Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand

St. Jozef
Leeuwen

De Goede
Herder
Hoogvonderen

Federatie van de parochies Roermond NoordOost
Parochienieuws
Redatieadres:
24e jaargang 2

Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
Email: petervanvlodrop@home.nl Februari 2016

Beste mensen,
H.Hart van Jezus
‘t Veld

St. Laurentius
Maasniel

H.Tomas
Donderberg

Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

in dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid wil ik graag, aan de hand van
een aantal publicaties en toespraken van de Paus, dit thema van de
onvoorwaardelijke liefde van God voor ons onder onze aandacht brengen.
Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons behoefte heeft aan de ervaring
van de vergeving van God en de vergeving van de ander, en daarom
weet ik zeker dat dit een jaar van genade zal zijn voor ons allemaal.
Hierbij een aantal passages uit de Pauselijke Bul “Misericordiae Vultus”:
“ Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de
barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust
en vrede. Het is de voorwaarde van ons heil. Barmhartigheid: het is het
woord dat het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid openbaart.
Barmhartigheid: het is de uiterste en hoogste daad waarmee God ons
tegemoet komt. Barmhartigheid: het is de fundamentele wet die woont in
het hart van iedere persoon, wanneer hij met oprechte ogen kijkt naar de
broeder en zuster die hij ontmoet op zijn levensweg. Barmhartigheid: het
is de weg die God en mens verenigt, omdat zij het hart opent voor de
hoop voor altijd bemind te zijn ondanks de beperking door onze zonde.
“Het is God eigen barmhartigheid te gebruiken en vooral hierin
toont zich zijn almacht”. 8 De woorden van de heilige Thomas van
Aquino laten zien hoezeer de goddelijke barmhartigheid in het geheel
niet een teken van zwakheid is, maar veeleer de hoedanigheid van de
almacht van God. Daarom laat de liturgie in een van de oudste collecta
bidden met de woorden:
“God, Gij toont uw grootheid vooral als Gij ons genadig zijt en
barmhartigheid bewijst”. 9 God zal voor altijd in de geschiedenis van de
mensheid zijn als Degene die aanwezig is, nabij, voorzienig, heilig en
barmhartig.”
“In de parabels die gewijd zijn aan de barmhartigheid, openbaart Jezus
de natuur van God als die van een Vader die zich nooit gewonnen geeft,
totdat Hij de zonde heeft opgeheven en de afwijzing heeft overwonnen
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Geestelijkheid
Pastoor Wilson Varela In noodgevallen

)
06.11332962
wilson_varela@hotmail.com
email:
Kapelaan Alejandro Vergara
)
06.33507243
email: kap.alejandrovergara@gmail.com
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond )
0475.332837

Parochie - centrum
Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel )0475.329517 is geopend ma., wo, vr.
tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag
u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor 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
H.Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur
O.l.V. van Goede Raad en H. Jozef 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
Bank misintenties nr: NL 07 ING B00010.49.337
Rabobank
nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

50 jaa

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 een afspraak maken met een van onze priesters 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 08.30 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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met medelijden en barmhartigheid. Wij kennen deze parabels, drie met name: die van
het schaap dat verloren was, en het verloren muntstuk en die van de vader en zijn twee
zoons. 15 In deze parabels wordt God altijd voorgesteld als vol van vreugde, vooral
wanneer Hij vergeeft. Hierin vinden wij de kern van het Evangelie en van ons geloof,
omdat de barmhartigheid wordt voorgesteld als de kracht die alles overwint, die het
hart met liefde vervult en troost met de vergeving.”
“Voor de Kerk is opnieuw de tijd aangebroken om de taak op zich te nemen van
de vreugdevolle verkondiging van de vergeving. Het is tijd voor een terugkeer naar het
wezenlijke, om de zwakheden en moeilijkheden van onze broeders en zusters op ons
te nemen. Vergeving is een kracht die tot nieuw leven opwekt, en de moed ingeeft om
met hoop naar de toekomst te kijken.”

WAT ER TE DOEN ST
AA
T
STAA
AAT
-

zondag 7 februari om 11.11 uur in de Heilig Hartkerk. Moezemis in
samenwerking met de VV de Veldjmuus en de Jeugdfanfare uit O.L.V. in ’t
Zand.
woensdag 10 februari om 19.00 uur in Maasniel. H. Mis van Aswoensdag
voor al onze parochianen met het opleggen van het Askruisje.
zondag 14 februari om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis met
aansluitende activiteit voor tieners en jongeren tot 12.30 uur.
donderdag 18 februari van 19.15 tot 20.15 uur in de Heilig Hartkerk. XLT,
gebed, zang, getuigenis en uitstelling van het Allerheiligste waarvoor
iedereen van harte welkom is.
Kerst
–
in 20 februari om 19.15 uur in Asenray. Gezinsmis voor de gezinnen uit
zaterdag
Asenray en de kinderen die hun Eerste H. Communie dit jaar in Asenray
Roermond
1965 - 2015
zullen ontvangen.
zondag 21 februari van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de
gemeenschappen van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk
en de Palster in de Tomaskerk.
zaterdag 27 februari om 18.00 uur in Maasniel. Gezinsmis met als thema de
overdracht van het kruis.
vieringen in de maand februari op Roncalli:
woensdag 10 februari om 14.15 uur in de grote zaal. Mis van Aswoensdag.
zaterdag 13 februari om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 17 februari om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 27 februari om 15.30 uur in de grote zaal.
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Gedoopt
H.Hartkerk
Dwaijne Custers
Sophia Schoenmakers
Jaylano Ferrero Tobben
Kayden Ferrero Tobben

