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H. Geest Meezenbroek 

H. H. Martelaren van Gorcum Sittarderweg 

H. Drievuldigheid Schaesbergerveld 

H. Hart van Jezus Schandelen 

Thuis zijn in Jezus’ Hart. 

We kennen het hart als symbool van liefde. Onze kerk heet  H. Hartkerk; met heilig 
Hart bedoelen we het allerheiligst Hart van Jezus. Bij Jezus’ liefde voelen we ons 
thuis. De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart. Meestal valt de derde vrijdag na 
Pinksteren in juni. Op deze dag vieren we het hoogfeest van het allerheiligst Hart van 
Jezus. In onze kerk staan verschillende beelden van het Heilig Hart; dat wil zeggen 
een beeld of beeltenis van  Jezus tegen waarbij zijn hart duidelijk zichtbaar is. Het 
Hart van Jezus vertegenwoordigt zo heel zijn Persoon, laat zien wie Hij is.  

Het hart is ons verborgen middelpunt; niet te bevatten voor ons verstand en ook niet 
voor een ander; alleen de Geest van God kan het peilen. Het is de plaats van de be-
slissing, van onze psychische neigingen. Het hart is ook de plaats van de waarheid, 
waar wij kiezen voor goed en kwaad; voor het leven of de dood.  

Uitdrukkingen met het hart hebben altijd ook een gevoelswaarde en dringen door tot 
het diepe innerlijke. Bijv. Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. En we 
begrijpen wat er bedoeld wordt als na bijv. een aanslag het hart van de democratie is 
geraakt. Het gaat het om het diepste en wezenlijkste. 

Zo noemt de H. Schrift vaak het hart als de plaats waar het gebed uit voortkomt (meer 
dan 1000 keer!) Het hart bidt. We zouden kunnen zeggen: het hart is de plaats waar 
ik mij bevind. Bijbels gesproken: waar ik woon, of waar ik mijn intrek neem.  

Als we dit doortrekken, kunnen we ons ook thuis weten in het allerheiligst Hart van 
Jezus. We drukken ermee uit dat we ons bij Hem thuis en veilig voelen en verlangen 
naar de Liefde die uit zijn Hart stroomt; we vertrouwen ons toe aan zijn goddelijke 
barmhartigheid. 

Pastoor Wim Miltenburg fso 

 



 

 OPBRENGST COLLECTEN 

De opbrengst voor de priesteropleiding Rolduc, Roepin-
genzondag, op zondag 22 april heeft  
opgebracht € 71,70. 

Wij danken u voor uw gave! 

 

GASTKOOR 

Op 3 juni zal de H. Mis muzikaal verzorgd worden door 
het Kirchenchor der evang. Luth. Kreuzkirche Pfaffenho-
fen o.l.v. Stefan Daubner. 

Zij zingen Missa Paschalis van Willem de Fresch met 4 
solisten, 12 strijkers en 30 zangers. 

 

HOOGFEEST H. HART VAN JEZUS 

Traditiegetrouw vieren we de 3
e
 vrijdag na Pinksteren 

het patroonfeest van onze kerk.  
Vrijdag 8 juni, vieren we om 19.00 uur de H. Mis in 
Schandelen. 

Na de mis bent u van harte welkom op de koffie in de 
parochiezaal. 

 

VORMSEL 

Zondag 10 juni 2018 om 11.00 uur zullen de kinderen uit 
onze parochiefederatie het sacrament van het 

H. Vormsel ontvangen in de H. Hartkerk. 

Het H. Vormsel zal worden toegediend door Rector  
Hendriks van Rolduc. 

De vormselviering zal opgeluisterd worden door het 
Vrundsjapskoer uit Mariarade. 

 

De vormelingen: 

Becholz  Celine 

Busby  Ella 

Blijdenstrein Britt 

Eussen  Benthe 

Kisters  Marieke 

Kox  Jessey 

Kramer  Daisy 

Lunesu  Anna 

Nibte  Serfagrnio 

Spits  Emma 

Weyer van de Jesper 

Zibret  Noah 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATECHESE 

Dinsdag 12 juni  is de catecheseavond van “een unieke 
reis door de wereld van het geloof”. 

