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Valkenburg, december 2019 

 
Beste parochianen en (kerst)gasten, 
 
Ergens buiten de stad, ver weg van pracht en praal en grote nietszeggende woorden, 
wordt een kind geboren. Een kind dat omringd wordt door zijn ouders, eenvoudige 
mensen op doorreis, en wat herders die in de buurt hun schapen houden. Verder zijn 
er drie vreemde mannen, wijzen die van ver komen. Geen van de aanwezigen lijkt 
thuis te horen op de plaats waar zij zijn. Niemand is thuis en toch zijn zij meer thuis 
dan ooit eerder mensen waren. Het is een vreemd gezelschap op een vreemde plaats. 
Een vreemdheid die wij door onze bekendheid met het verhaal nauwelijks nog horen. 
 Het is goed om even stil te staan bij deze vreemdheid. God laat zich niet geboren 
worden op een drukbezochte plaats of tussen rijken of schriftgeleerden, maar aan de 
rand van de samenleving, daar waar geen paleistrappen zijn om op te gaan, geen 
deuren die geopend moeten worden en geen wachtwoorden die je moet kennen. Daar 
wordt God mens. Een ster wijst ons de weg in dit niemandsland, dit toevluchtsoord 
voor wie ontheemd is en van huis weggeraakt. 
 Het is merkwaardig, dat enkele van de hoofdrolspelers knielen. Dat zie je 
tegenwoordig niet veel meer, dat mensen knielen. We gaan ook niet zo graag door de 
knieën en we vinden dat alle mensen gelijk zijn. En de een moet niet denken dat hij 
meer is dan een ander. We leven tenslotte in een moderne samenleving waarin rangen 
en standen bijna verdwenen zijn en dat onderdanige gedoe van vroeger willen we niet 
meer. 
 Toch knielen die kerstbeelden. Ze worden niet gedwongen om de knie te 
buigen. Ze maken zich vrijwillig klein. Wie met een kind wil praten moet zich klein 
durven maken. Wanneer je met een gehandicapte in een rolstoel wilt praten en elkaar 
aan kunnen kijken, moet je even door de knieën. Wie een zieke wilt verzorgen, moet 
willen bukken. Wie zich groot wil houden, kan nooit bij de ander terechtkomen. 
 Het is al eeuwenlang hetzelfde liedje met die kerststal, maar het is een ijzersterk 
verhaal, want ons eigen leven loopt daar gewoon tussendoor. Soms voelen we ons 
een ezel, soms zijn we de koning te rijk of zo mak als een lam. Maar als het erop 
aankomt, zijn we kind. 
 Als kerststad Valkenburg moet ook deze boodschap, oer-boodschap, kansen 
krijgen. Uiteindelijk is die eerste kerstnacht, 2000 jaar geleden, de bron van alle 
kerstuitingen in kleur en licht in onze dagen. 
 Wij gunnen u allen de tijd om even stil te staan bij "toen". Anno 0. Dan wordt 
kerst vieren zalig - krijgt vrede alle kans in ons en buiten ons. 
 
Dat wenst u toe: 
 
 H. Jansen - pastoor 
 H. Lomme - parochiesecr.    
 PAC-bestuur 
  



VIERINGEN IN DE KERSTTIJD VAN BEIDE PAROCHIES 
IN DE NICOLAAS- EN BARBARAKERK 

 
zondag 22 december: 4e zondag Advent   
  11.00u  h.mis - Caeciliakoor 
 
dinsdag 24 december:  
    8.30u  h.mis deelnemers voettocht  Banneux 
  18.00u  gezinskerstviering  
     met o.a. vredeslicht uit Bethlehem 
  20.30u  1e nachtmis - Bel Canto Resonance 
vanaf  22.30u  kerstliederen - Caeciliakoor en samenzang 
  23.00u  2e nachtmis - Caeciliakoor 
 
woensdag 25 december  -  hoogfeest van Kerstmis: extra h.mis om   

  9.30u  h.mis - Caeciliakoor 
  11.00u  h.mis - mannenkoor Walrams Genootschap 
  15-17.30u  kerk open 
 
donderdag  26 december: 2e Kerstdag 
  11.00u  h.mis - mannenkoor Geulklank 
  14-17.00u  kerk open 
 
vrijdag 27 december:  
  14-17.00u  kerk open 
 
Zaterdag 28 december:       
  14-17.00u  kerk open 
 
zondag   29 december: 
  11.00u  h.mis - Caeciliakoor   
  14-17.00u  kerk open 
 
woensdag 01 januari 2020: 
  11.00u  h.mis - Caeciliakoor 
 
Zondag 05 januari  Driekoningen: 
  11.00u  h.mis - samenzang 
 
 

 De Nieuw jaarsreceptie op 1 januari 2020 vindt plaats  
na de eucharistieviering van 11.00u in de kerk zelf.   



