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Liturgische kalender

vr 10-02 H. Scholastica, zus van H. Benedictus, 
maagd, † 547 te Monte-Cassino

za 11-02 O. L. Vrouw van Lourdes (1858)
 
Zo 12-02 6e zondag door het jaar  

“Gij hebt gehoord wat tot onze 
voorouders is gezegd, maar lk zeg u.” 
(Matteüs 5, 17-37)

di 14-02 H. Cyrillus, monnik, † 869 te Rome, en 
zijn broer H. Methodius, bisschop van 
Moravië, † 885, patronen van Europa

vr 17-02 zeven H. Stichters van de servieten, te 
Florence, 14e eeuw

 
Zo 19-02 7e zondag door het jaar  

“Bemint uw vijanden.”  
(Matteüs 5, 38-48) 
‘Carnavalszondag’

di 21-02 H. Petrus Damiani, kardinaal-bisschop 
van Ostia, kerkleraar, † 1072

begin Veertigdagentijd

wo 22-02 Aswoensdag
                   verplichte vasten- en onthoudingsdag
do 23-02 H. Polycarpus, bisschop van Smyrna, 

martelaar, † 155
 
Zo 26-02 1ste zondag veertigdagentijd 

“Jezus vast gedurende 40 dagen en 
wordt bekoord.” (Matteüs 4, 1-11)

ma 27-02 H. Gregorius van Narek, abt en kerkle-
raar, † ong 1010 te Narek (Armenië)

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

 
Zo 22-01 3e zondag door het jaar  

“Hij vestigde zich in Kafarnaüm op-
dat in vervulling zou gaan het woord 
van de profeet Jesaja.”  
(Matteüs 4, 12-23)

di 24-01 H. Franciscus van Sales, bisschop 
Genève, kerkleraar, † 1622 te Lyon

wo 25-01 bekering van de heilige apostel Paulus
do 26-01 HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen, 

leerlingen en helpers van de H. Paulus
vr 27-01  H. Angela Merici, maagd, stichteres 

van de Ursulinen, † 1540 te Brescia
za 28-01 H. Thomas van Aquino, priester,  

dominicaan, kerkleraar,  
† 1274 te Fossanova (Italië) 

 
Zo 29-01 4e zondag door het jaar  

“Zalig de armen van geest.”  
(Matteüs 5, 1-12a)

ma 30-01 H. Aldegonda, kloosterlinge,  
† 684 te Maubeuge

di 31-01 H. Johannes (Don) Bosco, priester, 
stichter Salesianen, † 1888 te Turijn

do 02-02 opdracht van de Heer - Maria Lichtmis
vr 03-02 • H. Blasius, bisschop van Sébaste 

(Klein Azië) en martelaar, † 316 
• H. Ansgarius, bisschop van Hamburg, 
† 865

 
Zo 05-02 5e zondag door het jaar  

“Gij zijt het licht der wereld.”  
(Matteüs 5, 13-16)

ma 06-02 H. Paulus Miki, priester, en gezellen, 
martelaren, † 1597 te Nagasaki

wo 08-02 • H. Hieronymus Emiliani, stichter,  
† 1537 te Somasca 
• H. Josephina Bakhita, maagd, 
† 1947 te Schio (Italië)

Kerkdeurcollecte Vastenactie
Zaterdag 1 en zondag 2 april (Palm-
zondag) wordt aan de kerkdeur gecol-
lecteerd voor de Vastenactie.

H. Missen aswoensdag 22-02
 9.00 uur: H. Geestkerk 
 19.00 uur: Gregoriuskerk
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Dinsdag 28 februari
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 3 maart
10.00 uur Ziekencommunie

In memoriam Henk Broos
Op 5 januari hebben 
wij in de Barbarakerk 
a f s c h e i d  g e n o m e n 
van Henk Broos die op 
68-jarige leeftijd overle-
den is. Hij heeft zich als 
kerkbetrokken gelovige 
trouw ingezet o.a. door 
als koster ondertseu-
nend aanwezig te zijn 
bij de doopselvieringen 
in meerdere kerken van 

onze parochies. We zijn dankbaar voor zijn trouwe 
diensten en bidden dat hij nu bij God thuis mag zijn.

