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Kardinaal Koch: synode moet ‘evangelie van huwelijk en
gezin
ondigen (door KN/Zenit)
gezin’’ verk
verkondigen
“ Trouw ” en “onontbindbaarheid” blijven onmisbare voorwaarden
van een christelijk huwelijk.
Dat zei de Zwitserse curiekardinaal Kurt Koch, voorzitter van de Pauselijke
St. Jozef
Raad voor de Eenheid van de Christenen, tijdens een conferentie over de
inhoud van de komende gezinssynode.
‘ Veel op het spel’
De bijeenkomst werd enkele dagen geleden gehouden in Battaglia en de
Vaticaanse krant Osservatore Romano publiceerde er donderdag over.
Volgens de kardinaal staat er “met het gezin veel op het spel voor de
mens en voor de samenleving” en staat de komende synode voor
“belangrijke uitdagingen”.
‘Evangelie van huwelijk en gezin
gezin’’
Onze Lieve
Die uitdagingen kan zij “alleen beantwoorden als zij het evangelie van
Vrouw van
Altijddurende het huwelijk en van het gezin verkondigt”, niet begrepen als “een bedreiging
Bijstand
of een beperking van de menselijke vrijheid” maar als “haar meest
authentieke verwerkelijking”.
‘ Onvermogen
Onvermogen’’
Koch noemde in zijn overweging de huidige crisis van het huwelijk en de
snelle stijging van het aantal echtscheidingen en samenwonende stellen
die uit elkaar gaan. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is volgens
de kardinaal het “veralgemeniseerd en groeiend onvermogen van
personen om bindende en definitieve beslissingen te nemen”.
‘Cultuur van het voorlopige’
Dat, ging hij verder, is de triomf van wat paus Franciscus bekritiseerde
als de “cultuur van het voorlopige”, waarin, aldus Koch, “definitieve
beslissingen en trouw niet langer tot de primaire waarden worden
De
Goede
gerekend, omdat mensen inconsequenter zijn geworden in hun relaties
Herder
en tegelijkertijd meer verlangend naar relaties”.
‘Mislukking’
Veel mensen, zei kardinaal Koch, lijken een theoretisch vooruitzicht van
“iets definitiefs” uit te sluiten en zien al aan het begin “de eventualiteit van
een mislukking”.
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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
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
Bank misintenties 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 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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‘Zijn vrijheid’
Het christelijk vooruitzicht echter, stelde hij, is totaal tegenovergesteld hieraan en houdt
in dat trouw aan een ‘ja’ dat tegen een ander mens is uitgesproken, “steeds dieper zal
leren zichzelf te openen voor de ‘jij’ en, al doende, zijn vrijheid zal bereiken”.
‘Stekelige vraag’
De kardinaal zei ervan “overtuigd” te zijn dat er in de discussie over de “stekelige
vraag” van de toegang tot de sacramenten van hertrouwd gescheiden katholieken en
samenwonenden, “geloofwaardige en bruikbare antwoorden kunnen worden gevonden
(...), alleen als men de moed heeft de problemen die aan de basis ervan liggen bij hun
naam te noemen”.
‘Huwelijksvoorbereiding’
Koch pleitte voor een goede huwelijksvoorbereiding, “een huwelijkscatechumenaat
gelijk aan de oude tijd van verloving”.
‘Door kind wordt huwelijk gezin
gezin’’
Ook benadrukte hij de openheid voor nieuw leven die er in de christelijke echtelijke
liefde moet zijn. “Het is alleen door het kind dat het huwelijk gezin wordt.”
‘P
rofetisch teken
‘Profetisch
teken’’
Als christelijke ouders kinderen beschouwen als “het meest waardevolle goed van het
gezin”, dan geven zij een “profetisch teken” af, dat antwoord geeft aan de demografische
afname, die wijst op “een gebrek aan vertrouwen in het leven en hoop in de toekomst”.
WAT ER TE DOEN ST
AA
T
STAA
AAT
dinsdag 3 maart om 19.30 uur in de Heilig Hartkerk. Bijeenkomst van de
Christoffelgroep.
zaterdag 7 maart om 8.00 uur in de Tomaskerk. Voetbedevaart in de Meinweg
met aansluitende viering van de Eucharistie in de Franciscuskapel te VlodropStation.
zondag 8 maart. Het KKI koor uit Venlo zal de H. Mis in de Tomaskerk
opluisteren.
zondag 8 maart. Bazaar van de vastenactie in de Tomaskerk.
maandag 9 maart om 19.30 uur in het parochiecentrum.
Kerkbestuursvergadering.
vrijdag 13 maart van 18.00 tot 20.00 uur. Kinderkruisweg en versieren van
paaskaarsen voor de kinderen van de Eerste H. Communie op ‘t Honk in
Maasniel.
zondag 15 maart 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 21 maart om 13.00 uur in Heerlen. Vieren van de H. Mis in het
Spaans. Meer info voor geïnteresseerden bij pastoor.
zondag 22 maart. In al onze kerken houden we in dit weekend een
deurcollecte die ten goede komt aan ons vastenactieproject van dit jaar.
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Overleden
H.Hartkerk;
Dhr Jeffrey Hulzing
Mw. Agnes Cloudt
Mw.Maria Selder- Lutgens

