
 

Volg uw parochie, ook 
op Facebook 

Vanaf januari heeft de 
nieuwe parochiefederatie 
Heerlen-Noord een eigen 
facebook-pagina. Hier-
voor is de pagina die al 
actief was voor de paro-
chie Schandelen omge-
bouwd. U kunt hier te-
recht voor nieuwtjes: 
over de activiteiten in 
onze kerken en op het 
gebied van religie. Het 
team dat deze pagina 
onderhoudt is hiervoor 
flink uitgebreid. Neem 
eens een kijkje en laat 
een duimpje achter! 

U vindt de pagina op het 
volgende adres:  
https://
www.facebook.com/
pfHeerlenNoord 

 

 

 

 

PAROCHIENIEUWS                              FEBRUARI 2021 

Arbeidzaam in dienstbaarheid! 
De veranderlijkheid van ons bestaan. 
 
Anderhalf jaar geleden werd ik gevraagd om naar Heerlen-Noord te komen om daar in 
een groot team te komen werken. Toen het werkelijkheid zou worden, was de situatie 
in de kerk al dermate veranderd dat het team nog maar bestond uit twee mensen: dia-
ken Janssen en pastoor Janssen. Voortvarend gingen we samen aan het werk, het werk 
dat eerst door vier werd gedaan. We werden een goed team, Janssen en Janssen. Maar 
de kerk is groter dan Heerlen-Noord. 
Dit jaar werden we, na onderling overleg, verblijd met een nieuw lid voor ons team, 
diaken Jegerings. Vanaf nu de 3-j”s van Heerlen-Noord. Nu hoorde ook het woon-
wagenpastoraat en de caritas tot nieuwe pijlers van ons pastoraal. Immers diaken  
Jegerings is de pater van het Kamp. 
Maar zoals bij mijn aantreden zou ook nu weer de kerkelijke situatie veranderen. Pries-
ters en diakens zijn mensen die gezonden worden waar ze hun talenten het meest no-
dig hebben. 
Sinds 1 januari zijn de parochies van weleer, 9 stuks, verenigd onder een kerkbestuur, 
onder de naam Parochiefederatie Heerlen-Noord. De bestuurlijke hervorming krijgt 
steeds vorm in Heerlen-Noord dankzij het noeste werk van kerkbestuur en pastoraal 
team. 
De wereld echter is groter dan Heerlen-Noord, ook die van de kerk. Onze bisschop 
heeft tot een van zijn pijlers de zorg voor de priesters en diakens gemaakt. Zoals u zich 
misschien herinnerd  heeft hij de zes jarige evaluatie ingevoerd. Priesters en diakens 
kunnen aangeven hoe zij zich voelen in hun situatie. Maar de bisschop kan dan ook 
beter handelen in het grote geheel. We zijn niet met velen, daarom hebben we elkaar 
hard nodig ook als diakens en priesters. 
U voelt waarschijnlijk wel aan wat ik nu wil gaan zeggen. Zeven jaar lang heeft Herman 
hier bij ons gewerkt.  Een man die rust uit straalt en zijn woorden met bedachtzaam-
heid uitspreekt. Een man waar je van gaat houden. Persoonlijk wil ik hem danken dat 
hij is gebleven en met mij een team heeft willen vormen. We vulden elkaar aan. Im-
mers de achternaam is het zelfde maar de persoonlijkheden verschillend. Daarom kon-
den we ook goed samen werken. Hierdoor is de pijn voor mij dan ook groot toen het 
bisdom aangaf dat ze ondanks mijn verzet toch graag hadden dat Herman mijn collega 
van Schinnen zou gaan bijstaan. Dit zal voor hem een grote overgang zijn. De situatie 
aldaar is totaal anders. Niet het rustige vaarwater van hier. Maar door zijn karakter en 
temperament zal hij daar wel eens van grote betekenis kunnen zijn om mensen weer 
bij elkaar te brengen. Ik wil u dan ook vragen om voor diaken Janssen te blijven bid-
den, ook en vooral nu hij naar de 4 dorpen rond Schinnen gaat op 1 Februari. Bij een 
gesprek dat we voerden over zijn vertrek, was Herman bekommerd om mij.  
Hij zei: ‘’ze moeten niet gaan denken dat ik met ruzie van jou wegga, want dat is niet 
zo.  Het is voor mij een nieuwe uitdaging.” Dit is Herman ten voeten uit zoals ik hem 
heb leren kennen in die 1,5 jaar. 
Herman, bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor Heerlen-Noord en ook voor mij. 
Denk eraan de pastorie staat altijd open. 
 