 
PAROCHIE-AGENDA 12 JANUARI  T/M 26 FEBRUARI 2020 

 
 
zondag 12 januari  11.00u h.mis - samenzang 

18 t/m 25 januari gebedsweek voor de Eenheid 
Zondag  19 januari  10.00u Oec.viering - Caeciliakoor 
       kanselruil - Prot.Gemeente in 
       Kloosterkerk 
     11.00u gebedsdienst in Nicolaaskerk 

18 januari t/m 1 februari Kerkbalansactie 2020 
zondag 26 januari    toelichting parochiële financiën
     11.00u h.mis - Bel Canto Resonance 
zondag   2 februari  11.00u h.mis - samenzang 
zondag   9 februari  11.00u h.mis - Caeciliakoor 
zondag 16 februari  11.00u h.mis - samenzang 
zaterdag 22 februari  19.00u Carnavalsmis - dialect 
zondag 23 februari  11.00u h.mis - samenzang 
woensdag 26 februari  19.00u h.mis - samenzang(Aswoensdag) 
 
 
 

BIJZONDERE GELOOFSMOMENTEN 
 

Gedoopt: 
26-10-2019  :  Luna Cörvers 
27-10-2019  :  Brandon Noordwijk       
30-11-2019  :  Siem Ribbens 
 
Getrouwd: 
23-11-2019  :  Cedric Ramakers en Naomi Curvers 
 
Uitvaartdienst: 
19-10-2019  :  Tiny Dreessen-Pluijmaekers 
21-10-2019  :  Jan Boer 
07-11-2019  :  Maria Cornips-Grispen 
11-11-2019  :  Frans Spits 
12-11-2019  :  Chrit Nicolaes 
14-11-2019  :  Gerda Pinckers-Frissen 
18-11-2019  :  Piet Beers 
  



MISSIE- EN ONTWIKKELINGSWERK 
 
Collecte Missio: 
De onlangs gehouden collecte voor Missio (Pauselijke Missiewerken ten 
behoeve van projecten in Noordoost India bracht in de Nicolaas- en 
Barbarakerk € 200,-- op en in Oosterbeemd € 50,--. 
 
Adventsactie: 
Dit jaar is de actie gericht op het aanpakken van Moeder- en Kindzorg in 
El Salvador, Gezondheidszorg in Niger, hulp aan vluchtelingenkinderen in 
Peru en geboortezorg in Somalië. 
Zoals u verder in dit blad kunt lezen, wordt een gedeelte van het 
collectegeld tijdens de Kerstdagen hiervoor besteed.   
       
           
GEVARIEERDE BERICHTEN 
 
St.Caeciliakoor. 
Het koor vierde op zondag 24 november j.l. het traditionele Caeciliafeest. 
Tijdens dit feest werd de dirigent/organist Arno Kerkhof, die gedurende 
25 jaar trouw en met veel inzet en deskundigheid het koor leidt, gehuldigd 
en onderscheiden met de zilveren Gregoriusspeld. 
Eveneens werd mevrouw Kitty in de Braek voor haar 12½-jarige inzet als 
sopraan onderscheiden met de bronzen Gregoriusspeld. 
U beiden namens de parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd en heel 
veel dank voor uw inzet.  
 
Dringende oproep voor medewerkers. 
Het kerkgebouw is een openbare ruimte waar ieder van harte welkom is. 
Het schoonhouden van de kerk is derhalve ook een noodzakelijke 
bezigheid, die regelmatig moet plaatsvinden. De inkomsten van de 
parochie zijn niet toereikend om deze activiteit uit te besteden aan een 
schoonmaakbedrijf. Vandaar deze dringende oproep aan u allen. Heeft 
u een uurtje per week vrij en wilt u uw steentje hieraan bijdragen? Meldt 
u dan aan via het parochiebureau (6013695). In overleg met u kan e.e.a. 
geregeld worden. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Jongerenbedevaart naar Rome. 
De bisschoppen van Nederland organiseren een bedevaart naar Rome 
voor jongeren tussen 18 en 28 jaar en wel van 26 april t/m 2 mei 2020. 
Voor verdere gegevens en voor aanmelding kunt u terecht op 
www.huisvoordepelgrim.nl 