12-02-2015
15-02-2015
24-02-2015

26 Jr.
59 Jr.
93 Jr.

RIP

Laurentiuskerk;
Dhr Pierre Sanders
27-01-2015
Mw. Annie op het Broek- Simons 30-01-2015
Dhr Wiel Waajen
09-02-2015
Dhr. Theo Hendriks
26-02-2015

89
87
74
84

Jr.
Jr.
Jr.
Jr

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

WAT ER TE DOEN ST
AA
T vervolg
STAA
AAT

-

-

-

-

zondag 22 maart Vastenmaaltijd om 14.00 uur in de Heilig Hartkerk.
(de maaltijdbonnen zijn verkrijgbaar bij Mia Vossen, Irene Thomas en Els
Haffmans. kosten € 12.50 )
Viering in de maand december op Roncalli:
woensdag 4 maart om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 14 maart om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 18 maart om 15.30 uur in de kapel.
zaterdag 28 maart om 15.30 uur in de grote zaal.
25 maart 2015: Palmbessems maken in de Tomaskerk van 14.30 uur tot 16.00
uur. Deze activiteit is in principe alleen voor de kinderen van de Eerste
Communie maar andere kinderen mogen meedoen als u ze tijdig aanmeldt
ivm het materiaal dat nodig is voor deze activiteit. Aanmelden bij pastoor.
zaterdag 28 maart om 18.00 uur in de kerk van Maasniel. Gezinsmis:
Palmpasen.
dinsdag 31 maart om 19.30 uur in de Tomaskerk. Boeteviering voor al onze
parochies als voorbereiding op het Paasfeest.
maandag 6 april. Tweede Paasdag in het Heilig Hartkerk om 11.30 uur. Mis
van Lifeteen voor de tieners, jongeren en alle parochianen.
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Zang
Datum
28 febr./1 mrt
7/8 mrt
14/15 mrt
21/22 mrt

Liturgie
2de zondag Veertigdagentijd B
3de zondag in de Veertigdagentijd B
4de zondag Veertigdagentijd B
5de zondag Veertigdagentijd B

Datum
28 febr./1 mrt
7/8 mrt
14/15 mrt
21/22 mrt

Liturgie
2de zondag Veertigdagentijd B
3de zondag in de Veertigdagentijd B
4de zondag Veertigdagentijd B
5de zondag Veertigdagentijd B

Datum
28 febr./1 mrt
7/8 mrt
14/15 mrt
21/22 mrt

Liturgie
2de zondag Veertigdagentijd B
3de zondag in de Veertigdagentijd B
4de zondag Veertigdagentijd B
5de zondag Veertigdagentijd B

