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Kerkrade opent rij werkbezoeken

Als onderdeel van zijn kennismaking met zijn bisdom gaat bisschop Harrie Smeets dit jaar op bezoek bij
alle dertien dekenaten in Limburg. De bezoeken beginnen dit weekeinde in het dekenaat Kerkrade. De
bisschop is vrijdag, zaterdag én zondag in de parochies in het dekenaat te gast. Er is een uitgebreid
programma samengesteld.
Diverse parochies
De ‘visitatie’ zoals een dergelijk bezoek in kerkelijke termen heet, begint vrijdagmorgen met een ontvangst bij
deken Nevelstein in Kerkrade. Vervolgens bezoekt de bisschop samen met de deken de pastoor van
Eijgelshoven en aansluitend Blijerheide. ’s Middags ontvangen het pastorale team en het van kerkbestuur van
Kerkrade-West de bisschop in Terwinselen. Zij vertellen iets over de parochies en nemen Mgr. Smeets
vervolgens mee op een kerkenpad door de wijk. Bezocht worden de kerken van Terwinselen, Kaalheide/Heilust
en Spekholzerheide/Gracht. In elke kerk zijn parochiemedewerkers aanwezig om de bisschop te ontmoeten. De
bijeenkomst wordt afgesloten in het ‘Westhoes’, dat is de voormalige kerk van de wijk Heilust, die nu verbouwd
is tot gemeenschapshuis. Vrijdagavond is de bisschop te gast in Simpelveld, waar hij zo’n 30 vrijwilligers
ontmoet die meegewerkt hebben aan het project ‘Passion’, dat vorig jaar in deze parochie heeft plaatsgevonden.
Landgraaf
Het werkbezoek gaat zaterdag verder in Landgraaf. Om 10 uur wordt de bisschop verwacht in het parochiehuis
van Nieuwenhagerheide. Daar is een ontmoeting met het pastorale team van Schaesberg/Nieuwenhagerheide,
met het kerkbestuur en met sleutelfiguren in het parochiële samenwerkingsverband. Ook de pastoor en het
kerkbestuur van Nieuwenhagen sluiten hierbij aan. De parochies presenteren onder meer wat ze de afgelopen
jaren gedaan hebben om tot re-evangelisatie en revitalisering van het kerkelijk leven te komen. Ook wordt
stilgestaan bij de herbestemming van kerken en de restauratie van een van de kerken in het cluster
Schaesberg/Nieuwenhagerheide.
Zaterdagmiddag wordt de bisschop ontvangen door vicaris Ed Smeets, die naast zijn werk voor het bisdom

(nog) pastoor is van de vier parochies in Ubach over Worms. Ook hij zal samen met zijn kerkbestuur een
presentatie verzorgen over de herbestemming van kerkgebouwen en over de catecheseprojecten die in de
parochie zijn ontwikkeld. Om 15.00 uur vertrekt het gezelschap naar Rimburg voor een ontmoeting met de
jongerengroep 'Liesse'. ’s Avonds is de bisschop hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de Jozefkerk in
Waubach.
Kerkrade-Centrum
De laatste dag van het dekenale bezoek is voor het parochiecluster van Kerkrade-Centrum. De zondag begint
met de hoogmis in de dekenale Lambertuskerk. Aansluitend is er koffiedrinken achterin de kerk en een
informele ontmoeting met kerkbestuur en vrijwilligers van de parochiefederatie Kerkrade. ’s Middags is er een
gezamenlijke maaltijd met alle priesters van het dekenaat Kerkrade. Aan het einde van de middag is er een
vesperviering met de priesters, diakens en pastorale medewerkers, die afgesloten wordt met een informeel
samenzijn. Om 19.00 uur draagt de bisschop de mis op in de parochiekerk van Chevremont in het kader van de
Lourdesnoveen die daar elk jaar wordt gehouden. Aansluitend is er een samenzijn en ontmoeting met
parochievrijwilligers, de acolietenvereniging en deelnemers aan de Lourdesnoveen als afsluiting van het eerste
dekenale werkbezoek.