Afscheid diaken Janssen in het weekend van 30-31 januari. 
In het laatste weekend van januari zal diaken Janssen de preek verzorgen in onze ker-
ken. Er zal een mand staan in de kerk waarin u uw kaarten met dankbaarheid voor hem 
kunt neerleggen.  Op zondag 31 januari zullen we in de hoogmis op Heerlerheide om 
11.15uur ook als team van hem afscheid nemen, de laatste keer als de 3-J’s. 
  

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, VRANK 

Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen 

Misintenties, voor vermelding in parochienieuws maart uiterlijk 15 februari aanleveren 

https://www.facebook.com/pfHeerlenNoord
https://www.facebook.com/pfHeerlenNoord
https://www.facebook.com/pfHeerlenNoord


 

 ACTIE KERKBALANS 2021 – NADERE TOELICHTING 

In januari heeft de parochiefederatie aandacht gevraagd voor 
de financiële bijdragen van de parochianen in de vorm van een 
kerkbijdrage. Dit is geen verplichte contributie; u betaalt naar 
draagkracht.  

Richtsnoer van het bisdom is 1% van het netto-inkomen, 
met een minimum van € 115. 

 
Hieronder staan nog enkele punten die betrekking hebben op 
de kerkbijdrage en die voor u wellicht interessant zijn: 

Met hetzelfde geld meer geven kan door uw kerk te 
steunen met een periodieke gift 
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de parochie onder 
bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat 
geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een 
maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat 
die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?  
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar 
een vast bedrag per jaar aan de parochie schenkt. Tot 2014 
moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U 
kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeen-
komst. Ook onze parochies bieden die mogelijkheid. Periodieke 
giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel 
of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te 
laten komen aan de parochie, dan kunt u uw bijdrage aan de 
parochie verhogen zonder dat het u meer kost. Een periodieke 
gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere 
giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist 
meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.  
Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeen-
komst met de parochie aangaan voor een periodieke gift? Meer 
informatie is te vinden op de website van de parochies Heerlen
-Noord: https://parochiesheerlennoord.nl/belastingvoordeel/ .  
U kunt ook contact opnemen met het parochiekantoor. 

 
Betaal uw kerkbijdrage via automatische incasso 
Dat is gemakkelijk voor u. U hoeft zelf niet meer te denken aan 
het overschrijven van de kerkbijdrage. U machtigt het kerkbe-
stuur om het bedrag van de kerkbijdrage van uw rekening af te 
schrijven via automatisch incasso. Als u hiervoor kiest, moet u 
eenmalig een machtigingsformulier invullen waarop u uw gege-
vens invult en aangeeft hoeveel kerkbijdrage u per maand, 
kwartaal, of (half)jaar wilt betalen. Het machtigingsformulier 
vindt u op onze website en kunt u opsturen naar de parochie-
federatie. Het kerkbestuur regelt het verder voor u. U ontvangt 
een bericht, zodra de automatische incasso van start gaat. 
 
Machtigingsformulier downloaden: 

https://is.gd/7Up4ZW  
 
Als u al via automatische incasso betaalt en uw bijdrage wilt 
verhogen, kunt u het beste per e-mail contact opnemen met 
de penningmeester 
(penningmeester@parochiesheerlennoord.nl) of bellen met het 
parochiekantoor. 
 
 
PAROCHIEKRONIEK 

Overledenen 
Wij namen in de H.Hart van Jezus kerk te Schandelen afscheid 
van: 
Martien van Kasteren,  92 jaar, voorheen wonende LTM-weg 

Wij namen in de Gerardus Majella kerk te Heksenberg afscheid 
van: Els Mertens-Verbaeken, 90 jaar, Petrus Dondersstraat 

Mogen zij rusten in vrede. 

Dopelingen 
Xavi van Ee, in Heerlerheide 

Welkom in ons midden! 