Elke zondag Poolse H. Mis
Sinds Advent 2022, is er elke zondag om 12.00 uur 
een Poolse H. Mis in de Barbarakerk. We zijn blij dat 
we de Poolse geloofsgemeenschap in onze kerk 
deze mogelijkheid kunnen bieden.

Opbrengst kerkdeurcollecte Kerstmis
De kerkdeurcollecte voor het onderhoud van onze 
kerken heeft € 746,13 opgebracht: 
• Barbara € 122,97 • Fatima € 296,80 
• H. Geest € 199,20 • Vincentius € 127,16. 
Hartelijk dank aan alle gevers!

Adoptieproject Cambodja 2022
De missiegroep dankt alle donateurs voor hun 
gave in 2022: € 1.097 werd opgehaald voor onze 
adoptiekinderen: Nang Srey Nich (* 18-07-2009) en 
Yennam Chandana (* 10-09-2006). Met dit bedrag 
kan het Don Bosco Kinderfonds in Cambodja de 
kinderen helpen een toekomst op te bouwen en zo 
de armoedegrens achter zich te laten.

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.

St.-Barbarakerk

Schildstraat 44
Treebeek

Zondag 22 januari - 3e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 24 januari
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 29 januari - 4e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: paus Benedictus XVI
12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 31 januari
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 3 februari
10.00 uur Ziekencommunie
 

Zondag 5 februari - 5e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis (Blasiuszegen):  

pastoor Renatus de Hilster (off),  
pater Martinus Gelissen (off)

12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 7 februari
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 12 februari - 6e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: zeswd. Henk Broos
12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 14 februari
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 19 februari - 7e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: zeswd. Annie Zink-Pelzer
12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 21 februari
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Woensdag 22 februari - Aswoensdag
                 géén H. Mis: zie H. Geest- of Gregoriuskerk 
 

Zondag 26 februari - 1e zondag 40-dagentijd
  9.30 uur H. Mis: Agnes van den Bogaart-

Gaastra (verj)
12.00 uur H. Mis (Pools)
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Zondag 22 januari - 3e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis (dameskoor Michel): Jo en 

Leentje Gielkens-Bouwmans (st), 
jaard. Annemie Gielkens

 
Zondag 29 januari - 4e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis (Cantate): Tiny Bergs-Palmen 

(off),  Herman Albers (off), jaard. 
ouders Loo-Lemmens, pastoor Piet 
Bongarts, ouders Deumens-Bernards 
en zonen Theo, Jos, Frans en René

Vrijdag 3 februari
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zondag 5 februari - 5e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis (Blasiuszegen): Cees van 

Breugel (off), Paul en Riek Franken-
Holtmeulen (st) , voor de parochie

 
Zondag 12 februari - 6e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: Ben ten Brink (off)
 
Zondag 19 februari - 7e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: voor de parochie
Woensdag 22 februari - Aswoensdag
                 géén H. Mis: zie H. Geest- of Gregoriuskerk 

Zondag 26 februari - 1e zondag 40-dagentijd
10.30 uur H. Mis: Ben ten Brink (off),  

José Jacobi-Hautvast
Vrijdag 3 maart
10.00 uur Ziekencommunie

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.

Fatimakerk
Onbevlekt Hart van Maria

Essenstraat 1a
Brunssum

Vormelingen Fatimakerk
Vrijdag 25 november werden 28 kinderen in de 
Fatimakerk door vicaris-generaal Mgr. Maessen 
gevormd:
Iben Dubois (BS de Caleidoscoop); 
Ragna Meisters (BS De Vlieger Sittard);
Lynn Berends, Nina Chance, Estelle Jacobs, Julian 
van Kan, Yfke Kleuters (BS Titus Brandsma); 
Dyano  Dahler, Jayden Knapen, Tren Rade, Bry-
enna Stawenga, Chirstina Piras, Lieke Vinken, Ayla 
Widdershoven, Fleur Wolfs, Tess van Wijk, Jamie 
Pirovano (BS de Langeberg); 
Floor Beckers, Fem de Haas, Luc Notermans, Flo-
rian Pijl (BS St. Franciscus); 
Senna Heuts, Kay Klinkien, Tygo Kokkelkoren, 
Lesley Pasveer, Xem Schleijper Nyncke Vandijck, 
Nikki Vrenken (BS de Vlindertuin)
Zondag 4 december werden Andrea Scoppa en Toni 
Fisco gevormd door pastoor Goulmy.

