
 

 

 

 

 

 

 

 
Opgeven  

Misintenties 

KOSTEN  
MISINTENTIES: 
 
Door de week € 12,50 en 
in weekend € 27,50.  
Kan ook per giro betaald 
worden op 

Bankrekeningen:  
Parochie H. Hart van 
Jezus: 
NL42INGB0001061123  
t.n.v. Federatie R.K. Pa-
rochies Heerlen 

St Cornelius:  
NL15 RABO122400496 

St Gerardus Majella: 
NL94 RABO 0172401119 

St Antonius van Padua: 
NL88 INGB0001045260 

De minimum kerkbijdra-
ge is vastgesteld op: 
€ 115,00  per kalender-
jaar 

PAROCHIENIEUWS                                JANUARI 2021 

Zalig Nieuwjaar aan allen boven het Spoor! 
Geachte parochianen en supporters van onze parochiefederatie 
Heerlen-Noord. 
 
Een jaar met nieuwe kansen ligt voor ons. Vanaf 1 januari zijn de twee federaties 
Schandelen en Heerlen-Noord een federatie geworden onder de naam Federatie 
Heerlen-Noord. We hebben net als een pastoor nog maar een kerkbestuur. Hierdoor 
worden alle krachten gebundeld om samen vorm te geven aan de kerk van de toe-
komst. We hebben drie liturgische centra, Heksenberg, Schandelen en Heerlerheide. 
Maar ook een sociaal, caritatief-cultureel centrum in de toekomst in de kerk van de 
Vrank. Hier willen we dan ook weer beginnen met de activiteiten van Caritas Heerlen. 
Geen scheiding maar eenheid. Armoede kent geen grenzen. 
Het afgelopen jaar was een vreemd jaar. We hadden allen grootste plannen voor het 
leven en alles veranderde door dat ene virus. Op zondag Gaudete vergeleek ik het 
jaar met de voorbereiding van God op de menswording van zijn Zoon. Door het ja-
woord van Maria begon de directe voorbereiding. Maria zei in geloof en vertrouwen: 
ja, ik wil. Ook al begreep zij niet alles maar vanuit het oude joodse Adagium: God zal 
erin voorzien, begon ze aan het avontuur. Na drie maanden ging ze naar Elisabeth 
om haar te helpen bij haar zwangerschap, die leidde tot de geboorte van Johannes de 
Doper. 
Maar toen kwam de onverwachte verandering. Geen geboorte in de vertrouwde om-
geving met de familie er om heen. Een geboorte in eenzaamheid en kou zou het wor-
den. Een kou die door de dieren werd verdreven. Groot was de vreugde van Jozef en 
Maria bij de geboorte van Jezus. Ook al was het anders dan gepland. Geen jubelende 
familie en vrienden, maar de herders welke onder normale omstandigheden niet had-
den meegeteld. Buiten gesloten waren. Dit was de eerste stap van Jezus om de ver-
trouwde wereld te veranderen. Mensen van alle standen en rangen bij elkaar brengen 
vanuit de Liefde van God voor elk schepsel. 
Zo hadden wij na 2020 jaar wederom een onverwachte kerstervaring dankzij Keizer 
Corona. Onzekerheid heerste alom over hoe en wat, de vertrouwde tradities vielen 
weg. Groots gebeuren van weleer, nu een intieme ontmoeting in kleine kring en het 
pasgeboren Kind. 
Ook nu zal God een bedoeling hebben, gelijk bij keizer Augustus. 
Moge de vreugde van Kerstmis net zo groot zijn geweest zonder de wereldse versie-
ringen en oude gewoonten. Jezus komt voor ieder persoonlijk. Vreugde mogen heer-
sen in uw hart gelijk bij Maria. En ook vertrouwen in de toekomst met het Adagium: 
God zal erin voorzien. 
 
Zalig Nieuwjaar, ik houd van U allen. 
Pastoor J.W. Janssen, mede namens onze diakens Janssen en Jegerings en  
het kerkbestuur. 
 
 
i.v.m. met Corona—Lockdown 
 

• Kindergebeddiensten gaan NIET DOOR! In Schandelen   
 en Heerlerheide op Kerstavond 24 december! 

