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H. Hart van Jezus Schandelen 

Pinksteren – het begin van de publieke Kerk. 

 

Nog even volhouden, nog even in angst zitten. Hoe nu verder zonder Hem? Kunnen wij 
dat, hebben we de moed, de kennis, kunnen we de antwoorden geven die de wereld no-
dig heeft? 

Vragen die geleefd hebben bij de apostelen toen zij zich hadden opgesloten na de He-
melvaart van Jezus. Angst was er voor de toekomst. Hoe zal die er voor ons gaan uit-
zien? Worden we met de dood bedreigd? Zijn we sterk genoeg om stand te houden? 

2000 jaar later leven deze vragen wederom bij vele mensen. Hoe moet het nu verder? 
Wat gaat het ons brengen? Angst voor de toekomst met Corona. 

Gelukkig dat ook wij nu weer Pinksteren mogen gaan vieren. Gods Geest gaat weer op 
ons neerdalen om ons te bevrijden uit die angst, met de vele vragen. Courage hebben 
we nodig. Met Pinksteren begint  het publieke leven van onze kerkgemeenschap weer 
vorm aan te nemen. Net als de leerlingen toen in kleine groepen. Maar september al 
weer grotere. Moge ook nu het vertrouwen in Jezus en God de Vader de angst verdrijven 
uit ons hart. Ons bevrijden van deze epidemie die door mensenhanden is veroorzaakt. 
Speel niet met Gods natuur, je weet niet wat je over je afroept. Laat vleermuizen vliegen 
en ga er niet op experimenteren. 

We beginnen weer aan een leven dat weer 
gaat lijken op het gewone leven van wel-
eer. Een 1,5 meter samenleving is geen 
plaats waar mensen gelukkig samenwo-
nen. We hebben elkaars nabijheid nodig 
om echt mens te zijn. De mens verlangt 
naar een uitgestoken hand, armen die je 
omhelzen, kus van je geliefde, de menselij-
ke en fysieke nabijheid. 

Durft te geloven en getuigen van ons ge-
loof in de ware, goddelijke liefde die ons 
heeft bevrijdt van de dood. Juist de eenzame dood die rond gaat op dit moment. Mensen 
die alleen moeten sterven. Waarom? Het is onmenselijk. Wie dit veroorzaakt heeft wil de 
vernietiging van de mensheid. God wil ons juist redden van de dood. Geloof in de belofte 
van de Heer. Hij zal ons alleen eens thuis roepen, we zijn welkom, maar wel omringt 
door de liefde van onze naasten die ons eens zullen nakomen. Angst moet verdwijnen. 
Durf te leven vanuit het geloof dat alleen God het laatste woord heeft. 

Zalig Pinksteren en een mooi nieuw begin. 

 

Pastoor Janssen 



 

 Hervatten van de missen: 

De doordeweekse missen worden weer hervat  

Vanaf het Pinksterweekend zullen de weekendvieringen 
ook weer opstarten: 

Zaterdag 30 mei 18.00 uur Heksenberg, Eerste Pinkster-
dag 10.00 uur in Schandelen en Eerste Pinksterdag 
11.15 uur in Heerlerheide. 

 

Openen van het parochiekantoor: 

Door de  omstandigheden is het kantoor de laatste tijd 
niet elke ochtend bemand. 

Vanaf juni gaat het parochiekantoor weer open.  Het be-
zoek wordt dan in het parochiezaaltje ontvangen en niet 
op het kleine kantoor, natuurlijk voor uw en onze ge-
zondheid. 

 

HOOGFEEST H. HART VAN JEZUS 

Traditiegetrouw vieren we de 3
e
 vrijdag na Pinksteren 

het patroonfeest van onze kerk. Dit feest wordt gevierd 
op zondag 21 juni in de H. mis van 10.00 uur in Schan-
delen. 

 

Hervatten van de doopsels: 

Het dopen zal van begin juli weer opgestart worden. 

De dopen die niet zijn doorgegaan worden verschoven 
naar juli of naar een latere datum. 

 

Nieuwe data 1
e
 H. Communievieringen 

Schandelen: zondag 6 september 10.00 uur 

Heksenberg: zondag 13 september 10.00 uur  

Heerlerheide: zondag 27 september 10.00 uur. 

 

Data communies 2021: 

Zondag 25 april  9.30 uur: Heksenberg/de Vrank 

Zondag 25 april 11.15 uur: Heerlerheide 

Zondag 16 mei 10.00 uur: Schandelen. 

 

 

 

De aanmeldingen voor de communies zullen voor het 
komende jaar anders verlopen dan voorheen. 

Ouders  van de kinderen van groep 3 worden d.m.v. een 
brief  via school op de hoogte gebracht van de nieuwe 
datum. Zij kunnen zich dan via mail aanmelden bij het 
parochiekantoor, doorgeven: naam kind, naam ouders, 
naam van de school en de datum van communie. 