 
Vitaal Tafeltennis. 
De tafeltennisvereniging Falco start met een programma voor senioren. 
Op de maandagen 13, 20, 27 januari en 3, 10 en 17 februari worden de 
lessen gegeven in de Falcoburcht, Engelbertstraat 1. 
Informatie hierover en aanmelding kan via tel. 06-38579580 of 
bestuur@ttvfalco.nl 
 
Bisdom Roermond. 
Bisschop Harrie Smeets schrijft in zijn laatste brief d.d. 14 december j.l. 
het volgende: "Daar waar de kerk of het bisdom in het verleden misschien 
wel eens werden gezien als een "bolwerk", zullen we ons samen veel meer 
moeten ontwikkelen tot een "netwerk", waarbinnen het geloof gevierd en 
het evangelie verkondigd wordt en waarin we samen naar mensen 
omzien". 
 
Actie Kerkbalans. 
Van 18 januari t/m 1 februari 2020 vindt de jaarlijkse "Actie Kerkbalans" 
plaats. Er wordt dan weer een beroep op ons allen gedaan om onze 
kerkbijdrage te leveren voor de instandhouding van kerken en parochies. 
Ons aller bijdrage is nodig om de financiële huishouding van onze 
parochies gezond te houden. Alleen dan kunnen de parochies hun 
onmisbare functie blijven vervullen. We doen ook een beroep op u om de 
mogelijkheid te bezien om uw jaarlijkse bijdrage te verhogen. 
 
Stand van zaken voormalige O.L.Vrouwekerk. 
Het toekomstige gezondheidscentrum in de kerk is in een ver gevorderd 
stadium. De verbouwingen en aanpassingen zijn op tekening vastgelegd 
in overleg met een architect. Het wachten is op nog enkele ontbrekende 
huurders. Maar de toekomstige koper zegt ons toe dat het goed komt. 
Nog even geduld ….. 
 
Onze kerk is een kunstschat rijker. 
Enkele jaren geleden mochten we als parochie een groot schilderij in 
ontvangst nemen. Het doek stelt een paastafereel voor "Noli me tangere" 
(= houdt mij niet vast). In ruim 4 jaren is het schilderij gerestaureerd in 
de koninklijke academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het diende 
ook als een afstudeerproject. We zijn blij dat het terug is en kenners 
zeggen dat het een knap stukje restauratiewerk is. We zoeken nog een 
juiste plek in onze kerk om het op te hangen, zodat iedereen het kan 
bewonderen. 



We danken de academie, de restaurateurs, met name Sara van de Loo en 
naderhand Sara de Wilde die het project begeleidden.  
Zodra we meer details vernemen over de geschiedenis, de voorstelling, de 
leeftijd en eventueel de schilder, hoort u van ons. 
Onze kerk is een kunstschat rijker. 
 
Kerstwinkel. 
Op het adres Kerkstraat 3 is van 15 november 2019 t/m 5 januari 2020 de 
dependance van onze Lourdesgrot geopend. U kunt daar terecht voor 
kerstartikelen en devotionalia. 
Openingstijden van 11.00-17.00u. De netto-opbrengst is bestemd voor het 
onderhoud van de Lourdesgrot aan de Cauberg. 
Met heel veel dank aan de vele vrijwilligers in de winkel. 
 
Federatienieuws. 
Elders in deze parochiebrief leest u over concrete invulling van het 
samenwerkingsverband tussen 4 parochies. Het betreft de openstelling 
van de parochiekerken Schin op Geul - Oud Valkenburg en Valkenburg 
centrum gedurende de kerstperiode. Achterliggende gedachte is het laten 
kennismaken van parochianen onderling in elkaars kerk. We zijn de 
pastoraatsgroep van de federatie dankbaar voor dit initiatief. Ongetwijfeld 
zullen er nog meer samenwerkingsvormen volgen. 
 
Op woensdag 13 november j.l. vond er te Gulpen een overleg plaats 
waaraan 2 kerkmeesters per parochie aan deelnamen. 
Opzet: een open dialoog over toekomstige (eventueel) grotere 
samenwerkingsverbanden in ons dekenaat Gulpen. 
 
