Vrijwilligersnieuwsbrief nummer 2 september 2017
In deze 2e vrijwilligersnieuwsbrief voor alle vrijwilligers van onze Geleense Parochies staan we uiteraard stil bij het
overlijden van de koster van de Christus Koningparochie Thei Pustjens. We kijken ook kort terug op de Kerkproeverij
en er is nieuws over de samenwerking tussen en fusie van de zangkoren. We kijken ook al vast vooruit naar de tijden
van de (nacht)missen op Kerstavond dit jaar. We doen verslag van de klusdag op het kerkhof van Lutterade en
besteden uitgebreid aandacht aan de reis naar Santiago de Compostella in april/mei volgend jaar.
Hebben jullie al gezien dat onze parochies tegenwoordig ook te vinden zijn op Facebook?
Iedereen dank voor de reacties op de 1e nieuwsbrief. Vanzelfsprekend zijn ook deze keer reacties van harte welkom:
joan.raaijmakers@gmail.com

In Memoriam Thei Pustjens

Koren fuseren en werken ook samen
Onze zangkoren hebben te maken met krimp en
vergrijzing. Daardoor wordt het steeds
moeilijker om alle koren in stand te houden. Er
hangt bovendien ook een behoorlijk prijskaartje
aan. Ook dat is een reden waarom we al zo’n 2
jaar geleden zijn gestart met een herbezinning
op onze koren. Nu zijn we zover dat de koren
van Lindenheuvel en Lutterade gaan fuseren.
De koren van Oud-Geleen en Kluis werken
steeds meer samen. Voor de toekomst is er een
korenprofilering gemaakt.

Zaterdag 23 september moesten we afscheid
nemen van Thei Pustjens, koster van de
Christus Koningparochie. Dat gebeurde heel
indrukwekkend in een bomvolle kerk.
Mooie muziek van de Schola Gregoriana
o.l.v. George Bakx, van Ronald Claessens en
Guyon en Gianno Waltmans. Mooie
gedachten en herinneringen aan Thei. Na de
mis zwaaiden we Thei samen uit vanaf het
plein voor de kerk. We zullen aan Thei
blijven denken als een zeer betrokken,
actieve, sympathieke en ook zeer
humorvolle koster. Thei heel erg bedankt
voor wie je was en voor alles wat je voor
kerk en parochie hebt gedaan. Rust in vrede.
Geef je mailadres door aan het parochiekantoor

parochiekantoor@gmail.com

Vanaf 1 november fuseren de koren van
Lindenheuvel en Augustinus. Op zaterdag 21
oktober luistert het koor van Lindenheuvel voor de
laatste keer de zaterdagavondmis op om 19.00 u.
met hun favoriete kerkliederen uitgekozen door de
leden zelf. Na afloop is er een samenkomst in de
pastorie met een kopje koffie om het koor te
bedanken voor de jarenlange inzet.
Op zondag 29 oktober om 9.30 u zingt het
Augustinuskoor voor de laatste keer in de
vertrouwde samenstelling tijdens de vrijwilligersdag
van parochie St. Augustinus. Ook hier na afloop
koffie drinken met alle vrijwilligers.
Vanaf 1 november zal het gefuseerde koor
beurtelings in Lutterade en Lindenheuvel de
missen opluisteren. Het gefuseerde koor staat
onder leiding van Tjeu Zeijen.
De koren van Oud-Geleen en Kluis luisteren op
zondag 8 oktober om 11.00 u de mis op in de
Christus Koningkerk. Ze zingen dan o.a. de Missa
Brevis in D-mineur van Mozart. Na de mis is er
voor iedereen koffie of thee. Beide koren zullen in
december ook een kerstconcert verzorgen. De
datum is nog niet bekend.

