
     

  

 

 
                     

 
 

 
 

                                  
 

 
 

 
 

 

     Federatie van de parochies Roermond NoordOost

H.Hart van Jezus
     ‘t Veld

St. Laurentius
    Maasniel

H.Tomas
Donderberg

 Redatieadres:    Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
Pa r o c h i e n i e uw s

                 25e jaargang      Email: petervanvlodrop@home.nl   1ste kwartaal
2017

St. Jozef
Leeuwen

Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand

De Goede
Herder
Hoogvonderen

1

Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

Boodschap voor de 40-dagentijd
Ter publicatie in het weekeinde

van 24/25 februari 2018

Geliefde broeders en zusters, dierbare medegelovigen,
Het is heel gebruikelijk dat scholen, overheden en bedrijven van tijd tot tijd
hun activiteiten willen opwaarderen. Er wordt gestreefd naar verbeteringen,
naar een grotere intensiteit. Ook wij als gemeenschap van mensen die in
Jezus geloven, willen onszelf onderzoeken om ons geloof in Hem bewuster
en met meer vrucht te beleven.

Daarom willen we de band met Jezus aanhalen. We kunnen toch moeilijk
zeggen  dat we geïnspireerd zijn door iemand die we nauwelijks kennen?
In deze voorbereidingstijd op Pasen willen we stilstaan bij de vraag:  wie is
deze Jezus, naar wie ik me christen noem? Wat betekent Hij voor mij?  Hoe
kan Hij mij tot voorbeeld zijn?

Wie denkt dat de veertigdaagse vasten een sombere tijd moet zijn, wordt
vandaag uitgenodigd om zijn mening bij te stellen. Want eigenlijk zijn we
vanaf Aswoensdag op weg naar een groot feest: het feest van Pasen. Pasen
is het perspectief,  ons reisdoel.

Daarom wordt op deze tweede zondag van de vasten het verhaal voorgelezen
van de verheerlijking van Jezus op de Berg Tabor, als een aankondiging van
dat grote feest. Jezus, Mozes en Elia laten zich in al hun heerlijkheid aan de
leerlingen zien.
Het is een overweldigende gebeurtenis. “Laten wij hier drie tenten bouwen,”
roept Petrus uit. “Dit moet altijd zo blijven. Deze gelukervaring mag niet
meer ophouden!”

Jezus laat zijn beste vrienden dit moment beleven, zodat hun geloof niet
door twijfel of teleurstelling wordt neergeslagen, maar ze altijd hoopvol de



Geestelijkheid
Pastoor Wilson Varela In noodgevallen      06.11332962

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:

Rekenignummers (kerkbijdrage)
Fed. Par. Roermond-Oost: Rabobank  nr: NL 33 RABO 014.41.04.989
H.Hartkerk: Bank misintenties nr: NL 07 ING B00010.49.337
Missiecomité: Rabobank  nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914
Website parochie
Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie
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H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2 H.Tomaskerk  Donderbergweg 45

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.

 email:    wilson_varela@hotmail.com
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond      0475.332837

Zondag  11.30 uur Zondag 10.00 uur
Maandag t/m vrijdag 18.30 uur Op de eerste zondag van de maand

Lifeteenmis en aansluitend catechese voor
de tieners en jongeren.

Sacrament van verzoening:
U kunt hiervoor contact opnemen met de pastoor om een afspraak te maken en/of
voorafgaand aan de vieringen van de Eucharistie de aanwezige priester vragen of het
mogelijk is om het sacrament van de vergeving te ontvangen.
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.
U kunt dagelijks overdag terecht in onze volgende kerken om een kaarsje aan te steken
en te bidden: de Tomaskerk in de Donderberg, de Laurentiuskerk in Maasniel en de Sint
Jozefkerk in Asenray,. Een gedeelte van het voorportaal van deze kerken staat open voor
gebed.Verder kunt u, van maandag t/m vrijdag, in de Heilig Hartkerk van 17.30 uur tot
18.30 uur bidden bij het Uitgestelde Sacrament van de Eucharistie. Hierna wordt de H.
Mis gevierd.
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weg naar Pasen mogen gaan. Verlangen we er niet allemaal naar om – al is het maar even
–  in onze geloofsbeleving zo’n geluksmoment door te maken?

De veertigdagentijd staat ook symbool voor onze eigen levensreis. Het perspectief waarheen
ons leven onderweg is, kan ons snel ontgaan. Omdat we bij het ogenblik leven, met alles
wat ons in beslag neemt en wat onze aandacht opzuigt.

Zelfs Jezus kent die bekoring van het alledaagse leven. Daarmee ondergaat Hij dezelfde
spanning die wij dagelijks ervaren: het gevoel dat we naar twee kanten getrokken worden.
Wij dreigen dan snel over te gaan tot goedkope compromissen  of het goedpraten van af
te keuren gedrag.