Wereldjongerendagen in Portugal
De Wereld-
jongeren-
dagen is het 
g r o o t s t e 
jongerene-
venement 
ter wereld. 
Elke twee 
á drie jaar 
k o m e n 
meer  dan 
een miljoen 
katholieke 

jongeren bij elkaar om samen hun geloof te be-
leven. Een hoogtepunt tijdens de WJD is altijd de 
viering met de paus. 
De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden 
plaats van 1 t/m 6 augustus 2023 in Lissabon in 
Portugal. 
Ook vanuit Limburg gaat er een groep jongeren 
naartoe. Naast het officiële programma in Lissa-
bon bezoeken ze ook andere bijzonder plaatsen 
onderweg. De WJD-reis vertrekt op 22 juli en komt 
terug op 9 augustus. Interesse? Houd dan de web-
site in de gaten: www.bisdom-roermond.nl/wjd of 
kijk op www.wjd.nl of neem contact op met het 
parochiekantoor.
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H. Geestkerk

Florence  
Nightingalestraat 2

Brunssum Noord

Zondag 22 januari - 3e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: pastoor Pierre van Can
Dinsdag 24 januari
19.30 uur Taizé-viering
Woensdag 25 januari
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 26 januari
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 29 januari - 4e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: pastoor Louis Cordewener
Woensdag 1 februari
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 2 februari - Maria Lichtmis
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 3 februari
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zondag 5 februari - 5e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis (Blasiuszegen):  

Olga Leurs-Brvar (st)
Woensdag 8 februari
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 9 februari
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 12 februari - 6e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Herman Albers (off)
Woensdag 15 februari
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 16 februari
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 19 februari - 7e zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis: Herman Albers (off)
Woensdag 22 februari - Aswoensdag
  9.00 uur H. Mis (askruisje):  

voor overledenen (GD)

Donderdag 23 februari
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 
Zondag 26 februari - 1e zondag 40-dagentijd
11.30 uur H. Mis: Mia Pagen-van Eeghem (off), 

Francis Mevis-Metzelaars (off)
Dinsdag 28 februari
19.30 uur Taizé-viering
Woensdag 1 maart
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 2 maart
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 3 maart
10.00 uur Ziekencommunie

Opbrengst kerstmarkt 
De opbrengst van de kerstmarkt gehouden in 
Klaver Vier en de H. Geestkerk heeft een € 172,10 
opgebracht. Hartelijk dank!

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)

Volgend parochieblad
Het volgende parochieblad (jrg.11 - nr.3) is bestemd 
voor 6 weken: van zaterdag 4 maart t/m vrijdag 
14 april. Wilt u uw misintenties of andere kopij 
geplaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 17 februari 
bij het parochiekantoor op te geven.
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	  H. Gregoriuskerk

hoek Dorpstraat - Kerkstraat
Brunssum

Zaterdag 21 januari 
18.00 uur H. Mis: paus Benedictus XVI
Zondag 22 januari - 3e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: Harry Seevens
Maandag 23 januari 
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 28 januari
18.00 uur H. Mis: Agnes Arets
Zondag 29 januari - 4e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: jaard. Frits Michiels
Maandag 30 januari
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 3 februari
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zaterdag 4 februari
18.00 uur H. Mis: Funs Vaessen
Zondag 5 februari - 5e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis (Blasiuszegen):  

jaard. Sjeng Backbier
Maandag 6 februari
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 11 februari
18.00 uur H. Mis: jaard. Piet Mevis
Zondag 12 februari - 6e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: Adri van der Wegen
Maandag 13 februari 
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 18 februari
18.00 uur H. Mis: Sophie Ginczinger-Kapalka
Zondag 19 februari - 7e zondag door het jaar
10.45 uur H. Mis: Wim van Zandvoort

Maandag 20 februari
 Géén Marianoveen en H. Mis
Woensdag 22 februari - Aswoensdag
19.00 uur H. Mis (askruisje):  

voor de parochie
 
Zaterdag 25 februari
18.00 uur H. Mis: Jan Meekels
Zondag 26 februari - 1e zondag 40-dagentijd
10.45 uur H. Mis: Jeu Rademakers, jaard. Pierre 

en Maria Jaegers-Boumans
Maandag 27 februari
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 3 maart
10.00 uur Ziekencommunie

