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St. Jozef

Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand

Beste broeders en zusters van al onze parochies in de Federatie Roermond
Noord-Oost,
Het is bijna Pasen. We mogen binnenkort opnieuw ons allergrootste feest
vieren, dat Christus zijn leven voor ons heeft gegeven en is opgestaan uit
de dood om ons te verlossen, om ons het leven te schenken, opdat wij
niet en nooit zouden sterven, opdat wij deelgenoten zouden worden aan
zijn verrijzenis. Dit moeten we samen vieren! Daarom heb ik hieronder
alle vieringen in deze Goede Week vermeld zodat iedereen de kans heeft
om zoveel mogelijk deel te nemen aan de rijke genade die uitgaat van
alle liturgische vieringen in deze Heilige week met als hoogtepunt de
viering van de Paaswake op zaterdag 19 april om 21.00 uur in de Heilig
Hartkerk. Ik hoop jullie allen in deze vieringen te mogen begroeten en ik
wens iedereen alvast een Zalig Pasen.
Pastoor Wilson Varela
ROOSTER VOOR DE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK
ZA
TERD
A G 12 APRIL
ZATERD
TERDA
APRIL::
-

18.00 uur. Palmpasen in Maasniel – Gezinsmis met de
Communicanten van Maasniel
19.15 uur. Palmpasen in Asenray – Gezinsmis met de
Communicanten van Asenray.

ZONDAG 13 APRIL:
De
Goede
Herder

10.00 uur. Palmzondag in de Tomaskerk.
11.30 uur. Palmzondag in de Heilig Hartkerk.

DINSDAG 15 APRIL:
-

19.30 uur. Viering van boete en verzoening in de Tomaskerk.
Zonder eten en drinken na afloop.
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Geesteljkheid
Pastoor Wilson Varela Nassaustraat 90 6043 ED
)0475 332837
In noodgevallen )06.11332962
of email wilson_varela@hotmail.com

Parochie - centrum
Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel )0475.329517 is geopend ma., di., do, vr.
Tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties of andere vragen Kan men
ook terecht op de pastorie (nassaustraat 90, )0475.332837) Of vóór of ná de H. Mis
in één van beide kerken.

H. Missen:
H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2
Zondag
11.30 uur
Ma.+ do.
18.30 uur

H.T
omaskerk Donderbergweg 45
.Tomaskerk
zondag
10.00 uur
di.wo.vr.
09.00 uur
e
iedere 1 zondag v. d. maand10.00 uur LIFE-TEEN
aansluitend activiteit voor alle tieners
Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur
Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekenignummers (kerkbijdrage)
Fed. Par. Roermond-Oost:
H.Hartkerk:
Missiecomité:

Rabobank nr NL 33 RABO 014.41.04.989
Postgiro nr: NL 07 ING B00010.49.337
Rabobank nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie
Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening
Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk
Geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet
Zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een
Persoonlijk (biecht-)gesprek.

Een stil moment
“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de
Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II.
Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding.
De Mariakapel is overdag geopend.
In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur
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WOENSDAG 16 APRIL:
-

19.00 uur. Chrismamis in de kathedraal met onze bisschoppen en alle
priesters van het bisdom.
PAASTRIDUUM

WITTE DONDERDAG:
-

-

19.00 uur. Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van
het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde. In de Tomaskerk met
aansluitend feestelijk samenzijn. U bent uitgenodigd om iets mee te nemen (eten
en drinken) om dit feest samen te vieren.
20.00 uur tot 06.00 uur. Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament van de
Eucharistie. Aansluitend aan de Mis in de dagkapel van de Tomaskerk. Men mag
hier zich voor opgeven in het daarvoor bestemde intekenformulier bij de ingang
van de kerk.

GOEDE VRIJDAG:
-

15.00 uur. Gebed van de Kruisweg tegelijkertijd in de volgende kerken:
Laurentius in Maasniel, Heilig Hartkerk en Sint Josef in Asenray.
19.00 uur. Viering van het lijden en sterven van de Heer. In de Laurentiuskerk
in Maasniel.

PAASW
AKE :
AASWAKE
-

21.00 uur. Viering van de Heilige Paasnacht in de Heilig Hartkerk.