Daarna krijgen zij via het parochiekantoor een aanmel-
dingsformulier toegestuurd dat volledig ingevuld terugge-
stuurd moet worden, hierin staat ook de ouderbijdrage 
vermeld. Deze bijdrage moet dan overgemaakt worden 
op een bankrekening, waarna de communie inschrijving 
definitief is. 

 

 

KLEDING AKTIE ‘68 

Ook de kleding inzameling is afgelast. Graag de kleding 
bewaren tot een volgende datum bekend wordt gemaakt. 

 

PAPIEREN PAROCHIEBLAD 

U kunt zich nog altijd inschrijven  om het parochieblad op 
papier te ontvangen. Deze inschrijving kan via een briefje, 
of per telefoon, of via de inschrijflijsten achter in de kerk, 
dan krijgt u uiteraard zoals altijd het parochieblad in de 
brievenbus. 

Opgave graag met NAAM EN ADRES!  

 

 

 

 

 

 

Opgeven Misintenties 

KOSTEN MISINTENTIES: 

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

Kan ook per giro betaald worden op 

Rek.nr.m Parochie H. Hart van Jezus: 

NL 42 INGB 0001 06 1123  

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

PAROCHIEKRONIEK 

Overleden: 

29 april,  Anna Herberichs,  
 Meezenbroekerweg 13, 91 jaar 

Wij bidden dat zij in de hemel gelukkig mag zijn, 
Kracht en sterkte voor de familie. 



 

WOENSDAG 17 JUNI 2020 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
DONDERDAG 18 JUNI 2020 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Aansluitend Aanbidding tot 11.00 uur 
 
ZONDAG 21 JUNI 2020 – 12

e
 zondag d.h.j (A) 

H.HART VAN JEZUS-patroonsfeest 
10.00 uur Jan Franssen v.w. vaderdag; 
 Jrd. Pierre Bouwens en zoon Jac; 
 en voor overleden fam. Bouwens-Pisters; 
 Fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt(st); 
 
WOENSDAG 24 JUNI 2020 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
 
DONDERDAG 25 JUNI 2020 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Aansluitend Aanbidding tot 11.00 uur 
 
ZONDAG 28 JUNI 2020 – 13

e
 zondag d.h.j (A) 

10.00 uur welzijn van de parochies; 
 1

e
 jrd. Frans Esser; 

 Jrd. Elly Kruijtzer-van Aelst; 
 
WOENSDAG 1 JULI 2020 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
 
DONDERDAG 2 JULI 2020 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Aansluitend Aanbidding tot 11.00 uur 
 

K e r k d i e n s t e n 
ZATERDAG 30 MEI– vooravond PINKSTEREN 
19.00 uur H. Mis Heksenberg 
 
ZONDAG 31 MEI-PINKSTEREN 
10.00 uur H. Mis Schandelen 
11.15 uur H. Mis Heerlerheide 
 
Maandag 1j juni PINKSTEREN 
10.00 uur H. Mis Schandelen 
 
WOENSDAG 3 JUNI 2020 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
 
DONDERDAG 4 JUNI 2020 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Aansluitend Aanbidding tot 11.00 uur 
 
ZONDAG 7 JUNI – H. DRIEENHEID (A) 
10.00 uur welzijn van de parochies; 
 Fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt(st); 
 
WOENSDAG 10 JUNI 2020 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
 
DONDERDAG 11 JUNI 2020 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Aansluitend Aanbidding tot 11.00 uur 
  
ZATERDAG 13 JUNI  
18.00 uur H. Mis Heksenberg 
 
ZONDAG 14 JUNI 2020-SACRAMENTSDAG 
10.00 uur welzijn van de parochies; 

 
Heerlerheide Heksenberg Schandelen 

zaterdag 
14.30 uur Ter Eyck 

 18.00 uur   
19.00 uur 

zondag 11.15 uur    10.00 uur 

maandag 

19.00 uur 

    
18.45 uur: Marianoveen 

dinsdag   09.00 uur   

woensdag 09.00 uur   19.00 uur 

donderdag     09.00 uur 

vrijdag 19.00 uur     

 

Kerkdiensten Heerlen Noord en Schandelen 

Vanaf Pinksterzaterdag 30 mei worden de eucharistievieringen in onze kerken weer gehouden volgens het schema 

hierboven zoals dit was voor de crisis. 

Tot Pinksteren worden alleen de H. Missen door de week volgens dit schema gelezen. 

Zaterdag en Zondag houdt Pastoor Janssen eucharistievieringen om 9.00 uur, enkel in de Corneliuskerk 

Met Hemelvaart 21 Mei wordt niet afgeweken van het schema, dus alleen woensdag viering om 19.00 uur en donder-

dag om 9.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk in Schandelen. 