Het zijn geen doorlopende avonden, daarom kunt u altijd 
participeren in een of andere avond. 

19.45 uur ontvangst/inloop 

20.00 uur start deel 1 en gesprek 

21.00 uur start deel 2 en gesprek 

21.45 uur afsluiting 

Per avond vragen we € 2,50 voor koffie e.d. 

 

EFFE TERUGBLIKKE 

De kledinginzameling van zaterdag 21 april jl. in samen-
werking met Stichting Aktie 68 heeft opgeleverd 370 kg. 

Mede namens Stiching Aktie 68 hartelijk bedankt. 

 

FEDERATIEFEEST 24 JUNI 2018 

TEVENS TERUGKOMDAG VOOR  COMMUNICANTEN EN 
VORMELINGEN 

Deze jaarlijks terugkerende feestdag voor alle 4 de paro-
chies (Sittarderweg, Schandelen, Meezenbroek en 
Schaesbergerveld) vindt dit jaar plaats op zondag 24 juni. 
Die dag beginnen we om 10.00 uur met een feestelijke H. 
Mis op het Jupplein in Schandelen. Deze H. Mis zal wor-
den opgeluisterd door   familiekoor Young Spirit van de 
Molenberg, o.l.v. Linda Janssen. 

We beginnen die dag uitdrukkelijk vroeger met de 

H. Mis, omdat direct na de H. Mis alle parochianen die 
hiervoor inschrijven, kunnen aanschuiven aan het gezelli-
ge gezamenlijke ontbijt. Het feestcomité zorgt voor goe-
de koffie, spek en ei, lekker beleg, vers brood en gezellige 
muziek.  

Mensen die deel willen nemen aan dit ontbijt, dienen zich 
hiervoor in te schrijven door het invullen van de ontbijtbon 
achter in de kerk en € 5,00 per persoon bij te sluiten in een 
enveloppe (deze liggen bij de bonnen) en deze in de ont-
bijtbox te deponeren tot en met zondag 17 juni. Uiteraard 
kan men ook belegde broodjes etc. kopen. 

Na het ontbijt is er het gebruikelijke gezellig samenzijn met 
diverse optredens, op het Jupplein. Uiteraard zal ook dit 
jaar de gezellige loterij met leuke prijzen niet ontbreken. 
Uit de opbrengst van de loterij wordt elk jaar weer ’n goed 
doel of ’n groep uit onze parochie gesponsord. 

Wij hopen u allen te ontmoeten op zondag 24 juni 2018. 



 

WOENSDAG 20 JUNI  

18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 

19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
 welzijn van de parochies; 
 overl. ouders Roemgens-Wawer; 

 

DONDERDAG 21 JUNI  

9.00 uur welzijn van de parochies; 

 

ZATERDAG 23 JUNI 

13.00 uur H. Mis Spaanse gemeenschap; 

 

ZONDAG 24 JUNI -  12
e
 zondag door het jaar 

 Zang: Young Spirit   Federatiefeest 

10.00 uur welzijn van de parochies; 

  

WOENSDAG 27 JUNI  

18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 

19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
 welzijn van de parochies; 

  

DONDERDAG 28 JUNI  

9.00 uur welzijn van de parochies; 
 voor de gebedsintenties  
 v.d. Lourdesbedevaart; 

 

 

PAROCHIEKRONIEK 

Overleden: 

14 apr: Bertus Lomme, v/h Schaesbergerveld, 87 jaar 

28 apr: Louis Keulen, Lumièrestraat 7, 89 jaar 

27 apr: Netta Aelmans-Eijkenboom, v/h Breitnerstraat 

            87 jaar 

 3 mei: Wiel Piepers, v. Limburg Stirumstraat 55,           
 79 jaar 

 3 mei: Giel Triepels, Breitnerstraat 34, 86 jaar 

Wij bidden dat zij in de hemel gelukkig mogen zijn. 

Kracht en sterkte voor de familie.        

 

Gedoopt: 

22 apr: Sterre van Veen, Dr. Kuijperstraat 37 

Proficiat en welkom in ons midden. 