• De geplande Vormselviering op vrijdag 15 januari gaat 
 NIET DOOR! 

• De beide presentatieviering te Heerlerheide op zondag   
 24 januari en zondag 31 januari gaan NIET DOOR! 

RK PAROCHIES 

H.H. Martelaren van Gorcum GRASBROEK, MUSSCHEMIG 
H. Drievuldigheid SCHAESBERGERVELD 

H. Hart van Jezus SCHANDELEN 
H. Geest MEEZENBROEK 

St. Cornelius, HEERLERHEIDE 
Christus Koning, VRIEHEIDE 

St. Gerardus Majella, HEKSENBERG 
St. Antonius van Padua, VRANCK 

Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen 

Misintenties, voor vermelding in parochieblad FEBRUARI uiterlijk 18 januari aanleveren 



 

 Kerkbalans 2021 –  
Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een 
krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft van 
deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is: 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema dat 
de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De 
kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar van-
daag voor inzetten.  

We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit 
verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten uit Kerkba-
lans vormen de financiële basis voor onze parochies. Net 
als voor een huishouden is een gezonde financiële situa-
tie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Van-
daar dat we elk jaar al onze parochianen om een bijdra-
ge vragen.  

In dit bijzondere jaar, waarin alles anders verloopt door 
het corona-virus, willen we de actie juist nu bij u onder 
de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het 
corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, 
kunnen worden verzacht door een goed functionerende 
kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in 
deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kos-
ten van de kerk gewoon door en worden er extra uitga-
ven gedaan om contact te houden met parochianen.  

In de tweede helft van januari ontvangt u daarom een 
brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan 
ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bij-
drage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervul-
len en plannen maken voor de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERLOPEN TERMIJN GEDACHTENISKRUISJES 

In de kerk in Schandelen hangen gedachteniskruisjes 
waarvan de termijn van 5 jaar in 2020 is verstreken. Ze 
zijn te herkennen aan de kleine witte sticker met rood 
puntje. 

Half Januari 2021 zullen deze kruisjes worden afgeno-
men en worden deze op het parochiekantoor  
Kerkstraat 6 te Heerlerheide opgeslagen. 

Wilt u het gedachteniskruisje mee naar huis nemen of 
toch langer laten hangen, neem dan contact op met het 
parochiekantoor. 
 
De verlenging is dan weer voor 5 jaar tot 2025 en kost 
voor deze periode €25,00. 
Mocht u besluiten het kruisje te laten hangen, dan kunt 
u bovenstaand bedrag van €25,00 overmaken op giro-
nummer NL42INGB000106.11.23 t.n.v. Federatie R.K. 
Parochies Heerlen. 
Graag met vermelding: verlenging gedachteniskruis + 
naam overledene. 
 
Parochiesecretariaat 

Telnr: 045-5212450 

Zaterdag 2 januari 
18.00 uur: Hoogmis: voor een overledene (coll) 

Maandag 4 januari 
10.00 uur H.Mis in de Grindel 

Dinsdag 5 januari 
9.00 uur:  leesmis met aansluitend Aanbidding  
 met Rozenkransgebed 

Zaterdag 9 januari 
18.00 uur : Hoogmis  
 zld. Kasia Koszyk-Lukaszyk (coll);  
 voor het welzijn van onze parochies 

Dinsdag 12 januari 
9.00 uur: leesmis met aansluitend Aanbidding  
 met Rozenkransgebed 

Zaterdag 16 januari 
18.00 uur  hoogmis: zld. Lesley Pinas (coll) 

Dinsdag 19 januari 
9.00 uur leesmis met aansluitend  Aanbidding  
 met Rozenkransgebed 

Zaterdag 23 januari 
18.00 uur hoogmis: voor een overledene (coll) 

Dinsdag 26 januari 
9.00 uur leesmis met aansluitend Aanbidding  
 met Rozenkransgebed 

Zaterdag 30 januari 
18.00 uur  hoogmis : zld. Kasia Koszyk-Lukaszyk (coll) 

 

 

VIERINGEN H. GERARDUS MAJELLA, 
HEKSENBERG  

 

 

 

VIERINGEN H. CORNELIUS,  
HEERLERHEIDE  

Vrijdag 1 januari 2021 
11.15 uur Hoogmis. Zld Sjeng Quaedvlieg (coll); 

Zaterdag 2 januari 
9.00 uur Leesmis. 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 
19.00 uur Hoogmis.  
 Voor het welzijn van onze parochies;  
 St Jrd Tineke Ubachs. 