H. Hart 11.30 uur
Hetty Gommans
Kerkkoor
Cool
Kerkkoor

H. TTomas
omas 10.00 uur
Lifeteenband
KKI Venlo
Volkszang olv Marijke Pieters
Volkszang olv Marc Demandt

H. Laurentius 18.00 uur
Gezinsmis
D en H koor
Gospelsonggroep
D en H koor

WIST U D
AT:
DA
-

We zijn de veertigdagentijd begonnen en we willen u graag uitnodigen om in
deze tijd deel te nemen aan het bidden van de kruisweg. Dit jaar bidden we
de kruisweg samen op één locatie op de vrijdagen om 18.30 uur. Hierbij het
rooster voor dit gebed:
-vrijdag 20 februari om 18.30 uur in de Heilig Hartkerk.
-vrijdag 27 februari om 18.30 uur in de Laurentiuskerk.
-vrijdag 6 maart om 18.30 uur in de Heilig Hartkerk
-vrijdag 13 maart om 18.30 uur in de Laurentiuskerk.
-vrijdag 20 maart om 18.30 uur in de Heilig Hartkerk.
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WIST U D
AT: vervolg
DA

-

-

-vrijdag 27 maart om 18.30 uur in de Laurentiuskerk.
-vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, om 15.00 uur in de Heilig Hartkerk.
Het Paastriduum dit jaar wordt opnieuw gezamenlijk gevierd zoals in de
afgelopen twee jaar:
Witte Donderdag in de Tomaskerk om 19.00 uur met aansluitend feestelijk
samenzijn.
Goede Vrijdag in de Heilig Hartkerk om 15.00 uur de Kruisweg en om 19.00
uur de Herdenking van het lijden en sterven van de Heer.
Paaswake op zaterdag in de Laurentiuskerk om 21.00 uur.

Het vastenactieproject van onze parochies dit jaar is een project van pater
Theo van Schaijk die bij ons in de parochie actief is en die meer dan 42 jaar
missionaris is geweest in Tanzania. Hierbij nogmaals een korte beschrijving
van het project en een uitnodiging om bij te dragen aan dit mooi doel.
Het project omvat de inrichting van een ziekenpost in Katouba. Katouba ligt in
noord west Tanzania in de buurt van het Victoriameer. Het gebouw zelf is zo
goed als klaar, maar mag pas in gebruik genomen worden wanneer de
inrichting voltooid is. Voor deze inrichting gaan wij zorgen. Het totaalbedrag
dat nodig is bedraagt ongeveer €8000. Wij achten het mogelijk de helft van
dit bedrag bijeen te sprokkelen, zodat in ieder geval de ziekenpost met
haar werkzaamheden kan beginnen. Wat is er zoal nodig: Tafels; stoelen;
kasten (inclusief kasten met een safe voor de opslag van medicijnen) een
eenvoudige operatietafel en instrumenten voor de verloskamer. Het gebouw
gaat dienen als opvang voor zwangere vrouwen, medische verzorging voor
zuigelingen peuters en kinderen. ( inentingen ) Ook zijn er enkele bedden voor
ernstig zieken. In dit dunbevolkte gebied heerst veel armoede en voor
medische zorg moet men, als er al geld voor is, tientallen kilometers lopen.
Nu komt er een ziekenpost in de buurt met medicijnen die gegeven worden
naar draagkracht. Dus meestal gratis. In Tanzania is pater Theo gestart met
het opzetten van deze ziekenpost. Vanuit Nederland heeft hij dit werk
voortgezet met behulp van giften en schenkingen. Zodoende is het gebouw
bijna realiteit geworden. En nu is het onze beurt om hem te helpen, zodat zijn
ziekenpost werkelijk kan gaan functioneren en zo verlichting biedt aan de
plaatselijke bevolking. Wij kunnen voor deze arme mensen en kinderen het
verschil maken tussen leven en dood. Zorg dat wij het laatste zetje geven
aan dit project. Geef dus aan dit project en geef gul.
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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
6
7

)046-4818178

NIEUWS V
AN DE BOEKENT
AFEL
VAN
BOEKENTAFEL
AFEL::

´BOEK VAN DE MAAND´
Titel: 30 dagen om je tong te temmen.
Auteur: Deborah Smith-Pegues