 

Huwelijk: 

Michel Nijskens en Marije Bergsma geven elkaar het 
jawoord op 22 juni 2018 in onze kerk. 

Wij wensen hen een hele mooie dag en veel geluk 
voor de toekomst. 

K e r k d i e n s t e n 
ZATERDAG 2 JUNI 

12.00 uur H. Mis Arabische gemeenschap; 

 

ZONDAG 3 JUNI – SACRAMENTSDAG 

Zang: Kirchenchor der evang.Luth.Kreuzkirche  
 Pfaffenhofen o.l.v. Stefan Daubner: 

11.00 uur welzijn van de parochies; 
 overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt; 

 

WOENSDAG 6 JUNI  

18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 

19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
 welzijn van de parochies; 
 Piet Ernst; 

 

DONDERDAG 7 JUNI  

9.00 uur welzijn van de parochies; 

 

VRIJDAG 8 JUNI- H. Hart van Jezus 

19.00 uur welzijn van de parochies; 

  

ZONDAG 10 JUNI -  10
e
 zondag door het jaar  

 H. VORMSEL  
 Zang: Vriendschapskoor 

11.00 uur H. Vormsel 
 6 wkd. Wiel Piepers; 

 

WOENSDAG 13 JUNI  

18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 

19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
 welzijn van de parochies; 
 jrd. Corrie Ritzen-Jansen; 

 

DONDERDAG 14 JUNI  

9.00 uur welzijn van de parochies; 
 voor de gebedsintenties  
 v.d. Lourdesbedevaart; 

  

ZONDAG 17 JUNI -  11
e
 zondag door het jaar 

 Zang: Meezenkoor 

11.00 uur welzijn van de parochies; 
 6 wkd. Loe Keulen; 
 6 wkd. Netta Aelmans-Eijkenboom; 
 6 wkd. Giel Triepels;  
 Jo Hazen; 
 Jan Franssen v.w. vaderdag; 
 Maria Dacier-Huijnen; 
 Pierre Bouwens en Jac Bouwens  
 v.w. vaderdag; 
 overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt; 

 

 

 



 

C O L O F O N 
Parochiekantoor Pastorie Schandelen 

Meezenbroekerweg 114, 6412 VM  Heerlen 

Tel. 045 - 572 34 73;  

Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 

09.30 uur tot 12.30 uur  

E-mail: parochieschandelen@gmail.com 

 

Secretariaat Kerkbestuur: 

Leenderkapelweg 1, 6371 JE  Landgraaf 

Tel. 045 - 572 29 37 

 
Pastoor W. Miltenburg 
e-mail: wimmiltenburg@ziggo.nl 
Tel. 045 – 521 24 50 

Kapelaan R. Muprappallil 
e-mail: muprappallil@gmail.com 
Tel. 045 – 572 34 73 

Diaken H. Janssen 
e-mail: jana2@kpnmail.nl 
Tel. 06 27 09 42 62 

 

Kerkbijdrage ten name van Federatie R.K. Parochies, 

Heerlen. 

 

Parochie H. Hart van Jezus: 

NL 46 ABNA 0448 6676 06  - NL 10 INGB 0001 0302 71 

Parochie H.H. Mart. v. Gorcum : 

NL 58 SNSB 0821 0935 41  - NL 92 INGB 0001 0514 93 

Parochie H. Geest: 

NL 85 SNSB 0820 0152 88  - NL 66 INGB 0001 0603 03 

Parochie H. Drievuldigheid: 

NL 23 SNSB 0820 0756 71  - NL 24 INGB 0001 0397 19 

Parochiekerk H. Hart van Jezus,  

Meezenbroekerweg 116: 

 
Doopvoorbereiding: 

Elke 1e maandag van de maand van 20.00 tot 22.00 
uur, in de parochiezaal van de H. Corneliuskerk, Kerk-
straat 6 te Heerlerheide  
 

Biechtgesprek: 

Elke woensdag, donderdag en zondag voor of na de mis 

of op afspraak met de pastoor of de kapelaan. 

 

Aanbidding en Rozenkrans: 

Elke woensdagavond voorafgaand aan de avondmis 

om 18.30 uur in de  kerk.  

