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KERKBESTUREN BEREIDEN ZICH VOOR OP PAROCHIEAVONDEN 

Afgelopen maanden hebben de gezamenlijke kerkbesturen van ons cluster 
uitgebreid stil gestaan bij de stand van zaken in onze parochies. De teruglopende 
betrokkenheid en deelname aan kerkbezoek en kerkbijdrage; de oplopende 
kosten voor onderhoud en energie.  
De grote vraag blijft: hoe kunnen we onze parochies toekomstbestendig maken?   
Een vraag waar onmogelijk zomaar een antwoord op te geven is, mede door het 
feit dat ook de parochianen mee de verantwoordelijkheid dragen!      
Daarom is voorgenomen om in de komende maanden in de diverse parochies 
een “parochieavond” te organiseren.  Iedere parochiaan is hierbij van harte welkom om mee te komen denken 
over de toekomst van onze parochies. De avond zal beginnen met een presentatie over de stand van zaken: 
pastoraal, financieel, bouwkundig enz.   Verder is er de gelegenheid om mee te denken hoe we verder moeten. 
Zodra de data bekend zijn, zullen we deze spoedig bekend maken.   
                                                                Namens de kerkbesturen,                 P. Bronneberg , pastoor-deken 
 
IEDER SEIZOEN HEEFT ZIJN CHARME  

Afgelopen weken was het hot idem op het nieuws: temperaturen op record hoogtes, en 
dat in de winter!  Planten tonen al de eerste signalen van de lente… een mens zou van 
minder de tel kwijtraken. Maar gelukkig zijn er ook nog altijd zekerheden: Aswoensdag 
komt er aan… op weg naar Pasen! Een periode van bezinning, inkeer en vasten.  
Serieuze zaken, die niet altijd uitkomen, of op z’n minst, zaken die niet altijd onze 
voorkeur hebben.    Daarom gooien we de dagen voordien nog even alle remmen los! 
Iedereen op z’n eigen wijze, natuurlijk. In deze periode van het jaar kijken we niet raar op 

bij het zien van geschminkte of verklede mensen op straat. Wekenlang is men bezig met bedenken welke 
verkleedpartij het meest gepast zal zijn, welk masker spreekt aan, enz… 
Uitbundig lachen, elkaar eens voor de gek houden, muziek. Jong en oud wil even meedoen aan dit spel. Een 
mens moet af en toe eens gek kunnen doen om er daarna weer serieus tegenaan te gaan! 
De charme van deze periode is dat carnaval zo een soort ‘lenteschoonmaak van de ziel’ is. Het schept tegelijk 
een band met de mensen om je heen. Oprechte humor, met respect naar elkaar, dat lucht op! Dat helpt ons 
om de periode erna, wanneer het serieuzer wordt, verder te kunnen. 
                                                                 Sjpasvolle carnaval toegewenst,      P. Bronnenberg, pastoor-deken 

                                                                        
PATROONSFEEST HARMONIE St. AGATHA zaterdag 4 februari 2023 

Op zaterdag 4 februari viert Harmonie St. Agatha haar patroonsfeest. De Heilige Agatha is tevens 

de patroonheilige van onze parochie. De avondmis zal derhalve opgeluisterd worden door de 

harmonie.  Voorafgaand aan de mis kunt u vanaf 18.45 uur naar muziek van de harmonie 

luisteren.    

Na de mis vindt de feestavond plaats bij café Sport waar de jubilarissen gehuldigd worden.  

 

NIEUWSBRIEF GORETTI STICHTING  

De Goretti Stichting gaat binnenkort starten met het uitbrengen van een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief 

worden we op de hoogte gehouden van bijv. de activiteiten van het bestuur, informatie over het werkgebied in 

India en andere relevante zaken. Aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief kan via de site 

www.gorettistichting.nl of door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@gorettistichting.nl .  

 In 2022 heeft de Gorettistichting 301 kinderen en hun families kunnen ondersteunen. Ook is er een bedrag 

van ruim € 15.500,00 gesponsord voor de aanschaf van een nieuw echo-apparaat in het St.Ignatius Hospital. 

Hierdoor worden de leefomstandigheden van velen aanmerkelijk verbeterd. Dat is een belangrijk doel. Dat kan 

alleen mede dankzij de hulp van alle sponsoren. De Gorettistichting bedankt alle sponsoren voor hun bijdrage 

en hun betrokkenheid. 
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MET MEDEPAROCHIANEN NAAR LOURDES  
 

In samenwerking met het Huis voor de Pelgrim (vh. Limburgse Bedevaarten) 
wordt er ook dit jaar samen met parochianen deelgenomen aan de bedevaarten in 
mei of september. Kapelaans en pastoor zullen ook deelnemen!   
Ter voorbereiding hierop zal er op 7 februari a.s. om 19.30 uur een 
informatieavond plaatsvinden in het parochiezaaltje van Gulpen. U bent van harte 
welkom! 

 
 
ASWOENSDAG, BEGINVAN DE VEERTIGDAGENTIJD  

Na carnaval begint op Aswoensdag de veertigdagentijd, de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. In die 

periode worden gelovigen opgeroepen zich te bezinnen en hun levensstijl te versoberen. We verleggen onze 

aandacht van de dingen van de wereld naar de dingen van God.  Meer tijd voor God en minder afleiding.  Meer 

voor een ander en minder voor mezelf.  Zuiniger in mijn uitgaven en meer tijd voor gebed, aalmoezen en 

vasten.   

