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Corona – vasten – Pasen.

Dierbare parochianen van Heerlen-boven-het-Spoor,

Ons leven wordt op dit moment vooral bepaald door het corona-virus. Op tv en radio wordt er
over gesproken. We leven er op het moment zelfs naar.

We moeten echter niet vergeten dat we op dit moment in de vasten zijn. Een tijd waarin we
ons meer en meer richten op God in ons leven. Door de drukte van de dag zouden we dat
soms kunnen vergeten. Juist in de vastentijd kunnen we corona een plaats geven.

Natuurlijk moeten we de richtlijnen van de overheid serieus nemen. De overheid is er ten
dienste van ons, ook dat vergeten we wel eens. Of beter gezegd dat vergeet de overheid wel
eens.

Wij zien ook om ons heen dat bij mensen de angst soms toeslaat.

We voelen ons niet meer veilig. We kijken elkaar soms schuw aan met in ons hoofd de vraag:
Heeft hij/zij het!

Dit zet een gemeenschap onder een spanning die niet nodig is. Er zijn mensen die hun hoop
alleen stellen op wetenschappers en de medische wereld. Maar er zijn ook mensen die juist in
deze tijd zich realiseren dat het vertrouwen in God op de proef wordt gesteld of dat ze zich
juist nu gaan realiseren dat we juist vertrouwen moeten hebben in God, en zijn
Voorzienigheid. Onze voorvaders zijn vaak op de proef gesteld  in hun vertrouwen op God. Zij
die trouw bleven, kregen verhoring en God zag hoe zij Hem liefhadden.

Ook wij, gelovige mensen, moeten juist in deze vastentijd ons realiseren dat, wat er ook
gebeurt, God ons nooit alleen laat. Hij staat naast ons in onze angst en/of onze pijn. Hij leeft
met ons mee zoals Hij ook met ons mee geleden heeft in zijn Zoon Jezus Christus. De eerste
Christenen bleven bidden en samenkomen in de catacomben van Rome. De dood was om hen
heen boven de grond. Zo heerst ook nu de angst voor de dood door Corona om ons heen. Laat
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deze angst niet door dringen in uw hart. Laat uw hart doordrongen blijven van  de liefde van
God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Ik wens allen sterkte die de weg van het lijden
moeten gaan van Jezus door toedoen van corona. Verlies niet het vertrouwen in Hem. Hij
heeft ons een toekomst beloofd over de grens van de dood heen. Daarom heeft God altijd het
laatste woord. Zijn liefde verlaat ons nimmer. Blijf hoop stellen in Hem, vertrouw op Hem.

Blijf bidden en er zijn voor  een ander in nood.

Auteur: pastoor J.W. Janssen
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Kerken open voor persoonlijk gebed en aanbidding

Openstelling kerken voor persoonlijk gebed en aanbidding van het Allerheiligst
Sacrament  ten tijde van het corona virus in de parochies van de Parochiefederatie
Heerlen-Noord en de Parochiefederatie Schandelen. 

De volgende kerken zijn geopend: 

Dinsdag:       Gerardus Majella Heksenberg:  van 14.00 tot 16.00 uur 

Woensdag:   Corneliuskerk Heerlerheide:      van 10.00 tot 12.00 uur 

Donderdag:   Heilig Hart Kerk Schandelen:    van 10.00 tot 12.00 uur 

Vrijdag:         Corneliuskerk Heerlerheide:      van 14.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag:      Corneliuskerk Heerlerheide:      van 10.00 tot 12.00 uur 

Zondag:        Corneliuskerk Heerlerheide:      van 10.00 tot 12.00 uur

Auteur: parochiekantoor
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Publieke eucharistievieringen afgelast tot 1 juni

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren (1
juni 2020)

Klik op Paasvieringen vanuit Roermond op landelijke en regionale tv!

De eucharistieviering van Eerste Paasdag wordt live vanuit de Munsterkerk in Roermond
uitgezonden door KRO-NCRV en door de regionale omroep L1. Hoofdcelebrant in deze
Paasviering is bisschop Harrie Smeets van Roermond. Het wordt een sobere viering zonder
kerkgangers, zoals dit sinds het begin van de coronacrisis gebruikelijk is.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het
coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen
getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de
gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100
mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag
afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

In parochies Heerlen-Noord en parochiefederatie Schandelen gaan de aanbiddingen
wel door en vinden de liturgische vieringen plaats achter gesloten deuren.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt
noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen

https://www.bisdom-roermond.nl/Paasvieringen-op-tv-
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wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te
steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de
overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om
uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze
zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen
deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Decreet

De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het
decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten
op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-
19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor
Liturgie (NRL, www.rkliturgie.nl).