Ook deze maand is de boekentafel weer present in de hal van de Tomaskerk, aansluitend
aan de Hoogmis, en wel op 8 maart en op 29 maart. Laat u verrassen door het brede
aanbod; dit wisselt bovendien regelmatig omdat wij zoveel mogelijk willen aansluiten
bij de actualiteit.Deze maand zetten wij een boek in de schijnwerper dat goed past bij
de Veertigdagentijd, de periode waarin velen hun best doen zich te matigen op een
zelfgekozen terrein. Het aloude beeld van de Vasten als ´een periode van minder eten´
is voor de meesten van ons enigszins achterhaald. Maar wij kunnen onszelf ook geestelijk
´op rantsoen zetten´. Hiervoor hoeft het vanzelfsprekend geen Vasten te zijn - elk
willekeurig moment door het jaar leent zich ertoe - maar de Veertigdagentijd kan een
goede aanleiding zijn hiermee een begin te maken. De Veertigdagentijd is toch vooral
een periode van inkeer, mogelijk zelfs van ommekeer. En hoe ongelooflijk het ook
klinkt: dit boek heeft de potentie een totale ommezwaai in ons leven teweeg te brengen
en onze levenskwaliteit sterk te doen verbeteren. Want wat een roer is voor een schip,
is de tong voor ons leven: zij bepaalt onze koers en onze bestemming. Dit mag niet
worden onderschat: wij kunnen de tong inzetten als werktuig en als wapen. Woorden
kunnen balsem op een wond zijn maar kunnen ook zelf diepe wonden slaan. En wie
van ons kan zeggen dat hij in zijn leven nog nooit over zijn eigen tong is gestruikeld ?
Het gesproken woord vervliegt snel maar onze oren kunnen nog lang nasuizen. Niet
altijd is kwade opzet in het spel maar ´een verkeerd woord op het verkeerde moment´
pakt altijd ongelukkig uit. En de impact is vaak groter naarmate de aangesprokene
dichter bij ons staat. Maar ook hardnekkig zwijgen wanneer men zou moeten spreken,
kan de relatie beschadigen.Gelukkig is er nu een boekje waarin iedereen, die hiermee
worstelt, nuttige tips kan vinden.In dertig korte hoofdstukjes behandelt de schrijfster
even zovele manieren waarop de tong door onachtzaamheid kan ontsporen. Zij beschrijft
wat iemand ertoe kan brengen zijn tong te misbruiken en wat dit bij de aangesproken
persoon kan aanrichten.Een kleine greep uit het aanbod: de vleiende tong, de
opschepperige tong, de bemoeizieke tong, de krenkende tong, de klagende tong, de
beschuldigende tong, de praatzieke tong. Ieder van ons kan zich wel in (tenminste) één
onhandige spreekstijl herkennen. Zo wordt het boek een praktische gids voor het leven
van alledag; laat u dus niet afschrikken door de opeenstapeling van lelijke tongen.Bij
elke ´tong´ wordt een passend Bijbelfragment genoemd en een besluit in de ik-vorm:
een voornemen om het taalgebruik te disciplineren (als een wild paard dat moet
worden getemd). Temmen betekent niet remmen maar wel: de bewustwording van ons
kwetsend potentieel en van onze eigen kwetsbaarheid, onze specifieke gevoeligheid
voor ontsporingen van anderen. Wie echter met dit boek geestelijk ´op dieet´ gaat, zal
zeker de goede vruchten ervan smaken.
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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
Goede God,
Is het zo erg met ons
dat uw liefste werd overgeleverd
in brute handen;
dat spot en smaad,
spuug en slaag
zijn deel werden
tot de dood?
Goede God,
Wij kunnen onze ogen niet geloven
dat dit uw weg is in onze wereld is.
Laat helder zien
de liefde van uw hart
in deze mens,
gemarteld en geslagen
tot de dood.
Goede God.
Strijk met uw hand
over ons hart
opdat wij zien,
geloven,
loven.

Volgend P
arochienieuws
Parochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in april 2015.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 27 maart 2015
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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