EERSTE PPAASD
AASD
AG :
AASDA
-

10.00
10.00
11.30
11.30

uur
uur
uur
uur

in de Tomaskerk.
in de St. Jozef kerk in Asenray.
in de Laurentiuskerk in Maasniel.
in de Heilig Hartkerk.

TWEEDE PPAASD
AASD
AG :
AASDA
10.00 uur in de Tomaskerk met Lifeteen.
11.30 uur in de Laurentiuskerk in Maasniel.
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Overleden
H.Hartkerk
Wim Vermeulen

26-03-2014 93 jr.

RIP

H.Laurentiuskerk
Jo van Tuijl –Walraven
Pierre Wolfhagen

02-03-2014 98 Jr.
19-03-2014 94 Jr.

Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Gedoopt
H.laurentiuskerk
Zina Verlinden
Levi Vroon

02-02-2014
09-03-2014

Hartelijk gefeliciteerd

Zang
Datum
zaterdag 5 april
zaterdag 12 april

Liturgie

H. Laurentius 18.00 uur

5de zondag van de veertigdagentijd Gospelsonggroep
Palmzondag
Gezinsmis
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WAT ER TE DOEN ST
AA
T
STAA
AAT

-

zondag 6 april. Mis van Lifeteen voor tieners, jongeren en iedereen, in de
Tomaskerk om 10.00 uur. Aansluitend, van 11.00 tot 12.00 activiteit voor de
tieners en jongeren in een zaal van de Donderie.

-

woensdag 9 april. Palmbessems maken voor de kinderen van de
Communievoorbereiding van Asenray. In de Duup in Asenray om 13.30 uur.

-

donderdag 10 april. Bijeenkomst van de Maria Mater Kring in de Tomaskerk.

-

donderdag 10 april. Palmbessems maken voor de kinderen van de Communie
van Roermond-Oost. Om 15.30 uur op ’t Honk in Maasniel.

-

iedere vrijdag in de veertigdagentijd wordt de kruisweg gebeden in de Heilig
Hartkerk en in de kerk van Maasniel om 18.30 uur.

-

zaterdag 12 april. Mis op Roncalli t.g.v. het 60 jaar priesterschap van Rector
Crousen om 15.30 uur.

-

zaterdag 12 april. Gezinsmissen van Palmzondag om 18.00 uur in Maasniel
en om 19.15 uur in Asenray.

-

dinsdag 15 april om 19.30 uur in de Tomaskerk. Boeteviering voor alle
parochianen. Zonder eten en drinken na afloop.

-

woensdag 16 april om 14.00 uur. H. Mis voor de Lidwinavereniging in het
trefcentrumin Maasniel.

-

woensdag 16 april om 19.00 uur in de Kathedraal in Roermond. Chrismamis
met onze bisschoppen en alle priesters van het bisdom. In deze viering, die
toegankelijk is voor iedereen, worden jaarlijks de Heilige Oliën voor de
ziekenzalving, het doopsel en het vormsel gezegend.

-

vrijdag 25 april om 19.30 uur in Maasniel. Dekenale koorkring. Avond
waarop de verschillende koren van het dekenaat Roermond voor elkaar
optreden.

-

zondag 27 april om 11.30 uur in Asenray. Viering van de Eerste Communie
van 11 kinderen uit Asenray met medewerking van de muziekkapel “die
Lerchenwald Musikanten” en het koor Cool.

-

Lifeteen in de Tomaskerk in de komende twee maanden:
6 april Mis & activiteit. 10.00 uur tot 12.00 uur.
4 mei Mis & activiteit. 10.00 uur tot 12.00 uur.
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-

op zondag 4 mei zullen we, tijdens de viering van de H. Mis in de Heilig
Hartkerk om 11.30 uur, en in het kader van de dodenherdenking, stilstaan bij
de doden van de Tweede Wereldoorlog en met name zij die uit Roermondse
Veld afkomstig waren en vanuit het plein vóór de kerk werden gedeporteerd.
Na Mis zullen we een krans leggen bij het monument tegenover de kerk en bij
het koffie drinken zullen filmfragmenten worden vertoond van enkele 30
decembertochten die jaarlijks worden gehouden.

