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KERKBALANS 2022 

 

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u 

viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u 

geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te 

steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. 

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan 

ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. 

 

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op 

belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost 

geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, 

personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten 

die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele 

anderen welkom te heten.  

In de afgelopen tijd hebben we vanwege de corona pandemie ook aan 

inkomsten ingeboet. We willen u dank ook vragen om aan de 

kerkbijdrage mee te gaan doen als u dat nog niet doet. Degenen die dat 

al wel doen willen we vragen om zo mogelijk hun bijdrage te verhogen 

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, 

de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie 

kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de 

plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. 

Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven 

voor hun eigen plaatselijke kerk. 

 

Voor de campagne van 2022 is het thema: Geef vandaag voor de kerk 

van morgen. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en 

met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en 

verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 

‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die 

verbinding. Geef aan Kerkbalans. 



 

Liturgische kalender 

20-02 Zevende zondag door het jaar  

21-02 H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar 

22-02 Cathedra van de heilige apostel Petrus 

23-02 H. Polycarpus, bisschop en martelaar 

27-02  Achtste zondag door het jaar  

02-03 Aswoensdag 

04-03 H. Casimir 

06-03 Eerste zondag van de veertigdagentijd 

07-03 HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen 

08-03 H. Johannes de Deo, religieus 

09-03 H. Francisa Romana, religieuze 

 

Kerkdiensten 

Indien de corona maatregelen niet veranderen zijn de 

eucharistievieringen in het weekend weer op zaterdagavond om 18.30 

uur en zondagmorgen om 10.30 uur.  

Door de week is er op maandagavond een eucharistieviering om 19.00 

uur en op woensdag en vrijdagmorgen om 8.00 uur. 

Aswoensdag, 2 maart is er alleen 's avonds om 19.00 uur een 

eucharistieviering. 

 

Misintenties 

19-02 18:30 Bijzondere intentie 

20-02 

21-02 

10:30 

19.00 

Uit dankbaarheid 

Joep en Mia Verboeket-van Heur vanwege hun 

verjaardag 

26-02 18:30 Uit dankbaarheid 

27-02 

05-03 

06-03 

07-03 

 

10:30 

18.30 

10.30 

19.00 

Annie Smeets- Dohmen als zeswekendienst 

Mia Verboeket-van Heur als jaardienst 

Bijzondere intentie 

Overledenen op het kerkhof 

 

BERICHTEN 

 

Het kan weer: Ga mee naar Lourdes 

Het ziet ernaar uit dat er dit jaar weer bedevaarten naar buitenlandse 

bestemmingen als Lourdes, Rome of Santiago kunnen plaatsvinden. Het 

Huis voor de Pelgrim in Maastricht heeft zijn programma voor 2022 

gepresenteerd, met zeven bedevaarten naar Lourdes in mei en september 

en ook reizen naar andere internationale pelgrimsoorden. 



 

Komende week vrijdag (11 februari) wordt het feest van Onze-Lieve-

Vrouw van Lourdes gevierd. Dit gebeurt op de datum waarop Maria in 

1858 in de Franse plaats Lourdes voor de eerste keer verscheen aan het 

meisje Bernadette Soubirous. Sinds de erkenning van de verschijningen 

gaan er elk jaar miljoenen mensen op bedevaart naar Lourdes. Vanuit 

Limburg gebeurt dit al 100 jaar op regelmatige basis. 

 

Door de coronapandemie lagen de bedevaarten afgelopen twee jaar 

echter zo goed als stil. Nu er meer versoepelingen in de 

coronamaatregelen zijn, durft het Huis voor de Pelgrim het weer aan om 

bedevaarten aan te bieden. Naast reizen naar Lourdes zijn er dit jaar ook 

bedevaarten naar Assisi en Rome, Banneux, Fátima, Ierland, Israël, 

Pater Pio in Zuid-Italië en Santiago de Compostela. 

 

De reizen naar Lourdes en Banneux zijn ook heel geschikt voor mensen 

die mindervalide zijn of zorg nodig hebben. Dankzij de inzet  van 

honderden vrijwilligers kan het Huis voor de Pelgrim dit leveren. De 

bedevaarten naar Lourdes worden steeds begeleid door een van de 

Nederlandse bisschoppen. Tijdens alle bedevaarten worden de op dat 

moment geldende coronamaatregelen in acht genomen. 