Koren van de toekomst
Met de koren zijn ook gesprekken gevoerd in het
kader van de toekomstvisie voor onze Geleense
geloofsgemeenschap. Daarbij is gekeken naar de
kwaliteiten die ieder koor te bieden heeft en hoe er
in de toekomst samengewerkt zou kunnen worden.
Daaruit is het idee ontstaan om voor onze hele
geloofsgemeenschap een nieuwe korenstructuur te
ontwikkelen. Die voorziet in zeven koren:
Een gemengd koor met kwalitatief hoogstaande
gezangen, met name ook voor feestelijke
gelegenheden, een gemengd koor met wat minder
hoogstaande gezangen voor de ‘normale’ missen,
een Gregoriaans koor, een volkszangkoor, een
kinderdoor en twee begrafeniskoren: een
Gregoriaans en een niet Gregoriaans.
Binnen deze structuur is plaats voor alle bestaande
maar ook nieuwe koorzangers en – zangeressen.
Iedereen kan kiezen voor een of meer koren. De
koren zijn niet meer aan een bepaalde parochie
gebonden maar kunnen in alle kerken van Geleen
zingen. Op deze manier willen we de muzikale
toekomst van onze geloofsgemeenschap veilig
stellen en tegelijkertijd een nieuwe impuls geven.

Lutterade

Samen klussen op het kerkhof
Op zaterdag 9 September verzamelden zich 10
vrijwilligers om op het kerkhof van Lutterade de
handen uit de mouwen te steken. Ondanks de
slechte weersomstandigheden lukte het toch om de
binnenkant en de bovenkant van de heg voor 75%
te knippen. Gelukkig waren er mensen bereid om
op zaterdag 16 September nog een keer terug te
komen, zodat het karwei toch kon worden
afgemaakt. Iedere donderdagochtend zijn er 4
vrijwilligers op het kerkhof aanwezig om allerlei
werkzaamheden uit te voeren. Het zou goed zijn
als we deze club kunnen uitbreiden. Er is namelijk
werk genoeg! Er wordt nu hard gewerkt om het
kerkhof in orde te maken voor Allerheiligen en
Allerzielen. Daarna zal weer een aantal graven
worden geruimd. In het voorjaar plannen we weer
een zaterdag voor extra werkzaamheden.
Vrijwilligers zijn welkom en kunnen zich melden
bij Jan Dols 046 4745752.

Kerst(nacht)missen 2017
Dit jaar is de indeling van de vieringen en
H. Missen op Kerstavond wat anders dan
andere jaren. Het schema ziet er als volgt uit:
17.30 u OLAB Lindenheuvel
Kerstgebedsviering voor kleine kinderen
17.30 u Pastoor van Ars
Kerstgebedsviering voor kleine kinderen
19.00 u St. Augustinus gezinsmis alle parochies
20.30 u Christus Koning nachtmis gemengd koor
21.30 u St. Augustinus nachtmis met gefuseerd
koor Augustinus & Lindenheuvel
22.30 u Marcellinus & Petrus
nachtmis met gemengd koor
24.00 u OLAB Lindenheuvel eenvoudige Nachtmis
met zang
Het is een hele puzzel geweest en het hele
programma is omgegooid. Er waren nogal wat
wensen vanuit de verschillende parochies, met
name van de kant van de koren. Opvallend is dat
de ‘echte’ nachtmis naar Lindenheuvel is gegaan.
Daar willen we een eenvoudige, kleine, intieme
nachtmis houden, maar ook met zang. En
daarnaast valt misschien het oog op de gezinsmis
in de Augustinus. Dat is op uitdrukkelijk verzoek
van de werkgroep jeugd, die de Augustinus voor
deze gelegenheid het meest geschikt vindt. Zo
heeft de ervaring afgelopen jaren geleerd. En
tenslotte kijkt het pastoraal team naar het schema:
heel simpel of het gaat... want zich in tweeën
splitsen lukt nog altijd niet...
We zijn natuurlijk benieuwd hoe dit nieuwe schema
gaat werken. Hopelijk kan het met wat kleine
aanpassingen een aantal jaren mee.

Sinds begin september zijn onze RK Parochies
Geleen ook te vinden op Facebook. Daarmee
willen we ons presenteren naar zoveel mogelijk
en vooral ook wat jongere mensen. We kunnen
hiervoor nog wel wat redacteuren gebruiken.
Heb je een Facebookaccount en wil je ook af en
toe berichten plaatsen vanuit jouw parochie?
Stuur dan een mail naar
joan.raaijmakers@gmail.com

Eerste kerkproeverij geslaagd
In het weekend van 9 en 10 september hebben we
in al onze parochiekerken een kerkproeverij
gehouden. In elke kerk mochten we mensen
begroeten die we normaal gesproken niet zoveel
zien in de kerk. Het werd een mooi weerzien. Ook
het koffie drinken na afloop verliep in een prima
sfeer. Bij de Augustinuskerk werd er zelfs buiten
koffie gedronken om ook naar buiten toe de
kerkproeverij en onze gastvrijheid te laten zien.
Zeker voor herhaling vatbaar. Alle vrijwilligers
bedankt voor de extra inzet in dit weekend!