WIST U D
AT:
DA
-

-

-

-

-

Rector Crousen, de voormalige rector van het ziekenhuis van Roermond die af en
toe de Mis in onze parochies komt vieren als pastoor niet kan, dit jaar op 3 april
60 jaar priester is. We zijn God dankbaar voor zijn priesterroeping en wensen
hem Gods rijke zegen. Dit jaar is ook Mgr. dr. Huub Schnackers, vicaris generaal
van ons bisdom, op 20 april 40 jaar priester. Ook voor hem bidden wij in deze
maand om Gods zegen over zijn roeping en werk in de parochie en op het
bisdom.
we dit jaar in de vastenactie van onze parochies een project gaan steunen van
een nieuwe parochie die gesticht wordt onder zeer arme mensen in de stad
Medellín in Colombia. U mag bijdragen aan deze actie o.a. door een bon te
kopen voor de maaltijd die we op Palmzondag in de Heilig Hartkerk houden, u
mag iets kopen bij de bazaars die in de kerk worden gehouden, of u mag uw
bijdrage in een enveloppe in de daarvoor bestemde collectebussen in de kerk
deponeren.
we de vieringen voor de tieners en jongeren met de medewerking van Lifeteen
nu één keer per maand doen. Iedere eerste zondag van de maand om 10.00
uur in de Tomaskerk. Aansluitend, van 11.00 tot 12.00, hebben we een extra
activiteit of catechese voor de tieners en jongeren in een zaal van de
Donderie. Kom een keer kijken als u interesse hebt in het overdragen van het
geloof aan uw kinderen of kleinkinderen.
we op zoek zijn naar sponsors, zowel mensen als bedrijven, die ons willen
helpen om de vernieuwing van het dak van de Tomaskerk te kunnen
bekostigen?
We hebben al een eerste actie in gedachte. We gaan binnenkort kaarsen met
een foto van de Tomaskerk verkopen om geld in te zamelen. Hebt u ideeën
voor een andere actie om dit project te steunen? neemt a.u.b. contact met de
pastoor.
Met Pasen op 19, 20 en 21 April ,zullen er extra collectes worden gehouden
voor het jaarlijkse uitstapje voor de misdienaars.
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Busbedevaart naar Hasselt (paterk
e van Hasselt
(paterke
Korte levensbeschrijving:
Pater Valentinus werd te Tongeren geboren op 17 november 1828
als vijfde kind van het kroostrijke gezin Paquay-Neven. Zijn ouders,
die diepgelovige mensen waren, lieten hem onmiddellijk dopen en
hij kreeg de naam Jan-Lodewijk die voor zijn familie "Lowieke" werd.
Hij zat op het college van Tongeren en in 1845 ging hij naar het seminarie van SintTruiden. "Deze jaren zijn voor Lowie van groot belang geweest. Met grote ijver heeft hij
zich op zijn studie toegelegd. Maar met niet minder ijver heeft hij zich gevormd naar
geest en hart"[1]. Hij trad in het noviciaat van Tielt bij de minderbroeders op 3 oktober
1849 en daar kreeg hij de kloosternaam Valentinus.
Hij ontving de priesterwijding op 10 juni 1854 en hij werd door zijn oversten naar
Hasselt gezonden waar hij drie jaar lang bleef.
Zijn nieuwe bestemming werd Tielt, waar hij slechts één jaar verbleef. De Hasselaren
hadden namelijk een petitie naar de Provinciaal gestuurd om Pater Valentinus terug in
Hasselt te krijgen. De Provinciaal stemde daarmee in en P. Valentinus mocht naar
Hasselt terugkeren. Daar bleef hij tot aan zijn dood op 1 januari 1905.
—# ————————————————————————————---------------------------—-#

ONDERGETEKENDE...........................................................................................
ADRES..............................................................................................................
POSTCODE EN WOONPLAATS...........................................................................
Telefoon............................................................................................
............................................................................................
Email................................................................................................................
WENST DEEL TE NEMEN AAN DE VOORGENOMEN BEDEVAART NAAR Hasselt
OP 3 MEI 2014 MET....... PERSONEN. DE KOSTEN VAN.......,o.v
.v
NL 02 RABO 014 41 18 351 T.N.V.(BEDEV
BEDEVAART
AARTCOMITÉ
COMITÉ)&(o.v
o.v.v
.v.. Hasselt
Hasselt)
BEDEV
AART
COMITÉ

Wordt OVERGEMAAKT OP. E E E De betaling is vóór 13 april bij u binnen
VE en BET
ALING VÓÓR 13 APRIL 2014.. OPGAVE
BETALING
INLEVEREN VAN DE OPGA
IK(WIJ)STAP(PEN) OP:
H .HARTKERK

–

H
.T
OMASKERK H.T
.TOMASKERK

HARMONIEP
AVILJOEN
HARMONIEPA

( ONDERSTREPEN wat van toepassing is)
HANDTEKENING..
.. ... ... ... ...