Terugblik installatie pastoor Goulmy

foto’s H
ans van der H

aijden
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H. Josephkerk
Sint Gregoriuslaan Brunssum Oost 

Pastorie: Boerhaavestraat 2
Brunssum

Zondag 22 januari - 3e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: Harry Janssens
 
Zondag 29 januari - 4e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: pastoor Pierre van Can
Vrijdag 3 februari
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zondag 5 februari - 5e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis (Blasiuszegen):  

Leentje Raets-Erkens
 
Zondag 12 februari - 6e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: jaard. Naard Raets
 
Zondag 19 februari - 7e zondag door het jaar
  9.30 uur H. Mis: Harry Schmalschläger
Woensdag 22 februari - Aswoensdag
                 géén H. Mis: zie H. Geest- of Gregoriuskerk 

Zondag 26 februari - 1e zondag 40-dagentijd
  9.30 uur H. Mis: Moniek Janssen
Vrijdag 3 maart
10.00 uur Ziekencommunie

Vastenavond
Nog even en dan barst het carnavalsfeest in alle 
hevigheid los. Vanaf de elfde van de elfde 2022 
- en soms ook al lang daarvoor - zijn carnavalsver-
enigingen druk in de weer om te proberen er dit 
jaar toch weer iets beters of anders van te maken 
dan voorgaande jaren. Nieuwe thema’s, wagens 
en groepen. Om dit te realiseren wordt in menige 
huiskamer en wagenbouwplaats maandenlang 
vlijtig gewerkt aan de opbouw van de wagens en de 
vervaardiging van de kostuums. Carnaval is echter 
ook de tijd van schmink en maskerades. Een goed 
geschminkt gezicht reduceert de herkenbaarheid 
daarvan al aanzienlijk, een masker waarborgt daar-

entegen de volledige anonimiteit van degene die 
het draagt. Terwijl de intermenselijke en economi-
sche verhoudingen soms ernstig en bikkelhard kun-
nen zijn, is de sfeer van de wereld van het carnaval 
doordesemd van wederzijdse acceptatie, vreugde 
en hartelijkheid en gemeenschapszin, gevoel voor 
het betrekkelijke van veel dingen. Carnaval is 
daarom een subcultuur, waarin we beleven hoe het 
eigenlijk in de wereld van iedere dag zou moeten 
zijn. Is dat ons ware gezicht? Een goede carnavals-
viering laat zijn sporen na in de dagelijkse realiteit 
van het leven. Vastenavond is voor ons christenen 
bedoeld als een voorbereiding op de aansluitende 
Veertigdagentijd waarin we gestimuleerd door het 
carnavalsgebeuren proberen terug te keren tot een 
authentieke manier van leven vanuit ons christelijk 
erfgoed. Op Aswoensdag, als van schmink en mas-
kers geen spoor meer te bekennen valt, geven we 
hier  uiting aan door het dragen van het askruisje.

Waarom Aswoensdag zo heet
Bij Aswoensdag denkt iedereen direct aan het halen 
van het askruisje. Toch is dat niet de eerste reden, 
waarom deze dag Aswoensdag heet. De naam gaat 
terug op de veel oudere praktijk van de openbare 
boete in vroeger eeuwen. Zij die zware zonden had-
den begaan, meldden zich bij de bisschop en kregen 
aan het begin van de vasten een boetekleed en 
werden met as bestrooid. Daarna volgde een ritueel 
waarbij de boetelingen uit de vierende geloofsge-
meenschap weggestuurd werden. Het dragen van 
het boetekleed en het bestrooien met as waren al 
bekend in de tijd van het Oude Testament; de uit-
drukking ‘in zak en as zitten’ komt uit de Bijbel. Ook 
in het heidendom kwamen dergelijke asrituelen 
voor als teken van verdriet, vergankelijkheid, boete 
en bekering. As heeft een zuiverende werking. Het 
wordt van oudsher gezien als een materiaal om mee 
te reinigen, in letterlijke en figuurlijke zin. In de 10e 
eeuw gingen gelovigen, bewust van hun eigen fou-
ten, zichzelf ook met as bestrooien uit solidariteit 
met de uitgestotenen, zonder zelf uitgestoten te 
zijn. In loop van de 11e eeuw verdween de openbare 
boete en werd de praktijk van asoplegging een 
gebruik voor alle gelovigen. In 1091 bepaalde paus 
Urbanus II dat met Aswoensdag iedere gelovige as 
opgelegd moest krijgen. Bij de mannen werd de as 
op het hoofd gestrooid en de vrouwen kregen toen 
al een askruisje op het voorhoofd.
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H. Vincentiuskerk
H. Vincentius a Paulo
Rumpen