Dat klinkt ouderwets, maar dat is het niet.  Het is heel Christelijk.  Christelijk leven is gericht op een liefdevolle 

maatschappelijke instelling die zich in de medemenselijkheid verdiept.  Waarin men zich niet op het eigen 

voordeel richt maar waarin de levensinstelling is afgestemd op de medemensen.  Met Pasen vieren we dat 

Christus voor ons is gestorven en tot het uiterste verdragen heeft, maar ook is opgestaan. God laat zien dat de 

dood niet meer het laatste woord heeft.  Daarmee heeft Hij de poort naar het eeuwige leven geopend.           

De veertigdagentijd helpt ons te reflecteren op Gods enorme zelfgave en roept ons op het hectische tempo, de 

luxe en de aandacht voor onszelf te vertragen.  Als iedereen met een paar simpele aandachtspunten, zichzelf 

erin verdiept waar men iets minder of iets meer kan doen, kan dat helpen om wat meer richting Pasen te leven 

en de relatie met God te verdiepen d.m.v. de benodigde aandacht te schenken aan de medemensen.   

Het kruis is het teken van de volmaakte Liefde van God voor ons.  In ons leven heeft ieder van ons kruisen te 

dragen.  Soms zijn de kruisen erg moeilijk, soms zijn ze erg zwaar, maar niemand van ons zal ooit een kruis 

hebben dat zo zwaar is als het kruis van Jezus.  Als we nadenken over onze eigen moeilijkheden in het leven, 

onze eigen kruisen, offeren we ze aan Jezus terwijl hij voor ieder van ons leed en ons hiermee wil troosten om 

het eigen kruis dragelijker te maken. Ik wens ons een hele fijne veertigdagentijd!        Kapelaan Siju 

2 FEBRUARI : MARIA LICHTMIS 
Op Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de wereld in.  Jezus verschijnt nu voor 
de eerste maal onder het volk. 
Ook wij worden uitgenodigd om Jezus te laten zien aan de buitenwereld. Hoe 
kunnen wij, zoals Maria, Jezus naar de wereld dragen?  Hoe kunnen wij van 
Hem getuigen? 
 

OVERLEDEN:  

 -  Dhr. Manfred Wolter is op 20 december op 82 jarige leeftijd te Geulle overleden. 

    Zijn uitvaartdienst was op di. 27 december jl. waarna begraven op ons kerkhof.    

 -  Dhr. Sjef Frissen is op 29 december jl. op 89 jarige leeftijd te Sittard overleden.  

    Zijn uitvaartdienst was op do. 5 januari 2023, waarna de crematie te Heerlen.                                                                   

-  Mevr. Thea Koolen-Handels is op 5 januari op 89 jarige leeftijd te Hulsberg overleden.     

    Haar uitvaart was op dinsdag 10 januari jl., waarna zij begraven werd op ons kerkhof.                                                

-  Dhr. Hub Pelzer is op 96 jarige leeftijd te Gulpen overleden.   

   Zijn uitvaartdienst was op vrijdag 13 januari jl., waarna de crematie te Geleen volgde.                                                                                   

-  Dhr. Bjorn Olischlagers is op 43 jarige leeftijd te Heerlen overleden.  Zijn uitvaartdienst  

    was op donderdag 19 januari jl. in onze parochiekerk, gevolgd door de begrafenis op ons kerkhof.      

We wensen alle familieleden en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van hun dierbare. 

 
COLLECTES 
-  De opbrengst van de collectes gedurende de periode van 10 oktober t/m 31 december 2022  bedroeg 
   € 2.344,13  ( incl. de extra diensten ). 
-  De opbrengst van de collecte tijdens de Allerzielendienst, zondag 30 okt jl. bedroeg € 412,40  
 
GEVONDEN 
Lips huissleutel, gevonden op zondag 22 januari jl. in het voorportaal van de kerk. 
Af te halen bij koster Mevr. Hedy Lahaye, Agathastraat 2.  

 

 



 
 
 
 
  

K E R K D I E N S T E N    P A R O C H I E   H. A G A T H A   E Y S. 

 

Za.   4 feb. 18.45 uur 

19.00 uur 

Muzikaal spel door harmonie St. Agatha 

Viering H. Agatha m.m.v. Harmonie tevens relikwieverering 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

Voor overl.leden en levende leden van harmonie St. Agatha 

en voor Lambert Scheepers 

 

Zo.   5 feb.   9.45 uur 

 

 

Viering H. Agatha tevens relikwieverering H. Agatha 

Gest. Jaardienst ouders Hendriks – Spork 

 

Ma.   6 feb. 18.45 uur 

19.00 uur 

Rozenkransgebed 

Guillaume en Bertha Xhonneux 

Tevens Blasiuszegen  

 

Za. 11 feb. 19.00 uur Voor alle parochianen in ons clusterverband 

 

Zo. 12 feb.   9.45 uur Jaardienst José Schouteten - van de Berg 

Jaardienst Lucie Noll 

Jaardienst Otto Janusch 

Jaardienst Eugène Derksen 

 

Ma. 13 feb. 19.00 uur Voor alle vrijwilligers in onze parochie 

Za. 18 feb.  19.00 uur Geen H. mis  

 

Zo. 19 feb.   9.45 uur Voor verdraagzaamheid onder de mensen 

 

Ma. 20 feb. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Wo. 22 feb. 19.00 uur Aswoensdag 

Gest. H. mis ouders Xhonneux – van Kan en kinderen 

 

Za. 25 feb. 19.00 uur Zeswekendienst Sjef Frissen 

Zeswekendienst Hub Pelzer 

 

Zo. 26 feb.   9.45 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

 