 
Dinsdag 2 februari  MARIA LICHTMIS   
 BLASIUS ZEGEN 
9.00 uur  Leesmis met aansluitend Aanbidding  
 met Rozenkransgebed 

Zaterdag 6 februari 
18.00 uur: Els Mertens-Verbraeken (coll) 

Dinsdag 9 februari 
9.00 uur  Leesmis met aansluitend Aanbidding  
 met Rozenkransgebed 

Zaterdag 13 februari 
18.00 uur Lesley Pinas (coll);  
 Voor het welzijn van onze parochies 

Dinsdag 16 februari 
9.00 uur  Leesmis met aansluitend Aanbidding  
 met Rozenkransgebed 

Zaterdag 20 februari 
18.00 uur   Kasia Koszyk-Lukaszyk.(coll) 

Dinsdag 23 februari 
9.00 uur  Leesmis met aansluitend Aanbidding  
 met Rozenkransgebed 

Zaterdag 27 februari 
18.00 uur   Lesley Pinas (coll) 

 

VIERINGEN H. GERARDUS MAJELLA, 
HEKSENBERG  

 

 

 

VIERINGEN H. CORNELIUS,  
HEERLERHEIDE  

Maandag 1 februari 
18.00 uur  Aanbidding 
18.30 uur  Marianoveen  
19.00 uur  Leesmis. 

Woensdag 3 februari  BLASIUSZEGEN 
9.00 uur  Leesmis.- Tiny Miltenburg en familieleden 
9.30-12.00 uur  Aanbidding. 

Vrijdag 5 februari- H. Agatha 
18.00 uur  Aanbidding. 
18.30 uur  Rozenkransgebed voor Priesterroepingen. 
19.00 uur  Leesmis. 
 Priesterroepingen en H. Priesters;   
 Fam. Speth-Mertens; 
 Isabel Peters-Goris. 

Zaterdag 6 februari-  H.H. Paulus Miki en gezellen 
9.00 uur  Leesmis. 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 
19.00 uur  Hoogmis  
 Voor het welzijn van onze parochies;  
 Jeanne Raven-Wijnen (coll);  
 Jan Kaus (coll);  
 Hennes Swinkels (coll);   
 Jrd Emile- L’Ortije.                            

Zondag 7 februari  
11.15 uur  Hoogmis.- Sjef Horsch (coll);  
 Netty Ramekers-Huijts (coll);  
 Pierre Limpens (coll);  
 St Jrd echtel. Guillaume-Verkoelen en  
 dochter Resi.  

 

https://parochiesheerlennoord.nl/belastingvoordeel/
https://is.gd/7Up4ZW
mailto:penningmeester@parochiesheerlennoord.nl


 

Maandag 8 februari 
18.00 uur  Aanbidding 
18.30 uur Marianoveen  
19.00 uur  Leesmis. 

Woensdag 10 februari – H. Scholastica 
9.00 uur  Leesmis.- Tiny Miltenburg en familieleden; 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 

Vrijdag 12 februari 
18.00 uur  Aanbidding 
18.30 uur  Rozenkrans 
19.00 uur  Leesmis. 

Zaterdag 13 februari 
9.00 uur  Leesmis. 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 
19.00 uur  Hoogmis. - Jeanniene Bruls-Lardinois (coll);  
 Cristel Veld-Janssen (coll);                                 
 Elly Knols-Heijnen (coll). 

Zondag 14 februari 
11.15 uur  Hoogmis. - Jos Franssen-Slaterus (coll);  
 Enny Lipperts-Jongen (coll);  
 Theo Höhne (coll);   
 Marianne Meesen-Aretz (coll). 

Maandag 15 februari 
18.00 uur  Aanbidding 
18.30 uur  Marianoveen  
19.00 uur  Leesmis. 

Woensdag 17 februari   ASWOENSDAG  
9.00 uur  Leesmis. - Tiny Miltenburg en familieleden 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 

Vrijdag 19 februari 
18.00 uur  Aanbidding 
18.30 uur  Rozenkrans 
19.00 uur  Leesmis. 

Zaterdag 20 februari 
9.00 uur  Leesmis. 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 
19.00 uur  Hoogmis. - Sjeng Verspaget (coll);  
 Anna Scheijvens-Verspaget (coll);  
 Tiny Beaujean-Schillings (coll). 

Zondag 21 februari – 1e zondag vd 40 dagentijd 
11.15 uur  Hoogmis.- Renée Riemersma-Schyns (coll);  
 3e Jrd Hub Joosten;  
 voor een overledene (coll). 

Maandag 22 februari – Cathedra van de  
  H. apostel Petrus 
18.00 uur   Aanbidding 
18.30 uur   Marianoveen  
19.00 uur   Leesmis. 

Woensdag 24 februari 
9.00 uur  Leesmis.- Tiny Miltenburg en familieleden 
9.30-12.00 uur  Aanbidding. 

Vrijdag 26 februari 
18.00 uur   Aanbidding 
18.30 uur   Rozenkrans 
19.00 uur   Leesmis.-  Isabel Peters-Goris. 

