gaan om 
te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend 
gemaakt heeft.” Wat God bekend gemaakt heeft, is 
dat zijn heil en zijn liefde niet alleen Israël zou omvat-
ten, maar alle volkeren, alle mensen van alle tijden. 
Wie vraagt ‘waar de Christus in onze dagen geboren 
wordt’, zal terechtkomen in het huis van de Kerk. Hier 
wordt Hij telkens opnieuw geboren. Vooral in de vie-
ring van de Eucharistie, dat in het verlengde ligt van 
onze doop, geeft Christus zich als het Brood van het 
Leven. Zijn aanwezigheid in de uiterlijke tekenen van 
brood en wijn vernieuwt ons als gelovigen en opent 
onze ogen voor die grote werkelijkheid van God-in-
ons-midden. Daarom is het vanuit het zicht van het 
katholieke geloof een onmogelijkheid om als christen 
het Kerstfeest te vieren zonder deel te nemen aan de 
viering van de Eucharistie. Paus Franciscus nodigt 
jong en oud uit om in een geest van aanbidding tot 
Christus te komen. In het spoor van de drie Wijzen 
sluiten wij ons aan. Wij willen aan Christus onze hulde 
brengen en Hem ons leven en onze toekomst in han-
den geven. Ongetwijfeld zal ons dat vrede brengen 
en ons inzicht geven hoe het verder moet in onze 
samenleving. Tot die aanbidding en hulde van Christus 
in het huis van de Kerk bent u van harte welkom voor 
de vieringen op 24, 25 en 26 december.

Vergeet niet uw kerkbijdrage te betalen
“Geloven doe je in de kerk,” zeggen mensen wel 
eens. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. 
Als het goed is, heeft ons geloof consequenties voor 
alles wat we doen en voor de manier we in het leven 
staan: thuis, op het werk en – inderdaad – ook in de 
kerk. Omgekeerd is een parochie echt niet alleen in 
het kerkgebouw actief, maar midden in de samen-
leving. Vanuit een gelovige grondhouding worden 
er allerlei activiteiten ondernomen: huisbezoek, 
catecheselessen, hulp aan mensen die in de pro-
blemen zitten en – inderdaad – ook de dagelijkse of 
wekelijkse kerkdiensten. Al die activiteiten helpen 
om de Blijde Boodschap uit te dragen. Daarvoor 
zijn mensen en middelen nodig. Een parochie wordt 
gedragen door de mensen die zich bij die geloofs-
gemeenschap betrokken voelen. In morele zin, 
maar ook financieel. Om rond te kunnen komen, is 
de parochie volledig afhankelijk van de vrijwillige 
bijdrage van parochianen. Als we willen dat onze 
parochies hun goede werk kunnen blijven doen, 
dan is het belangrijk dat we daar ook met z’n allen 
financieel aan bijdragen. Daarom herinneren we u 
er graag aan om uw kerkbijdrage te betalen. Dat 
kan een keer per jaar, per kwartaal of elke maand. 
Er staat geen vast tarief voor, maar in ons bisdom 
wordt uitgegaan van een minimumbijdrage van 
één procent van het netto-inkomen. We hopen dat 
de kerk u dat waard is. De parochies zijn erkend als 
Anbi. Dat wil zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar 
zijn. Als u een officiële periodieke schenking doet 
of de parochie opneemt in uw testament, heeft dit 
zelfs nog meer belastingvoordelen.
Geloven doe je binnen én buiten de kerk. Om ons 
werk voort te kunnen zetten en het geloof door 
te geven aan een volgende generatie hebben we 
uw financiële steun nodig. Als parochiefederatie 
bouwen wij graag aan de Kerk van de toekomst. 
Helpt u ons daarbij?
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Overleden

in de H. Geestparochie
• Math Haggenmiller (78 jaar),  

Albert Schweitzerstraat 48

in de Fatimaparochie
• Jo Wildenborg-Wensink  

(93 jaar), vh pastoor Savel-
bergstraat

in de Vincentiusparochie
• Johanna Nieuwenhuijsen-Graff  

(94 jaar), Wieënweg 66

in de Barbaraparochie
• emer.-pastoor Renatus de Hilster (88 jaar)

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

Agenda

25-11 18.30 H. Vormsel (Fatimakerk)

11-12 14.00 installatie pastoor Goulmy 
St. Gregoriuskerk

19-12 19.00 kerkbestuur Brunssum

2023

06-01 10.30 opmaak parochieblad
24-01 19.30 Taizé-viering H. Geestkerk

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 
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Gedoopt

in de Fatimakerk
• Jaivey Emerencia,  

Kerkrade
• Sem Philips,  

Berkenstraat 48
• Avery Staal,  

De Ruyterstraat 1
• Coen Veders,  

Frans Halsstraat 9

Ouders, 
peetouders 
en familie, proficiat!
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Gemengd zangkoor Cantate
o.l.v. Jan Ezendam

Muzikale begeleiding:
Harrie Spronken

Soliste:
Eline Meijs

Fanfare St.Barbara
o.l.v. Frans Bemelmans

 

ZONDAG 27 NOVEMBER AANVANG 15.00 UUR

Fatima kerk aan de Essenstraat in Brunssum 

      KERK OPEN VANAF 14:30 UUR 
 

         ENTREE: VRIJE GAVE                    

NAJAARSCONCERT
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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
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

G
utenbergbijbel

22 januari: 
Zondag van het Woord van God

Gods Woord proeven, 
overwegen,

steeds dieper 
op me laten inwerken,

geeft vertrouwen
geeft zekerheid

geeft perspectief!