Op federatieniveau staan steeds op de agenda: 
1. Startnotitie pastoraal beleidsplan 2019 - 2020. 
2. Onderling overleg inzake verzekeringen   (Donatus) 
3. Vacatures (en dus aanvullingen) in het federatiebestuur. 
4. Constante zelfreflectie over het functioneren van de federatie (VOS). 
 
Conclusie: er wordt aan gewerkt. 
  



Geheugensteuntjes rond Kerst. 
*  Op 24 december wordt het Vredeslicht uit Bethlehem binnengebracht 

vóór de kinderkerstviering om 18.00u. Er zijn kerstlichtjes te koop voor 
€ 2,-- per stuk die geschikt zijn om het vredeslicht na de viering mee 
naar huis te nemen. 

* Op 24 december zullen vóór de 2e nachtmis van 23.00u (± vanaf 
22.30u) door het Caeciliakoor en door samenzang kerstliederen ten 
gehore worden gebracht. 

* Op 1e Kerstdag is een extra hoogmis ingelast om 9.30u dankzij 
ons Caeciliakoor. 

* Na de kerstvieringen van 24 en 25 december vindt er een 
kerkdeurcollecte plaats t.b.v. de kerstversiering in de kerk. 

* Tijdens de kerstvieringen van 24 en 25 december is de 2e collecte 
bestemd voor goede doelen. 

* De pastoraatsgroep van de parochiefederatie VOS (= Valkenburg - Oud 
Valkenburg - Schin op Geul) nodigt alle parochianen van genoemde 
parochies uit om in de kersttijd elkanders kerken te bezoeken. 

 De kerk van de H.H.Nicolaas- en Barbara in Valkenburg biedt u 
aan: 

 in week 51 (van 16 t/m 22 december) is er tussen 14.00 en 17.00u  
 een bijzondere foto-expositie te bewonderen. Ook worden er kerst- 
 sterretjes aangeboden waarop een persoonlijke kerstwens geschre- 
 ven kan worden. Alle sterren samen vormen een indrukwekkende 
 versiering van de grote kerstbomen die in de kerk staan opgesteld. 

Van 25 t/m 29 december kunnen kerststallen worden bewonderd 
tussen 14.00 en 17.00u dankzij aanwezige gidsen. 
 
De kerk van Oud Valkenburg is toegewijd aan de H.Johannes de 
Doper. Ook de H.Rita van Cascia (patrones van onmogelijke en 
hopeloze zaken) wordt vereerd.  
Op 25 en 26 december - 1e en 2e Kerstdag tussen 14.00 en 16.00u bent 
u welkom om in de intieme sfeer van dit mooie kerkje de kerstvreugde 
te vergroten. 
 
Vanaf 1e Kerstdag (25 december) t/m Nieuwjaarsdag (1 januari 2020) 
is de kerk van de H.Mauritiusparochie in Schin op Geul dagelijks 
opengesteld van 14.00 tot 16.00u. Vrijwilligers heten u hier van harte 
welkom om de uitgebreide, prachtige kerststal te bezoeken en een 
persoonlijke kerstwens aan een van de kerstbomen te hangen.  

  



Pastoor  H. Jansen    043 6013695 
Kerkstraat 21      
6301 BX Valkenburg aan de Geul 
 
Parochiesecretaresse    043 6013695  tussen 9.30-11.30 
Mw. H. Lomme     043 3643390  (privé)  na 16.00 

     
 
Parochiebureau/pastorie   (ma. t/m vr. 9.30-11.30) 
Kerkstraat 21 
6301 BX Valkenburg aan de Geul 
website: www.kerkenaandegeul.nl  
email: info@kerkenaandegeul.nl 
 
 
 
 

Banknummers 
 

parochie H.H.Nicolaas  
en Barbara 

parochie O.L.Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 

  
misgelden 

NL47 ABNA 0521 9645 71 
 

overige betalingen: 
NL77 ABNA 0521 9546 22 

       NL30 INGB 0001 0557 13 
 

Kerkbijdrage: 
NL 48 SNSB 0858 3734 40 

 
t.n.v. parochiebestuur 

parochie H.H. Nicolaas en 
Barbara 

 
Stichting Lourdesgrot: 

NL15 RABO 0152 8464 68 

voor alle betalingen: 
 

NL18 SNSB 0878 4513 31 
 
 

NL31 RABO 0152 8021 42 
 
 

NL 68 ABNA 0483 3644 01 
 
 

NL 56 INGB 0001 2256 74 
 
 

t.n.v. parochiebestuur 
O.L.Vrouw v.Alt.Bijstand 

 
 

     