 

 

Zaterdag 27 februari 
9.00 uur   Leesmis. 
9.30-12.00 uur Aanbidding. 
19.00 uur  Hoogmis-  Annie Coort-Koopmans (coll);  
 Jrd Sjaak Reijnierse. 

Zondag 28 februari -2e zondag vd 40dagentijd 
11.15 uur  Hoogmis.   
 Voor het welzijn van onze parochies;  
 Anna Friedrich-Lipperts (coll);                                
 Voor een overledene (coll);  
 Rika van der Bolt-Hendriks (coll). 

 

 
WOENSDAG 3 FEBRUARI   BLASIUSZEGEN 
18.30 uur Aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur Gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 Welzijn van de parochies; 
 
DONDERDAG 4 FEBRUARI  
09.00 uur Welzijn van de parochies; 
 Aansluitend aanbidding tot 10.15 uur 
 
ZONDAG 7 FEBRUARI – 5e zdhj B 
10.00 uur Joke Keulen-Kicken (off); 
 
WOENSDAG 10  FEBRUARI  - H. Scholastica 
18.30 uur Aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur Gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 Welzijn van de parochies; 
 
DONDERDAG 11 FEBRUARI  
09.00 uur Welzijn van de parochies; 
             Aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

ZONDAG 14 FEBRUARI- 6e zdhj B 
10.00 uur Toos van Daal-van den Hurk (off);  
 6wkd. Martien van Kasteren; 
 
WOENSDAG 17 FEBRUARI   ASWOENSDAG 
18.30 uur Aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur Gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 Welzijn van de parochies; 
                    
DONDERDAG 18 FEBRUARI  
09.00 uur Welzijn van de parochies; 
               Aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

ZONDAG 21 FEBRUARI- 1e z vd 40dagentijd B 
10.00 uur Annie Morren-Lennertz(off); 
 
WOENSDAG 24  FEBRUARI    
18.30 uur Aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur Gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 Welzijn van de parochies; 
 
DONDERDAG 25 FEBRUARI  
09.00 uur Welzijn van de parochies; 
               Aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

ZONDAG 28 FEBRUARI- 2e z vd 40dagentijd B 
10.00 uur Welzijn van de parochies; Hub Kisters; 

 

VIERINGEN H. HART VAN JEZUS, 
SCHANDELEN  



 

 
C O L O F O N Wegkruis Heerenweg/Roebroekweg Heksenberg  

opgeknapt 

Opknapbeurt in kader van de sociale wijkcohesie 

Ondanks de Corona omstandigheden maakte Stichting Wijkraad  Hek-
senberg/Pronsebroek, uiteraard voor aanvang van de voorbije feestda-
gen, toch gewag om toen iedereen prettige feestdagen toe te wensen, 
inclusief de voornaamste stelregel om gezond te blijven. Bovendien 
maakte genoemde Wijkraad ook melding om nieuws van Stichting Wijk-
raad te promoten, c.q. een kort  overzicht te verstrekken over gedane 
zaken in 2020. Dit ondanks het gegeven dat haar Wijkcentrum door de 
Coronamaatregelen gesloten moest blijven. Maar dit weerhield de Stich-
ting niet om toch op een andere wijze actief, in het kader van de sociale  
wijkcohesie, te blijven voor de wijk Heksenberg/Pronsebroek.   
                                                                                                                                                                   
Hieronder viel uiteraard ook de opknapping van het wegkruis gelegen 
op de hoek Heerenweg-Roebroekweg als zijnde een initiatief van Stich-
tingsvoorzitter/secretaris Callie Steijaert. Zijn idee en initiatief hiertoe 
had hij al ruim drie jaar in zijn gedachtegang om dit wegkruis door 
Stichting Wijkraad te laten opknappen. Destijds had hij hierover zelfs 
een informeel gesprek met Patrick Meulenberg eigenaar van lokaal schil-
dersbedrijf Meulenberg Hei Grindelweg die destijds ook prins-carnaval 
bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein was. Maar zoals wel vaker 
het geval is verwaterde het idee. Maar, mede ook door de Corona om-
standigheden, waardoor veel openbare activiteiten niet doorgingen, 
nam hij in augustus 2019 de draad weer op om te komen tot verwezen-
lijking tot het opknappen van het wegkruis Zijn eerste actie was om er 
achter te komen wie de eigenaar was van het wegkruis. Dit had nogal 
wat voeten in de aarde omdat, zowel bij Stichting Kapellen en wegkrui-
sen Roermond, het Bisdom zelf, bestuur/pastoor parochiecluster Heer-
len-Noord, kerkbestuur Heksenberg, Otto Vandeberg Heemkundevereni-
ging  Heerlerheide en in eerste instantie ook gemeente Heerlen nie-
mand kon aangeven wie de eigenaar was. 