13-12-2015
27-12-2015
27-12-2015
27-12-2015

H.Laurentiuskerk
Xavi Nijsten

13-12-2015

Hartelijk gefeliciteerd

Overleden
H. Laurentius
Riet Ratering- Damen
Mia Cox- Meuwissen
Henk Kessels
Dien Wolters -Cox
Rudy Hornung

03-12-2015
20-12-2015
09-01-2016
12-01-2016
14-01-2016

86
86
81
81
91

H. Hartkerk
Jan Straus
Niek Stijnen

04-12-2015
30-12-2015

82 Jr.
89 Jr.

Jr.
Jr.
Jr.
Jr.
Jr.

RIP

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

WIST U D
AT:
DA
-

Bisdom organiseert Dag van Goddelijke Barmhartigheid
Het Centrum voor Huwelijk en Gezin van ons bisdom organiseert in het kader
van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid op donderdag 3 maart een Dag
van de Goddelijke Barmhartigheid. De dag vindt plaats in Roermond.
De dag begin om 10.00 uur in de bisdomgebouwen en duurt tot ongeveer 16.00
uur. Op het programma staat onder meer een lezing door pastoor Rainer Kanke.
Thema is: ‘Gods barmhartigheid voor mij en mijn barmhartigheid voor de ander’.
Na de lunch (zelf meenemen) trekken alle deelnemers gezamenlijk als pelgrims
naar de kathedraal door de daar aanwezige Heilige Deur. De betekenis van
deze ritus is te vergelijken met de alledaagse situatie van thuiskomen in je eigen
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woning. Wie door de huisdeur gaat, laat bijvoorbeeld de drukte van het werk
achter zich. Zo kan ook geestelijke ballast achtergelaten worden bij het gaan
door de Heilige Deur. De dag wordt in de kathedraal afgesloten met een
eucharistieviering die om 15.00 uur begint. Deelname is gratis, aanmelden
vooraf is wenselijk en kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl of
(0475) 386892.
Ik breng nogmaals onder uw aandacht de romereis van ons bisdom, samen met
onze bisschoppen, in het Jaar van de Barmhartigheid. Ik nodig u van harte uit
om aan te sluiten bij deze bijzondere reis. hierbij de praktische gegevens:
Data: 12 - 17 november 2016
Prijs: Per persoon op basis van een tweepersoonskamer € 839,Toeslag eenpersoonskamer € 210,De reissom is inclusief:
Retourvlucht Rome en transfer luchthaven Rome-hotel v.v.
Vijf overnachtingen in een uitstekend kloosterhotel op basis van halfpension
(ontbijt en diner)
Excursies zoals vermeld in het programma en openbaar vervoerkaart in Rome
Begeleiding door deskundige reisleiding en gebruik van een audiosysteem
Uitgebreide reisbescheiden Reisverzekering (voor deelnemers die in Nederland
wonen)

Zang
Datum
6/7 febr
13/14 febr
20/21 febr
27/28 febr
Datum
6/7 febr
13/14 febr
20/21 febr
27/28 febr
Datum
6/7 febr
Woe 10 febr
13/14 febr
20/21 febr
27/28 febr

Liturgie
5de zondag door het jaar C
1ste zondag veertigdagentijd
2de zondag veertigdagentijd
3de zondag veertigdagentijd
Liturgie
5de zondag door het jaar C
1ste zondag veertigdagentijd
2de zondag veertigdagentijd
3de zondag veertigdagentijd
Liturgie
5de zondag door het jaar C
Aswoensdag. Begin van de
veertigdagentijd
1ste zondag veertigdagentijd
2de zondag veertigdagentijd
3de zondag veertigdagentijd5

H. TTomas
omas 10.00 uur
Grace
Lifeteen
Taize-ensemble
Cool
H. Hart 11.30 uur
Carnavalsmis 11.11
Kerkkoor
Kerkkoor
Hetty Gommans
H. Laurentius18.00 uur
Dames en Herenkoor
Dames en herenkoor
Gospelsonggroep
Dames en Herenkoor
Gezinsmis