Prins Hendriklaan 378
Brunssum

Zaterdag 21 januari (vooravond 3e zondag dhj)
18.00 uur H. Mis: Cor Hermans (off),  

Nettie Meijs-Hotterbeekx (off),  
Agnes Nauts-van der Wal

 
Zaterdag 28 januari (vooravond 4e zondag dhj)
18.00 uur H. Mis: Theo Raets (off),  

Joop Stijns (off)
 
Zaterdag 4 februari (vooravond 5e zondag dhj)
18.00 uur H. Mis (Blasiuszegen):  

Afie Rademakers-Broers (off),  
Kina Hendriks-Kirpenstein (off), 
Nettie Meijs-Hotterbeekx (off)

 
Zaterdag 11 februari (vooravond 6e zondag dhj)
18.00 uur H. Mis: Cor Hermans (off),  

zeswd. Lenie Watervoort-Janssen
 
Zaterdag 18 februari (vooravond 7e zondag dhj)
18.00 uur H. Mis: voor de parochie
Zondag 19 februari - 7e zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis (Carnavalszondag, Cantate): 

pastoor Louis Cordewener
Woensdag 22 februari - Aswoensdag
                 géén H. Mis: zie H. Geest- of Gregoriuskerk  

Zaterdag 25 februari (vooravond 1e zondag Vasten)
18.00 uur H. Mis: Nettie Meijs-Hotterbeekx 

(off), Theo Raets (off), Joop Stijns (off)

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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Met Pasen in ‘t vooruitzicht!
Over Pasen, de tijd vliegt! Buiten kondigt de lente 
zich aan. Ja, de natuur vertelt het al: Pasen is in 
‘t vooruitzicht. Pasen, dat grote, grootse chris-
tenfeest. Hoewel veel mensen Kerstmis als het 
belangrijkste feest ervaren, gaat het om Pasen. 
Het evangelie is de blijde boodschap vanwege 
Pasen, want dat in deze Mens de dood niet het 
laatste woord heeft, dat is wat wij als christenen 
vieren.  Dit blijft een mysterie en dat maakt Pasen 
voor velen een lastig feest. Kerst is makkelijk want 
de geboorte van een kind is elke keer weer een 
wonder. Dat kennen we, zien we, ervaren we. Maar 
een mysterie? Dat is lastig voor ons mensen van 
de ‘rede’ die alles wetenschappelijk verklaard wil-
len zien. Mysterie laat zich alleen benaderen door 
beelden en voorstellingen. Maar het uiteindelijk 
laatste is nooit te vatten. Er blijft een onvervulbaar 
deel, waar geen woorden voor zijn, waar elk beeld 
mank gaat. Daar begint het mysterie. Mysterie laat 
zich alleen benaderen in beelden en voorstellingen, 
zoals de vele rituelen die we kennen van de Goede 
Week en in de paastijd erna. In de Goede Week 
proberen we door verhalen en rituelen als palm-
takjes, het mysterie als het ware in onszelf mede 
te voltrekken. Met Pasen in ‘t vooruitzicht zingen 
we ‘hosanna in den hoge’, vieren we eucharistie, 
nemen we het kruis op en strompelen we door de 
stilte naar Pasen. Dan zal God de steen wegrollen 
en zal het licht doorbreken tot in de duisternis van 
het graf. Met Kerstmis steken we vele kaarsjes 
aan, met Pasen ontsteken we ons licht aan die ene 
kaars: de paaskaars. En dat licht, licht van Jezus 
de Verrezene, geven we door aan elkaar.  In Pasen 
zit beweging, een beweging die na Pasen - in de 
paastijd - wordt voortgezet als we verhalen van 
de eerste christengemeenschappen beluisteren. 
Pasen zette de eerste volgelingen van Jezus in be-
weging. Pasen zet ons in beweging elke keer weer 
als we ter communie gaan: we bewegen ons met 
handen en voeten in de richting van Christus met 
Pasen in ‘t vooruitzicht. Een onderneming, want 
uit die tocht spreekt je verlangen dat je wezenlijk 
anders wilt worden: je wilt je verbinden met Hem. 
Of zoals Augustinus het zegt: “Eet wat je bent, 
word wat je eet, lichaam van Christus.” De wezen-
lijke verandering van brood en wijn in lichaam en 
bloed van Christus daagt ons uit ook zelf wezenlijk 