De eerste vastenzondag stond in het teken van die bekoringen. “Je kunt van stenen brood
maken,” hield de verleider Jezus voor. Dat wil zeggen: “Wij kunnen voor onszelf gaan
leven, voor eigen gewin en voordeel.” Of: “Ik heb jou niet nodig.  Ik wil niet afhankelijk
zijn.” We praten het ook goed: “Ieder voor zich en God voor ons allen.” Maar de apostel
Paulus leert ons: “Niemand leeft voor zichzelf alleen.”
“Waarom een God boven je dulden?” is vervolgens de ingeving van de verleider. “Maak
jezelf toch tot je eigen God.” Het is een vaak gehoord gezegde in een wereld die van God
los is. Daarom plaatste de verleider Jezus bovenop de tempel. Worden wij niet allemaal
dagelijks beïnvloed door de bekoring om onze eigen god te zijn?

Tenslotte adviseerde de duivel aan Jezus: “Kies toch een weg die succesvol is.”  Alle rijken
van de wereld worden Jezus in het vooruitzicht gesteld als Hij de waarden van de duivel
overneemt.

“Je kunt je levensdoel bereiken door de christelijke waarden van integriteit en oprechtheid
voorop te stellen. Maar het gaat sneller via corruptie, met leugens of bedrog,” zo wil de
satan ons leren.

Ondanks deze aantrekkelijke perspectieven heeft Jezus aan geen van deze bekoringen
toegegeven. Daarmee heeft Hij het kwaad ontmaskerd, dat in de wereld de macht wil
grijpen. Daarom wil het kwaad niet anders dan dat Jezus moet sterven.

Dit vooruitzicht van zijn lijden en dood heeft Jezus, voorafgaand aan het beklimmen van
de Berg, aan zijn leerlingen verteld. Dat heeft hen onzeker, ja zelfs moedeloos gemaakt.
Petrus leest Jezus daarom de les. “Zo niet, Heer.” Maar Jezus weerstaat ook Petrus door
naar de bekoringen van de satan te verwijzen, die vaak aan zoveel menselijke overwegingen
ten grondslag liggen.

Jezus wil niet dat de apostelen door de aankondiging van Zijn lijden in totale verwarring
raken. Hij wil bewerken dat de apostelen na die pijnlijke gebeurtenissen van lijden en
dood de verheerlijking voor ogen houden. Daarom voert Hij hen de Berg op, zodat ze
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Hem daar als de verheerlijkte Zoon van de hemelse Vader leren kennen. Zo wil Jezus
bewerken dat in het uur van de grote beproeving de leerlingen toch hoopvol blijven, omdat
na Zijn dood die nieuwe werkelijkheid aanbreekt.

Na Goede Vrijdag volgt dus Pasen, maar geen Pasen zonder Goede Vrijdag.  Het woord
‘kruis’ van Goede Vrijdag kan in onze oren negatief en ontmoedigend klinken. Maar het
woord ‘kruis’ staat voor trouw aan de waarheid en voor de volgehouden liefde, waaraan
wij allemaal behoefte hebben.

Bovendien is het hoopvol dat, daar waar deze liefde van Jezus onze mensenharten
bereikt, wij veranderen tot in het diepst van ons wezen en we ophouden om voor onszelf
te leven, om ons als een eigen god te gedragen of om toe te geven  aan bedrog of
ander kwaad. Dat is wat wij nodig hebben voor ons dagelijks leven.  Zó mogen wij nu al
een Pasen ervaren.

Vandaag laat Jezus in een oogwenk oplichten dat zijn kruisweg zegen brengt:  “God gaat
niet in zee met het kwaad, want dat brengt alleen onheil. God kiest voor de waarheid en
verzet zich tegen de leugen. Gods liefde voor de mens brengt leven, eeuwig leven. Daarom
liet God Zijn Zoon mens worden en wekte Hem  na Zijn kruisdood op Paasdag weer tot
leven.”

In deze veertigdagentijd willen wij stilstaan bij het hoogste gebaar van Gods liefde. Gods
Zoon heeft zijn leven voor ons gegeven. Al lijkt de liefde in zoveel harten  soms te doven,
zij dooft niet uit in Gods hart. Daarom moeten we er iets tegenover plaatsen: onze eigen
trouwe liefde in gebed, in sacramentenontvangst  en in een grotere liefde voor de naaste.

Daartoe roept elke vastentijd ons weer op. Zo kunnen we ons christen-zijn intensiveren.
Dan helpt Pasen ons vooruit en worden wij er betere mensen van.