Zondag 3 januari  
11.15 uur Hoogmis. Zld Miets Evers-Schmeits (coll);  
 St Jrd Pastoor J.W. Peters,  
 Mej. Peters en overl. ouders. 

Maandag 4 januari 
18.00 uur Aanbidding 
18.30 uur Marianoveen  
19.00 uur Leesmis. 

Woensdag 6 januari 
9.00 uur Leesmis. Voor Tiny Miltenburg en familieleden  
9.30-12.00 uur Aanbidding.  
  

 



 

Vrijdag 8 januari 
18.00 uur Aanbidding. 
18.30 uur Rozenkransgebed voor Priesterroepingen. 
19.00 uur Leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters; 
 Fam. Speth-Mertens. 

Zaterdag 9 januari  
9.00 uur Leesmis. 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 
19.00 uur Hoogmis. Zld Gabriela Suttak (coll);  
 Zld voor een overledene (coll).  

Zondag 10 januari 
11.15 uur Hoogmis. 
 St Jrd echtel. Hub en Mieke Duijsens-Koonen en 
 zoon Lau Duijsens. 

Maandag 11 januari 
18.00 uur Aanbidding 
18.30 uur Marianoveen  
19.00 uur Leesmis. 

Woensdag 13 januari 
9.00 uur Leesmis.  
9.30-12.00 uur Aanbidding. 

Vrijdag 15 januari    
19.00 uur  Leesmis 

Zaterdag 16 januari 
9.00 uur Leesmis. 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 
19.00 uur Hoogmis.  
 Zld Annelies Vondenhoff-van Dalen (coll). 

Zondag 17 januari  
11.15 uur Hoogmis. Zld Jan Vrolings (coll);  
 Zeswekendienst Theo Höhne. 

Maandag 18 januari 
18.00 uur Aanbidding 
18.30 uur Marianoveen  
19.00 uur Leesmis. 
 3e jrd Maria Koonen-Mostert  

Woensdag 20 januari 
9.00 uur Leesmis. Voor Tiny Miltenburg en familieleden  
9.30-12.00 uur Aanbidding. 
  

Vrijdag 22 januari 
18.00 uur Aanbidding 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur Leesmis. 

Zaterdag 23 januari 
9.00 uur Leesmis. 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 
19.00 uur Hoogmis. Zld voor een overledene (coll). 

Zondag 24 januari  
11.15 uur Hoogmis. Voor het welzijn van onze parochies; 
 Zld Rosa Strolenberg-Verkoulen (coll). 

Maandag 25 januari 
18.00 uur Aanbidding 
18.30 uur Marianoveen  
19.00 uur Leesmis. 

 

 

 

Woensdag 27 januari 
9.00 uur Leesmis.  
9.30-12.00 uur Aanbidding. 

Vrijdag 29 januari 
18.00 uur Aanbidding 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur Leesmis. 

Zaterdag 30 januari 
9.00 uur Leesmis. 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 
19.00 uur Hoogmis. Zld voor een overledene (coll). 

Zondag 31 januari  
11.15 uur Hoogmis.  Zld Annie Coort-Koopmans (coll). 

 

Parochiekroniek 

Overledenen:  
Annelies Vondenhoff-van Dalen, 91 jaar, Beukstraat 
Theo Höhne, 90 jaar, Heerlen 
Jan Kaus, 32 jaar Landgraaf 

 

Doopsels:  
Dévaugn Buddenbruck, 15 november te Schandelen 

Gigi Kulowany, dochter van Delano Kulowany en Liona 
De Beer 

Xiani Windster zondag 20 december in Schandelen 

Javen Speth zondag 20 december te Schandelen 

Van harte proficiat en welkom in ons midden! 

 

Academie Rolduc over ethiek en  Bijbelweten-
schap 

Deze maand staan er twee lezingen van Academie Rol-
duc gepland: over ethiek en Bijbelwetenschap. 