te veranderen. Iedere communiegang is daarmee 
een expressie in woord en gebaar dat je iets wilt 
toevoegen aan je leven: wordt zelf als Brood voor 
elkaar. En zo gaan we ook na Pasen, met Pasen 
in ‘t vooruitzicht, verder. Het verhaal dat hoopvol 
begon met de geboorte van een Kind, eindigt niet 
bij de gruwelijkheden van diens dood. Er is her-
schepping, bevrijding, de paasklokken luiden na de 
doodse stilte. En uit de duisternis en chaos zullen 
we opstaan met herwonnen levenskracht om aan 
een nieuwe scheppingsdag vorm te geven.

Week van Gebed 2023
‘Doe goed zoek recht.’ 
Dat is dit jaar het thema 
van de Week van Ge-
bed, die van 15 tot en 
met 22 januari wordt 
gehouden. De gebeds-
week vraagt aandacht 

voor de eenheid tussen christen, 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 Bijbeltekst Jesaja 1 vers 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 stil-
staan bij verdeeldheid, 
racisme en ongelijk-
h e i d .  G e z a m e n l i j k 
gebed kan helpen om 
deze verdeeldheid te 
overwinnen. 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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Overleden
in de H. Geestparochie
• Thea Meesters-Suijkerbuijk 

(86 jaar), vh Regentessestraat
• Annie Zink-Pelzer (65 jaar),  

Merkelbeekerstraat 76

in de Fatimaparochie
• Ben ten Brink (81 jaar),  

Lindestraat 126

in de Vincentiusparochie
• Theo Raets (95 jaar), Schoolstraat 4
• Joop Stijns (74 jaar), Prins Hendriklaan 362

in de Gregoriusparochie
• Jacques Daams (88 jaar), Kerkstraat 338

in de Barbaraparochie
• pater Martinus Gelissen OFM Conv.  

(97 jaar), vh Schildstraat
• Henk Broos (68 jaar), Markt 42 

in de Josephparochie
• Harry Janssens (88 jaar), Molenstraat
• Moniek Janssen (39 jaar), Gregoriuslaan

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

Agenda
24-01 19.30 Taizé-viering H. Geestkerk

02-02 19.00 kerkbestuur Brunssum
03-02 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
17-02 10.30 opmaak parochieblad
28-02 19.30 Taizé-viering H. Geestkerk

03-03 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
28-03 19.30 Taizé-viering H. Geestkerk

22-04 10.30 Eerste H. Communie  
(Barbarakerk)

13-05 10.30 Eerste H. Communie  
(Fatimakerk)

11-06 11.00 Dankviering Eerste H. Communie  
(Openluchtmis Rumpen)

09-07 13.00 vrijwilligersfeest Fatima H. Geest

advertentie

Gedoopt

in de Fatimakerk
• Marisol Scoppa,  

Maastrichterstraat 47
• Zani Garcia Fiegen,  

Vroedschapstraat 4

in de H. Geestkerk
• Esmee Conemans,  

Kennedylaan 63

in de Vincentiuskerk
• Kiki Grissen,  

Hazenkampstraat 37

Ouders, 
peetouders 
en familie, proficiat!
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Afscheid van paus Benedictus XVI
Met een plechtige 
ceremonie is don-
derdag 5 januari 
jl. op het Sint-Pie-
tersplein in Rome 
afscheid genomen 
van emeritus-paus 
Benedictus XVI. 
Meer dan 50.000 
mensen hadden 
zich op het plein 
voor de Sint-Pie-