 

Jubileumjaar Pauselijke Missiewerken 

De naam ‘Missio’ was er 200 jaar geleden nog niet. Het is een 

werknaam die sinds tientallen jaren door met name West-Europese 

landen gebruikt wordt. De officiële naam van de organisatie is 

‘Pauselijke Missiewerken’. Meerdere missiewerken dus en dat heeft 

alles te maken met het ontstaan ervan. 

Vier missiewerkenIn het 19e eeuwse Frankrijk, in 1822 richtte een 

jonge vrouw uit Lyon, Pauline Jaricot, ‘Het Genootschap tot 

Voortplanting van het Geloof’ op. Het allereerste begin van wat later de 

Pauselijke Missiewerken zou gaan heten. Pauline Jaricot wilde de missie 

en de missionarissen in alle werelddelen steunen bij de verspreiding van 

het evangelie. Ze bezat een groot organisatietalent en organiseerde 

collectes voor de missie volgens een eenvoudig principe: een gebed en 

een bescheiden maar regelmatige financiële bijdrage, de wekelijkse sou. 

Ze zette basisgroepen op van tien leden; elke groep zou proberen een 

nieuwe groep van tien mensen te vormen. Het had meteen veel succes. 

 Pauline Jaricot inspireerde anderen tot gelijksoortige initiatieven. Zo 

werd in 1843 ‘Het Genootschap van de Heilige Kindsheid’ opgericht 

door de bisschop van Nancy, mgr. De Forbin-Janson. Hij wilde 

missionarissen in China geld geven om ongewenste kinderen, die een 



vreselijk lot ondergingen, vrij te kopen en in weeshuizen onder te 

brengen. Daar zouden zij een christelijke opvoeding krijgen. 

In 1889 richtten Jeanne Bigard en haar moeder ‘Het Liefdewerk van de 

Heilige Apostel Petrus’ op, dat geld inzamelde voor de opleiding van 

inheemse priesters in de missie. Tenslotte werd in 1916 het genootschap 

voor missionaire bewustwording van priesters in eigen land, de Priester 

Missie Bond, opgericht door Paolo Manna.  

1922: Pauselijke Missiewerken 

De vier afzonderlijke missiewerken zijn later samengevoegd en drie van 

de vier missiewerken kregen in 1922 het predicaat ‘pauselijk’: de 

Pauselijke Missiewerken. De Priester Missie Bond werd in 1956 

verheven tot pauselijk. Tot op de dag van vandaag zijn deze vier 

missiewerken binnen het geheel blijven bestaan met hun eigen 

specifieke doelstelling en spiritualiteit. De missiewerken zijn dus ook 

terug te herkennen in de activiteiten van Missio, zoals het 

kindermissiewerk of het ondersteunen van priesterstudenten in Afrika en 

Azië. Het gemeenschappelijke doel van alle missiewerken samen is het 

bevorderen van een missionaire geest in iedere gedoopte. 
 

Vierhonderd jaar geleden, op 6 januari 1622 richtte paus Gregorius XV 

de congregatie Propaganda Fide op, het hoogste orgaan voor de 

verbreiding van het geloof. De congregatie kreeg twee taken mee: het 

stimuleren van de hereniging van de christenen en het verspreiden van 

het geloof onder de zogeheten heidenen.  
 

Nieuwe missionaire praktijk 

De nieuwe congregatie moest zich bezighouden met de missionaire 

activiteit van de Kerk zowel in de oude als in de nieuwe wereld. De 

missionaire praktijk die tot dan toe werd gevolgd door de koloniale 

overheersers uit Europa was schadelijk en dat moest anders. Ook hadden 

veel religieuze ordes missionaire activiteiten ontwikkeld die te 

particulier waren, het moest universeler.  

Evangelisatie van de Volken 

Gedurende de laatste vierhonderd jaar zijn de taken en organisatie van 

de congregatie wel aangepast aan de veranderende tijden, maar haar 

oorspronkelijke doelstellingen zijn ongewijzigd gebleven. De naam van 

de congregatie is veranderd in Congregatie voor de Evangelisatie van de 

Volken. 

Onder de belangrijkste taken van de congregatie horen: zorgen voor een 

passende verdeling van missionarissen; de zorg voor de opleiding en 

vorming van priesters, diakens en catechisten; en het toevertrouwen van 

de evangelisatie van missiegebieden aan instituten, religieuze 

gemeenschappen of particuliere kerken.  



De Pauselijke Missiewerken (Missio) ressorteren onder de Congregatie 

voor de Evangelisatie van de volken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