Op dinsdag 12 januari geeft dr. Lambert Hendriks in 
Sevenum een lezing over mensenrechten. Een actueel 
thema, waarbij ook de vraag gesteld kan worden hoe 
je vanuit je geloof mensenrechten tot hun recht kunt 
laten komen? Ook de vraag waar het recht van de één 
beperkingen oplegt aan een ander, komt daarbij aan 
bod. Dr. Hendriks is rector van het grootseminarie Rol-
duc en doceert ethiek en moraaltheologie. Deze lezing 
wordt gehouden in het parochiehuis naast de kerk in 
Sevenum. 

De andere activiteit van Academie Rolduc deze maand 
is een lezing van pastoraal werker en exegeet Roman 
Gruijters over de betekenis van het verhaal van de 
zondvloed in het eerste Bijbelboek Genesis. Al eeu-
wenlang discussiëren bijbelgeleerden over de beteke-
nis van dit verhaal, waarin het kwaad in de wereld 
centraal staat. Gruijters studeerde Nieuwe Testament 
en Judaica en werkt momenteel aan zijn promotie. De-
ze lezing vindt plaats in Abdij Rolduc. 

Beide lezingen van Academie Rolduc beginnen om 
19.00 uur. Deelname kost € 5 per avond, ter plekke te 
voldoen. In verband met de coronamaatregelen kan 
het zijn dat het programma er anders uitziet of ver-
schoven wordt. Daarom is aanmelden vooraf noodza-
kelijk via academie@rolduc.nl                                
Het volledige jaarprogramma van Academie Rolduc is 
te lezen via www.bisdom-roermond.nl/academierolduc 

mailto:academie@rolduc.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/academierolduc


 

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 

Diaken Ton Jegerings  
 
A.P.G. Jegerings permanent diaken, 
J. van Vondelstraat 22  
6416 AS Heerlen 
tel: 06-22174613 
e-mail: ton@jegerings.net 

Kerkbijdrage  
 
ten name van Federatie R.K. Parochies, 

Heerlen. De bijdrage bedraagt minimaal € 115,00 per jaar. 

 
Bankrekeningen:  
 
St Cornelius: NL15 RABO122400496  
 
St Gerardus Majella: NL94 RABO 0172401119 
 
St Antonius van Padua: NL88 INGB0001045260 
 
Federatie RK Par H Hart/H Geest/HH Martelaren 
NL 42 INGB 0001 0611 23  
 
H Hart, HH Martelaren, H Geest 
NL 23 SNSB 0896 6277 80  
 

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 Heerler-
heide  

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

 

VIERINGEN H. HART VAN JEZUS, 
SCHANDELEN  

DONDERDAG 31 DECEMBER 2020- H. Silvester 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 

2021 
 
ZONDAG 3 JANUARI 2021-Openbaring des Heren 
10.00 uur Joke Keulen-Kicken (off); 
 
WOENSDAG 6 JANUARI 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
 
DONDERDAG 7 JANUARI 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
ZONDAG 10 JANUARI  
10.00 uur Toos van Daal-van den Hurk (off); 
 
WOENSDAG 13 JANUARI 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
 
DONDERDAG 14 JANUARI 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
ZONDAG 17 JANUARI  
10.00 uur welzijn van de parochies; 
 
WOENSDAG 20 JANUARI 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
 Annie Morren-Lennertz (v.w. Vriendenkring); . 
                14e Jrd. Jan Franssen; 
  
DONDERDAG 21 JANUARI 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
ZONDAG 24 JANUARI  
10.00 uur welzijn van de parochies; 
 
WOENSDAG 27 JANUARI 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
 
DONDERDAG 28 JANUARI 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
ZONDAG 31 JANUARI 
10.00 uur Annie Morren-Lennertz(off); 

mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
mailto:parochiekantoor@parochiefederatie-schandelen.nl
mailto:jwjrkta@yahoo.com
mailto:hermanjanssen8@gmail.com
https://www.facebook.com/H-Hart-van-Jezus-Schandelen-Heerlen-453789364823723/
https://www.facebook.com/H-Hart-van-Jezus-Schandelen-Heerlen-453789364823723/