tersbasiliek verzameld om hem de laatste eer te 
bewijzen. Overeenkomstig de wens van de emeri-
tus-paus was de viering eenvoudig maar waardig. 
Net als bij de uitvaart van paus Johannes Paulus II 
in 2005 lag er een open evangelieboek op de kist.
In zijn preek ging Franciscus in op de toewijding 
waarmee Jezus zijn ambt tot het einde toe aan-
vaardde. ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn 
geest’: deze laatste woorden van Jezus, die zijn 
opgetekend in het evangelie volgens Lucas (Lc. 
23,39-46), stonden centraal in de toespraak van de 
paus. Hij besloot met de woorden: “Benedictus, jij 
trouwe vriend van de Bruidegom, moge je vreugde 
compleet zijn wanneer je zijn stem definitief en voor 
altijd hoort!”

Na de requiemmis en de rite van zegen en afscheid 
tilden dragers de kist van Benedictus XVI op en 
droegen hem de basiliek binnen, voor de definitieve 
begrafenis in de zogeheten Grotten van het Vati-
caan, de grafkelder onder de Sint-Pieter. Franciscus 
bad een ogenblik bij de kist, raakte hem aan en 
boog ervoor. 

Vastenactie 2023: Mensen onderweg
Op Aswoensdag begint de vasten en tot Pasen be-
steden we ook weer aandacht aan de Vastenactie. 
Het is een goed gebruik om in deze periode zelf iets 
te minderen en het geld dat we daarmee sparen te 
geven aan mensen die het veel slechter hebben dan 
wij. Dit jaar staat tijdens de Vastenactie het thema 
‘migratie’ centraal. Wereldwijd moeten miljoenen 
mensen al dan niet gedwongen hun huis verlaten. 
Sommigen doen dat tijdelijk, anderen willen el-
ders een heel nieuw leven opbouwen. De redenen 
waarom mensen hun huis verlaten verschillen. 
Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege 
oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of 
groot bedrijf zijn oog op de kostbare grond heeft 
laten vallen waar ze leven. Anderen vertrekken in 
de hoop op een beter inkomen of een beter leven 
in de grote stad of in een ander land.
Mensen die hun thuis verlaten, moeten elders een 
nieuw bestaan opbouwen. Ze moeten woonruimte 
vinden, een stukje land om groente te verbouwen, 
een baan zoeken, een opleiding volgen. Ze moeten 
letterlijk een eigen plek vinden. Als ze uiteindelijk 
terugkeren naar hun oorspronkelijke huis geldt 
hetzelfde, want de situatie is niet meer dezelfde 
als toen ze vertrokken. Misschien wonen er andere 
mensen in hun huis, hebben buren zich kostbare 
grond toegeëigend of is er gewoon niets meer om 
naar terug te keren. 
Dit jaar helpt Vastenactie samen met lokale kerken 
mensen die onderweg zijn naar een betere en vei-
ligere toekomst. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage 
deponeren in de daarvoor bestemde collectebus 
in de kerk of overmaken op rekeningnummer  
NL21 INGB 0003 0000 46 t.n.v. Missiebureau 
Roermond.

Tarieven 2023
Na 5 jaar zonder wijzigingen, zijn de kosten van de 
meest voorkomende misstipendia in onze paro-
chies als volgt vastgesteld:
• misintentie door de week  ....................€ 12,50
• misintentie zaterdagavond of zondag ..€ 22,50
• huwelijksmis of uitvaartmis  .................€ 500,00
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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

Een stille plaats
Temidden van dit leven hier
vol onrust en gevaar,
schept U in mij een stille plaats
en neemt uw intrek daar.

Een heiligdom van diepe rust
geheel aan U gewijd,
waar ik heel stil genieten mag
van uw aanwezigheid.

Een schuilplaats weg van het lawaai
van heel mijn druk bestaan,
een plek waar ik in kalme rust
uw stem weer kan verstaan.

Een kleine plaats, genadig stil
gereinigd van gebreken,
waar ik U, Heer, ontmoeten mag
en stil met U mag spreken.

John Oxenham - uit: Gebeden  
voor drukke mensen,  Ark 2006