Peter vv.. Vlodrop ( 0475.328359)
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4 en 5 mei in ’t R
oermondse V
eld
Roermondse
Veld
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door
de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Voor 2014 is dat “ Vrijheid geef je door”, met als
onderwerp “wederkerigheid”. Wederkerigheid in vrijheid gaat over elkaar de ruimte
geven en die zelf ook krijgen; vrijheid manifesteert zich in de verhouding tot de ander.
Oorlogsmonument Nassaustraat

Beschrijving:
Roermond telt veel grote en kleine oorlogsmonumenten. Een van de bekendste is het
monument ter nagedachtenis aan burgerslachtoffers en vervolgden in ’t Roermondse
Veld. Het natuurstenen beeld symboliseert de achterblijvende Roermondse vrouwen en
kinderen, na het wegvoeren van bijna 3000 jongens en mannen tussen de 16 en 60
jaar. Het beeld, dat ontworpen is door Charles Brouns, is in 1953 geplaatst in opdracht
van de toenmalige putcommissie van het Roermondse Veld. Op de sokkel is een bronzen
plaquette bevestigd met de tekst :
‘TER HERINNERING AAN DE DEPORTATIE VAN 3000 MANNEN EN JONGENS
OP 30 DECEMBER 1944.’
Jaarlijks vindt in december een herdenkingstocht plaats, georganiseerd door het Comité
Voettocht 30 december.
Zondag 4 mei / Dodenherdenking
De Werkgroep Promotie Roermondse Veld werkt dit jaar mee aan de H. Mis van 11.30
uur op 4 mei a.s. in de Heilig Hartkerk, de dag dat de doden van WO II worden
herdacht. Na afloop van de viering wordt een krans gelegd bij het bovenvermelde
monument op het plein vóór de kerk. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in de
ontmoetingsruimte van de kerk. Hier zullen filmfragmenten worden vertoond van enkele
30 decembertochten en van de onthulling van een monument in Dülken.
Maandag 5 mei / Bevrijdingsdagwandeling
Maandag 5 mei organiseert de Werkgroep een geleide wandeling van 2 uur langs een
aantal oorlogsmonumenten in ’t Veld en de Roermondse binnenstad. Vertrek om 10.00
uur bij de ingang van de H.Hartkerk. Deelname 2 euro. Na afloop is er gelegenheid tot
napraten.
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Hoogeland-kirsten
Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit

Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten
Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
)
+31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10
Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten
De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten
•

Levering volgens uw wensen

•

Vrijblijvend onderwerp

•

Uit voorraad leverbaar

•

Concurrerende prijzen

•

Vakkundige plaatsing

•

Levering van groot en klein

•

10 jaar garantie

•

Aangesloten bij de A.B.N.

Alg.Bond van natuursteenbedrijven

REIJNEN MONUMENTEN
www.reijnenmonumenten.nl

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born
Member of the Bloemgroup Tel.046-4818178
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Anno 1983

BOET

IEK

Bloem service Nummer
Bie Annelies & Adèl

0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien
Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops
Bij het aantonen van de dit boekje/copie: Deze MAAND: 2 bossen Tulpen voor 5 Euro.

Gedicht
Pasen
Toen Jezus uit het graf opsteeg,
vond Hij zijn ziel van zonde leeg;
het eerste uur zonder wonden
van onze zonden
Toen Jezus uit graf verrees,
vond Hij vreugde in zijn vlees;
Hij voelde Vaders welbehagen
weldoende dagen.
Nu Jezus uit het graf verijst
en ons zijn schone wonden wijst,
wil met Maria Magdalene
niet langer wenen.
Laat ons met reine zielen
voor onze Minnaar nederknielen,
en laat ons vele, vele malen
zijn naam herhalen.

Volgend P
arochienieuws
Parochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in Mei 2014.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 25 April 2014
Bezorging Parochienieuws
Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Mw. Baeten ) 06.44838448
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