Mgr. Hub Schnackers, diocesaan administrator                 Roermond, februari 2018
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Wist u dat

- Dat er nieuwe tarieven zijn voor de misintenties en grafinlage en grafrecht ,
verder in dit blad de informatie en op onze website.
- Dat onze pastoor op 7 februari de Nederlandse nationaliteit verkregen heeft.
Hij is inmiddels bijna 19 jaar in Nederland en hij voelt zich hier zo thuis dat h i j
deze stap heeft willen zetten als een bevestiging van zijn keuze om de
Nederlandse kerk, en in het bijzonder het bisdom Roermond, te dienen.

- Dat de vastenactie is gestart voor kinderhulp Burkina Faso samen met de
binnenstad.

- Dat onze pastoor nu samen werkt met zijn twee collega’s priesters van de
binnenstad, deken Merkx en kapelaan Dölle, wat de H. Missen betreft om

pastoor te helpen in deze tijd dat hij geen kapelaan heeft.

- Dat, in het kader van de bovengenoemde samenwerking, de H. Missen door
de week sinds 1 januari jl. in de H. Hartkerk om 18.30 uur gevierd worden en
om 9.00 uur in de Munsterkerk. Op deze manier werken de drie priesters van
de twee clusters samen zodat één van hen altijd beschikbaar is voor o.a.
uitvaarten en andere verplichtingen.

- onze pastoor is sinds twee jaar een van de1071 priestersmissionarissen van
barmhartigheid voor de hele wereld die een zending van Paus Franciscus
ontvangen hebben en hij zal in dat kader,b van 7 april t/m 12 april in het
weekend van beloken Pasen en de zondag van de Goddelijke barmhartigheid,
deelnemen aan een congres in Rome georganiseerd door de pauselijke raad
voor de bevordering van de Nieuwe Evangelisatie en op uitnodiging van de Paus.

- Vieringen in de Goede Week:

- Boeteviering:
dinsdag 27 maart om 19.30 uur in de Tomaskerk

- Chrismamis:
woensdag 28 maart om 19.00 uur in de Sint Christoffel
kathedraal in Roermond. Op deze avond vervalt de Avondmis
in de Heilig Hartkerk.
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Wat er te doen staat

Heilige Paastriduüm:

- Witte donderdag 29 maart
om 19.00 uur in de Tomaskerk

- Goede vrijdag 30 maart in de Laurentiuskerk in Maasniel:
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Herdenking van het Lijden des Heren

- Paaswake zaterdag 31 maart
21.00 uur in de Heilig Hartkerk

1ste  Paasdag: zondag 1 april.
10.00 uur Tomaskerk
10.00 uur Asenray
10.15 uur Roncalli
11.30 uur Maasniel
11.30 uur Heilig Hartkerk

2de  Paasdag: maandag 2 april.
10.00 uur Lifeteenmis in de Tomaskerk

- Feest van de Eerste Heilige Communie in Maasniel op
zondag 22 april om 11.30 uur.

- Hemelvaart: Donderdag 10 mei:
- 11.30 uur in Asenray met Eerste Communie van 3 kinderen

uit Asenray
- 18.30 uur in de Heilig Hartkerk

- Bijeenkomsten van de gemeenschappen van Geloof en Licht op zondag 25
februari in de H. Hartkerk en in de Tomaskerk.
- De Kruisweg wordt in de H. Hartkerk om 18.30 uur op de vrijdagavonden
tijdens de veertigdagentijd gebeden en aansluitend de H. Mis om 19.00 uur. - -
Avond van de Martelaren op vrijdag 9 maart van 18.30 uur tot 21.30 uur in de
basiliek OLV Sterre der Zee in Maastricht. Deze avond begint met de
viering van de Heilige Mis met Mgr. de Jong en andere bisschoppen en
priesters en is toegewijd aan het gebed voor de christenen over de hele wereld
die in het afgelopen jaar vervolgd en vermoord werden omwille van hun
geloof in Christus.
- 27 kinderen van onze parochies ontvangen hun 1ste Heilige Communie op
zondag 22 april om 11.30 uur in de H. Laurentiuskerk. 3 kinderen uit Asenray
zullen hun Eerste H. Communie op Hemelvaart, donderdag 10 mei, in Asenray
om 11.30 uur ontvangen.
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Misstipendia 2018.