Aanmeldingsbrief V
ormsel 2016
Vormsel
Roermond, januari 2016
Beste leerlingen uit groep 8 en beste ouders,
Met deze brief wil ik jullie graag uitnodigen om je in te schrijven voor het ontvangen
van het sacrament van het Heilig Vormsel, de laatste van de drie initiatiesacramenten,
(doopsel, Communie en Vormsel), waardoor jullie helemaal bij de Kerk zullen horen.
Jullie werden gedoopt toen jullie klein waren en hebben 3 jaar geleden de Eerste
Heilige Communie ontvangen en bij het Vormsel ontvangen jullie Gods Heilige Geest.
En zo wordt je helemaal lid van de Kerk!
Het Vormsel zal dit jaar worden gevierd op zondag 19 juni 2016 om 11.30 uur in de
Heilig Hartkerk door onze bisschop Mgr. Frans Wiertz.
De voorbereiding op het Vormsel bestaat uit:
1. Één ouderavond (alleen voor de ouders) om met elkaar kennis te maken. Deze
ouderavond vindt plaats in de Tomaskerk (Donderbergweg 45). Tijdstip en datum wordt
u medegedeeld na de aanmelding van uw kind.
2. 10 catecheselessen die, in de maanden april-mei en september-oktober, in de
Tomaskerk gegeven zullen worden, in principe op de dinsdagmiddag van 15.30 tot
16.30 in overleg met de ouders.
3. Het bijwonen van een aantal jongerenvieringen op de zondagochtend om 10.00
uur in de Tomaskerk en de catechese aansluitend tot 12.30 uur. Deze vieringen zijn
telkens op de eerste zondag van de maand. De eerste vindt plaats op zondag 14
februari om 10.00 uur in de Tomaskerk.
Ouders kunnen hun kind opgeven door onderstaand formulier vóór 14 februari 2016
in te leveren op de pastorie (Nassaustraat 90, Roermond) of door het formulier per
email te versturen.
Pastoor Wilson Varela
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
0611332962 of wilson_varela@hotmail.com
AANMELDING VORMSEL
Naam vormeling:..........................................School:..........................................
Adres:...............................................................................................................
Telefoon:........................Geboortedatum:..................Email:...................................
Gedoopt op:..................in de kerk van....................te.........................................
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VASTENACTIE 2016 UGANDA
Het project werkt samen met de stichting SOCADIDO
Het project bevat de beheersing van de waterhuishouding en het verbouwen van de
meest geschikte gewassen in dat gebied.
Het project omvat meerdere gebieden in Uganda.
Het doel is drieledig:
1.

Werken aan voedselzekerheid. In deze gebieden zijn er perioden van
overvloedige regens en extreme droogtes. Deskundigen bekijken met de
plaatselijke bevolking hoe de waterhuishouding het beste geregeld kan
worden, zodat de kans dat de oogst geheel of gedeeltelijk verloren gaat zeer
sterk zal dalen.

2.

Herstel ecologische omgeving. Met de plaatselijke bevolking wordt gekeken
welke gewassen op deze grond het beste geteeld kunnen worden en waar de
waterputten dan geslagen moeten worden. Zo is er de meeste kans dat er een
rendabele oogst gehaald wordt.

3.

Micro Credit. Dit geldt vooral voor vrouwen. Het is de bedoeling dat vrouwen
een startkapitaaltje krijgen om een eigen bedrijfje op te richten. Bijvoorbeeld
het verkopen van producten die het land heeft opgebracht. Ze zijn dan niet
meer afhankelijk van voedselhulp en hoeven ook geen geld meer te lenen.
Dit alles gebeurt altijd in samenwerking met de plaatselijke bevolking. Alleen
dan kan een project doorgang vinden. Essentieel is het draagvlak van de
plaatselijke bevolking en instanties. Zo is er dan ook altijd samen met de
plaatselijke bevolking ook samenwerking met de kerk en de overheid. Dan
heeft het project de meeste kans om te slagen.
De bedoeling is dat alles door de plaatselijke bevolking zelf gedaan wordt en
op deze manier er meer zekerheid is voor voedsel nu en in de toekomst. Zo
kan een gebied onafhankelijk worden van steun van derden. Zelf kunnen ze
dan voorzien in eigen behoefte.
Bij een dreigende ramp zal er hulp komen van vakmensen om een ramp te
voorkomen. Er is dan ook tijdelijk financiële steun.
Enkele projecten zijn al gestart en dit heeft al een gunstig resultaat opgeleverd.
Geef dus en geef gul aan dit project. Het is voor de bevolking toch een hele
verlichting om zelfstandig verder te kunnen leven.
U en ik kunnen dit verschil maken. Daarvoor al bij voorbaat hartelijk dank.
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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
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Bloem service Nummer
Bie Annelies & Adèl

0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien
Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops
Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht
U bent alles
U bent mijn Zon,
U bent mijn Bron;
als Herder leidt U mij,
mijn Trooster ook zijt Gij.
Bij‘t golfgeklots
Bent U mij Rots;
Uw trouwe hand
Leidt mij in ‘t vreemde land.
Mijn Helper groot
in alle nood
bent U altijd geweest,
dus ben ik niet bevreesd.
Wat heerlijk lot,
mijn Heer, mijn God!
U geeft mij steeds het beste;
U bent mijn burcht en veste.

Volgend P
arochienieuws
Parochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in Maart 2016.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op 26 Februari 2016
Bezorging Parochienieuws
Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Pastoor ) 06.11332962
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