Van 25/4 tot en met 2/5

Snuiven aan de Camino
In het parochieblad heb je al kunnen lezen over
het plan om een reis te maken naar Santiago de
Compostella in de meivakantie van 2018. Ook
konden we al melden dat het verstandig is om
vóór 15 oktober in te schrijven.
In deze vrijwilligersnieuwsbrief geven we nog
wat meer informatie.
Wie organiseert de reis?
Het bedevaartkantoor in Maastricht (Huis voor de
pelgrim, bekend van de Lourdesreizen) in
samenwerking met de parochie. Pastoor gaat mee
als begeleider (geestelijke en inhoudelijke kant) en
iemand van het kantoor uit Maastricht (praktische
en organisatorische kant). Deze keer komt de
inbreng in een aantal gevallen van pastoor gezien
zijn ervaring opgedaan op zijn eigen camino twee
jaar geleden.
Wanneer gaan we?
Van woensdag 25 april tot en met woensdag 2 mei.
Hoeveel kost het?
De reissom bedraagt € 990,-, inclusief transfer van
Geleen naar het vliegveld en v.v., vliegreizen,
busreis in Noord-Spanje, meeste entreegelden,
overnachtingen met ontbijt, lunch en diner zijn
afwisselend gezamenlijk en inclusief, soms op
eigen gelegenheid en dus buiten de reissom,
gidsen en reisverzekering. Het is mogelijk om in
termijnen te betalen.
Waarom vóór 15 oktober inschrijven?
Er is een maximum van 45 deelnemers (bus). Voor
de prijs is het ook voordelig om dat aantal te halen.
Dat betekent dat niet alleen parochianen meegaan,
maar ook belangstellenden die zich aanmelden via
het kantoor in Maastricht. Om onze parochianen
voorrang te geven, hebben wij tot 15 oktober de
eerste inschrijfmogelijkheid. Daarna beslist
‘Maastricht’ hoe de overgebleven plaatsen aan de
man worden gebracht. Daarbij geldt wie het eerst
komt, heeft als eerste een plaats.

Is er een informatieve bijeenkomst vooraf?
Op vrijdag 13 oktober om 20.00 uur in de
parochiezaal in Oud-Geleen, onder leiding van
Yvonne Poelen, Kerkbestuurslid diaconie
(hieronder valt pelgrimage). Ook daar kan worden
ingeschreven voor de reis.
Graag vooraf even aanmelden bij het
parochiekantoor, zodat we weten hoeveel
mensen er komen.
In 2018 is er een voorbereidingsbijeenkomst voor
hen die meegaan, samen met de medereizigers
van buiten de parochie.
Wat gaan we doen?
We gaan met het vliegtuig naar Bilbao en onze
‘camino’ begint in Pamplona. We bezoeken een
aantal belangrijke steden op de route zoals Burgos,
León, Astorga en natuurlijk Santiago. Maar ook
kleinere heiligdommen of bijzondere plekken van
de Camino doen we aan: Cruz de ferro,
O’Cebreiro, Santo Domingo de la Calzada, Samos,
Frómista. Dit alles in het teken van het snuiven aan
de pelgrimsroute van eeuwen die Europa in grote
mate heeft liefgehad (en nog) en wat dit cultureel
en spiritueel heeft opgeleverd. We zijn die week
reizigers maar ook gelovigen, pelgrims en…
wandelaars. Want wie het aandurft: we hebben
mooie trajecten uitgezocht van 6 tot 13 kilometer.
Moet je goed ter been zijn?
Het is niet verplicht om aan de wandelingen mee te
doen. Je mag ze alle vier lopen, kiezen voor een
enkele keer of helemaal niet. Het programma is zo
ingericht dat niet-lopers wat langer of eerder in een
stadje of plaatsje verblijven. En natuurlijk: wie een
bepaald traject wil lopen moet wel weten of hij of zij
het einde haalt. Maar dat is logisch denken we. En
voor de rest bewegen wij ons natuurlijk te voet door
een stad. Buiten de wandelingen valt het best mee.
Belangrijk is dat je in een normaal tempo kunt
lopen, ook in een stad met bezichtigingen.