 

C O L O F O N 
Openingstijden parochie kantoor: 

maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. 
Adres:      Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen 

Telefoon:  045-5212450 

E-mail:     info@parochiesheerlennoord.nl 
E-mail:     parochieschandelen@gmail.com 

 
Pastoor J.W. Janssen 

e-mail:      jwjrkta@yahoo.com 
Telefoon   045 – 521 24 50 
 
.Noodgeval: 06 30 57 98 28  

Diaken H. Janssen 

e-mail:       hermanjanssen8@gmail.com 

Telefoon    06 27 09 42 62 

 

Kerkbijdrage ten name van Federatie R.K. Parochies, 

Heerlen. De bijdrage bedraagt minimaal € 110,00 per jaar. 

 

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, Kerkstraat 6 
te Heerlerheide  
 

Biechtgesprek: 

Elke woensdag, donderdag en zondag voor of na de mis 

of op afspraak met de pastoor. 

 

Aanbidding en Rozenkrans: 

Elke woensdagavond voorafgaand aan de avondmis 

om 18.30 uur in de  kerk.en elke donderdagochtend Aan-

bidding na de H. mis van 09.00 uur tot 11.00 uur. 

 

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  
Facebook: https://www.facebook.com/H-Hart-van-
Jezus-Schandelen-Heerlen-453789364823723/ 

Relieken heilige Bernadette komen naar Limburg 

De relieken van de heilige Bernadette Soubirous zouden 
een rondgang door Nederland maken. In de week van 18 
tot en met 22 mei maken ze ook Limburg aan. Haar relie-
ken gaan in ieder geval naar Tienray, dat bekend staat 
als Klein-Lourdes, en naar Maastricht. Op beide plaatsen 
is er een programma met vieringen waarbij iedereen van 
harte welkom. 
 
Bernadette Soubirous was het meisje dat in 1858 in Lour-
des achttien keer een verschijning van Maria zag. Het 
stadje groeide daarna uit tot een van de belangrijkste 
Mariabedevaartsoorden ter wereld. Een paar jaar na de 
verschijningen trad Bernadette in het klooster. Ze ging 
wonen in het klooster van haar congregatie in Nevers. 
Daar overleed ze op 35-jarige leeftijd. Vanwege haar in-
zet voor de zieken en de zwakkeren werd Bernadette in 
1933 heilig verklaard.  
 
Bernadette ligt in Nevers opgebaard. Ze is daar nog 
steeds dagelijks te bezoeken. In het kader van haar zalig- 
en heiligverklaringsproces zijn enkele stukjes van haar 
lichaam weggenomen. Deze relieken worden doorgaans 
in Lourdes bewaard. Enkele daarvan maken nu een rond-
reis  langs diverse landen. Dit jaar is Nederland aan de 
beurt. Heel veel mensen uit Limburg hebben in de loop 
van de jaren een bedevaart naar Lourdes of Nevers ge-
maakt. Het is de eerste keer dat Bernadette nu naar Ne-
derland komt.  
 
Wilt u zelf een keer een bedevaart naar Lourdes en Ne-
vers maken? Dat kan met het Huis voor de Pelgrim uit 
Maastricht. Kijk voor meer informatie op 
www.huisvoordepelgrim.nl  

 

Je moet het maar weten 
Waarom Pasen en Pinksteren eigenlijk toch op één 
dag vallen  
 
Af en toe hoor je de uitdrukking nog wel eens als iemand 
vraagt wanneer er iets gaat gebeuren dat bijna onmoge-
lijk is. “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen,” luidt 
dan het antwoord. “Nooit dus,” wordt daarmee bedoeld. 
Maar eigenlijk klopt dat niet, want Pasen en Pinksteren 
hebben alles met elkaar te maken en vallen op een be-
paalde manier ook samen.  
 
Het feest van Pasen beperkt  zich niet alleen tot Eerste 
en Tweede Paasdag. Pasen is zo belangrijk, dat er niet 
alleen een octaaf van Pasen bestaat (acht dagen om Pa-
sen te vieren), maar zelfs een Paastijd die maar liefst 
zeven weken ofwel vijftig dagen duurt, tot Pinksteren. Het 
Paasfeest is dus eigenlijk pas afgelopen met Pinksteren. 

 
Maar er is nog een andere reden waarom je kunt zeggen 
dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Het evange-
lie van Pinksteren begint met te vertellen dat Jezus op de 
eerste dag van de week aan zijn leerlingen verscheen. 
Wie in het Johannesevangelie deze tekst opzoekt, ont-
dekt dat deze direct na het verhaal van het lege graf op 
Paasmorgen staat. De evangelist Johannes stapt onmid-
dellijk over van de ochtend naar de avond van “de eerste 
dag van de week”. In dezelfde tekst zendt Jezus de leer-
lingen uit om zijn boodschap aan de hele wereld te gaan 
verkondigen. Precies wat we met Pinksteren vieren.  
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