(H. Hartkerk , H. Tomaskerk, H. Laurentiuskerk te Roermond en de Parochie O.L.Vrouw
van Goede Raad en de H.Jozef te Asenray)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) €  12.50
Eucharistieviering op zaterdag of zondag €  27.50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag of
zondagmissen worden gehouden. € 275.00
Begrafenismis (rouwgeld) € 440.00
Huwelijksmis  (trouwgeld) € 440.00

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere
begraafplaats na een vooraf gaande kerkdienst €  60.00
Bijdrage voor de begeleiding van een priester / diaken
in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst. € 440.00
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst
in de parochiekerk (extra Dienst) € 440.00
Kosten avondwake  voorafgaande aan dienst €   17.50
Kosten avondwake met begeleiding van muziek €   45.00
Kosten Organist en zangkoor  tijdens uitvaart of avondwake €   65.00

Gestichte jaardiensten; ( looptijd minimaal 5 jaar- maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week
05 jaar €   62.50
10 jaar € 125.00
20 jaar € 250.00

Eucharistieviering op zaterdag en zondag
05 jaar € 137.50
10 jaar € 275.00
20 jaar € 550.00

De bijdrage voor rouw en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder
voorafgaande kerkdienst en de avondwake , zonder navolgende  uitvaartdienst in de
parochiekerk(extra dienst) wordt niet gevraagd aan de parochianen die in de vier jaren
vooraf gaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium- aanwezigheid,
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Tarieven voor het jaar 2018 behorende bij

de RK begraafplaats van de H. Laurentius-parochie aan de Lintjeshof te Maasniel -
Parochie O.L.Vrouw van Goede Raad - H. Jozef te Asenray Parochie H. Joseph te
Leeuwen.

Voor een tijdvak van 20 achtereen volgende jaren voor het in gebruik nemen van:

Het grafrecht niet zijnde een kindergraf € 1288.00
Het grafrecht van een kindergraf €   644.00
Het grafrecht van een Nis/urnenkeldertje € 1220.00

Het grafrecht verlengen  voor een periode van  05 jaar €   322.00
 van 10 jaar €   644.00
 van 20 jaar € 1288.00

Het grafrecht verlengen van een kindergraf voor een periode van 10 jaar €   322.00

Het grafrecht verlengen van een Nis of urnenkeldertje
voor een periode  van  05 jaar €   305.00
voor een periode  van 10 jaar €   610.00
voor een periode  van 20 jaar € 1220.00
Bij deze prijzen zijn wij uitgegaan van een enkel graf, 1 of twee diep.
Maximale diepte graven , twee met naam genoemde personen.

Begraven: ( recht van inlage)
Het begraven van een lijk van een persoon ( 1 of 2 diep) van maandag t/m
Vrijdag €   735.00
Het begraven van een lijk van een persoon ( 1 of 2 diep)  op zaterdag €   990.00

Het begraven van een kind tot 1 jaar €     81.00
Het begraven van een kind tot 1 tot 12 jaar €   179.00

Voor het bijzetten van een asbus in een bestaande nis
of in een urnenkeldertje of op het graf. €   380.00

(Kosten van grafstenen zijn voor eigen rekening)

Ruimen van graven;
Voor het ruimen van een grafteken op verzoek van de rechthebbende
of bij het in het grafreglement genoemde in gebreke blijven wordt
een vergoeding geheven van: €   000.00



Overleden

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

R I P

Gedoopt

Hartelijk gefeliciteerd
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H. Hartkerk

18-01-2018 Toos Schreurs- Smeets 91 jr.
08-02-2017 Joomie  Wingens 86 Jr.
13-01-2018 Jolanda Burhenne-Lutgens 51 Jr.

St. Laurentiuskerk

21-01-2018 Corrie Tegels- Rademakers  96 Jr.
01-02-2018 Casper Beelen 95 Jr.
15-02-2018 Truus Hutjens-Hendrikx 93 Jr.

H.Hartkerk

28-01-2018 Sem  Pisters



De straatkinderen vragen om hulp
De vastenactie is gestart



 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

Grafmonumenten
De grootste in de regio

Keuze uit 40 monumenten

            Hoogeland-kirsten
Iedere kaars, steeds opnieuw, een

  Stukje vakmanschap en kwaliteit

         Member of the Bolsius Group

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
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Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

B l o e m Anno 1983 B o e T i ke 

 

Hermien 

 

ice Nummer Bloem serv    

 Bie Annelies & Adèl   0475-316824 / 06-819 77 185 

 Gedicht
Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Volgend Parochienieuws

Bezorging Parochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in 2de Kwartaal 2018.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op juni 2018

Volgend Parochienieuws

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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Een hart dat nooit verandert.

Er is een hart dat nooit verandert,
het is het hart van onze Heer.

Hoe dikwijls wij Hem ook bedroeven,
Zijn liefde blijkt ons telkens weer.
Hoe ver wij ook zijn afgeweken,

Hij heeft ons lief  en mint ons teer.
Al zijn wij koud en onverschillig,
Zijn liefde wankelt nimmermeer.

Zo brengt Hij ons tot schuldbelijden
met diepe droefheid en berouw.

Ons hart wordt telkens weer getroffen
door Zijn onwankelbare trouw.

Er is een hart dat nooit verandert:
Hij is en blijft dezelfde Heer,

op Wie wij eeuwig kunnen bouwen.
Zijn Naam alleen zij lof en eer!