Reactie afgevaardigde Vincent van Hout SKKL: “dhr. Steijaert, het doet 
mij vreugd te zien dat er meer mensen zijn die dit wegkruis waarderen. 
Mij persoonlijk is het erg dierbaar, omdat ik er bijna dagelijks langskom. 
Vanuit de Stichting Kruisen en Kapellen Limburg ben ik sinds enige tijd 
afgevaardigde voor de gemeentes Heerlen en Brunssum. Van mijn voor-
ganger heb ik onlangs een heel archief mogen ontvangen, waarin ik nog 
niet helemaal thuis ben. Toch ben ik op zoek gegaan naar de mogelijke 
eigenaar van dit kruis. Ik heb het echter niet kunnen vinden in het ar-
chief. Ik weet zelf dat destijds wijlen pastoor Frans Klein zich erg heeft 
ingezet dat het wegkruis behouden bleef bij de herinrichting van de 
kruising Heerenweg-Roebroekweg-Heideveldweg”                                                                                                                                

Mede dank zij de interventie van wethouder Adriane Keulen (o.m. 
Buurtgericht Werken) kwam na ruim drie weken toch het bericht, via de 
heer Bram de Groot Strategisch beleidsmedewerker Cultuur & Erfgoed, 
dat gebleken was dat het wegkruis toch eigendom was van de gemeen-
te Heerlen. Zijn antwoord: “uw vraag over het wegkruis op de hoek van 
de Heerenweg en de Roebroekweg is uiteindelijk bij mij terecht geko-
men. Ik was tot maandag op vakantie, dus kon het helaas niet eerder 
voor u uitzoeken. Uit een inventarisatie van wegkruizen uit 1982 maak 
ik op het kruis eigendom van de gemeente zou moeten zijn. Daar staat 
de volgende tekst: Houten kruis, vliegermodel, opschrift: geloofd zij 
Jezus Christus, geplaats op bakstenen muurtje  Even overleg gehad met 
beheer en onderhoud en zij vinden het ook prima als u dit met de Stich-
ting Wijkraad op wil pakken. Ik neem aan dat u een professioneel schil-
dersbedrijf selecteert en de huidige kleuren als uitgangspunt neemt”.   

Vervolgens gaf de heer de Groot toestemming om het wegkruis op te 
knappen. Aansluitend werd aan het professionele lokale Schildersbedrijf 
Meulenberg de opdracht gegeven om het wegkruis op te knappen voor 
rekening van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. Dit in het 
kader van de sociale cohesie voor de wijk Heksenberg/Pronsebroek. 
Schildersbedrijf Meulenberg ging vervolgens voortvarend te werk, met 
als resultaat een prachtig, als nieuw uitziende, wegkruis. Op een later 
tijdstip, wanneer de Coronamaatregelen van overheid/RIVM het toela-
ten, ligt het in de bedoeling om  speciaal aparte aandacht, wellicht op 
feestelijke wijze, aan de nu doorgevoerde opknapbeurt, te geven. 

 

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 
 

Pastoor J.W. Janssen 

Kerkstraat 6 
6413 EL Heerlen 
Telefoon   045 – 521 24 50 
Noodgeval: 06 30 57 98 28  
E-mail:      jwjrkta@yahoo.com 
 

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

Kerkbijdrage  
 
ten name van Parochiefederatie Heerlen-Noord, 
De bijdrage bedraagt minimaal € 115,00 per jaar. 

 
Bankrekeningen:  
 
St Cornelius: NL15 RABO 0122 4004 96  
 
St Gerardus Majella: NL94 RABO 0172 4011 19 
 
Federatie RK Par H Hart/H Geest/HH Martelaren 
NL42 INGB 0001 0611 23  
 
H Hart, HH Martelaren, H Geest 
NL23 SNSB 0896 6277 80  
 

Biechtgesprek: 

 
Iedere dag voor of na de mis of op afspraak met  
de pastoor. 

 

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  
 
Wilt u dit blad via e-mail ontvangen graag aanmelden via 
onze homepage 

 
Klachten over bezorging van dit blad: 

 
Kunt u melden bij de heer J. Erkens, 572 33 78  
voor Schandelen  
en de overige parochies via het parochiekantoor.  
 
Homepage:  
http:// www.parochiesheerlennoord.nl  
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/pfHeerlenNoord/ 

mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
mailto:jwjrkta@yahoo.com