 

Gaat u verhuizen ? 

Geef uw adreswijziging door aan ons parochiekantoor  

Wilt u dit blad elke maand gratis ontvangen ? 

Geef dit dan even door aan ons parochiekantoor  

 

Klachten over bezorging van dit blad: 

Kunt u melden bij de heer J. Erkens, 572 33 78  
of op het parochiekantoor. 

 
Homepage: http://www.parochieschandelen.nl:  

Je moet het maar weten: ‘tijd door het jaar’ 

De kerkelijke kalender is verdeeld in diverse periodes. 
We kennen de zogeheten ‘sterke tijden’, zoals de ad-
vent, de Kersttijd, de veertigdagentijd en de Paastijd. Dit 
zijn weken, waarin we ons als gelovige mensen voorbe-
reiden op een groot feest (Kerstmis, Pasen) of juist dat 
feest en alle bijbehorende dagen vieren. Zo loopt de 
Kersttijd tot aan de ´Doop van de Heer’ in januari en ein-
digt de Paastijd pas met Pinksteren. De zondagen daar-
tussen – inclusief Hemelvaart – hebben allemaal met 
Pasen te maken. De liturgische kleur van de advent en 
de veertigdagentijd is paars. De kleur van de feesten is 
wit. De periodes die niet tot een ‘sterke tijd’ behoren, 
worden de ‘tijd door het jaar’ genoemd.  

De ‘tijd door het jaar’ betreft alle ‘gewone’ zondagen van 
het jaar, waarop geen bijzondere feesten worden ge-
vierd. De liturgische kleur is dan meestal groen. Op de 
‘zondagen door het jaar’ wordt elke week een stuk uit 
hetzelfde evangelieboek voorgelezen. Dit jaar is dat het 
evangelie van Marcus en volgend jaar is Lucas aan de 
beurt. Wie elke zondag naar de kerk gaat, hoort in de 
loop van het jaar de belangrijkste hoofdstukken uit dat 
evangelieboek voorbij komen. 

 
 

Academie Rolduc over ‘niets’  

Academie Rolduc sluit het seizoen op vrijdag 8 juni af 
met een lezing over ‘niets’. Dat wil zeggen: over het filo-
sofisch vraagstuk of er ‘iets’ is of ‘niets’. Dit is een heel 
oud thema waar zowel filosofen, theologen als natuur-
wetenschappers zich al eeuwenlang mee bezighouden. 
Filosoof en taalkundige drs. Hubert Timmermans gaat 
tijdens de lezing in op de ontwikkeling van het ‘idee van 
het ‘niets’ in de loop van de eeuwen. Timmermans be-
handelt daarmee in korte tijd 25 eeuwen wijsbegeerte en 
natuurwetenschap, met uitstapjes naar oosterse filoso-
fieën als Boeddhisme en Taoïsme, waarin het niets-
begrip ook een belangrijke rol speelt.  

 

Academie Rolduc is een lezingencyclus van het Theolo-
gisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een lezing over 
een actueel thema op het snijvlak van kerk, filosofie, 
samenleving, ethiek of cultuur. Abdij Rolduc ligt aan de 
Heyendallaan 82 in Kerkrade. De lezing begint om 19.00 
uur in Abdij Rolduc in Kerkrade. Iedereen is welkom. 
Deelname kost vijf euro. Aanmelding vooraf is gewenst 
en kan via academie.rolduc@gmail.com    
 
 

 

 OPGEVEN MISINTENTIES 
MAANDAG VAN 10.30 UUR TOT 11.30 UUR 

PASTORIE MEEZENBROEKERWEG 114 
TELEFOON 045 - 5 72 34 73 

(voor volgend parochieblad: uiterlijk 11 juni 2018)  

KOSTEN MISINTENTIES: 
Door de week € 12,50 en in weekend € 27,50.  

 Kan ook per giro betaald worden op nr.  
NL 42 INGB 0001 06 1123  

t.n.v. Federatie R.K. Parochies Heerlen  

mailto:parochiekantoor@parochiefederatie-schandelen.nl
mailto:academie.rolduc@gmail.com