De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het
coronavirus heerst.

Gebed van de bisschoppen
Gebedskaart voor de geestelijke communie
Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood
Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot
gebed en live streaming van vieringen.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit
Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria
iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Bron: https://www.bisdom-roermond.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-
Pinksteren 

 

Auteur: bisdom Roermond
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Wekelijkse vieringen vervallen

 Heerlerheide Heksenberg Schandelen

    
Alle vieringen vervallen tot en met Pinksteren (31 mei 2020).

Auteur: parochiekantoor
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Levensmomenten

https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/romeins-decreet-paastriduum-en-corona-pandemie
http://www.rkliturgie.nl/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/20190116-%C2%A9RamonMangold-gebedv2.jpg
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/Gebedskaart-corona-2020-def.pdf
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4074&t=Noveengebed+coronavirus
https://www.rkkerk.nl/kro-ncrv-komt-in-tijden-van-corona-met-dagelijkse-live-stream-eucharistie-en-dagsluiting/
https://www.bisdom-roermond.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-Pinksteren
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 Doopsel  Overlijden  Huwelijk

Ayden, dochter van
Jeffrey Haagmans en
Angela Verspaget

Rosa Strolenberg-
Verkoulen, 92 jaar,
Keekstraat 
 

 

Auteur: parochiekantoor
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Lezingen van de dag

De lezingen van de dag kunt u raadplegen via https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/  

Auteur: parochiekantoor
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Vervallen i.v.m. Corona crisis

Als gevolg van de Corona crisis vervallen de volgende activiteiten in april:

- Op woensdag 1 april VERVALT de Communie voorbereiding;

- Op maandag 6 april VERVALT de doop catechese.

Auteur: parochiekantoor
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Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur

Aanbidding Heerlerheide: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Koffiedrinken Heerlerheide: vervalt deze maand.

Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur

Doopvoorbereidingsavond vervalt.

Biechtgelegenheid vervalt.   

Als u wilt biechten kunt u een afspraak maken met pastoor.

Auteur: parochiekantoor
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Internet

https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/
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Internet

website: https://www.parochiesheerlennoord.nl 
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl 
e-mail pastoor J.W. Janssen jwjrkta@yahoo.com Tel. 045-5212450                            Voor
spoedgevallen: pastoor Janssen: 06-30579828   
e-mail diaken Herman Janssen: hermanjanssen8@gmail.com Tel. 06 - 270 942 62 
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
onder nr. 06 - 531 71 722  
e-mail: fiencruts@home.nl

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Praktische informatie

Openingstijden Parochiekantoor

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur. 
Adres: Kerkstraat 6, 6413EL Heerlen. Telefoon 045 - 5212450.

   

Als gevolg van de Corona crisis is het parochiekantoor van de parochies Heerlen-Noord én
parochiefederatie Schandelen tot nader bericht gesloten.

Het parochiekantoor is wel nog te bereiken via telefoon en e-mail:

Telefonisch 045-5212450

e-mail info@parochiesheerlennoord.nl

Voor spoedgevallen: pastoor Janssen: 06-30579828

Auteur: parochiekantoor
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Bankrekeningen

Bankrekeningen

• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96 
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19 
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

https://www.parochiesheerlennoord.nl/
mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
mailto:jwjrkta@yahoo.com
mailto:hermanjanssen8@gmail.com
mailto:fiencruts@home.nl
mailto:info@parochiesheerlennoord.nl


3-12-2020 Digitaal parochienieuws

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=32 6/7

Colofon

De volgende editie van het Parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt
op  1 mei 2020!
Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.

Auteur: redactie parochienieuws
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Advertenties

  

mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
http://www.botterweckbv.nl/
http://www.cafezaaldrbok.nl/
https://www.facebook.com/Etos-Heerlerheide-904911196282492/
https://mok-uitvaart.nl/
https://knibbelerwitgoed.nl/
https://www.primera.nl/winkels/primera-heerlerheide
https://nl.sibelco.com/
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Auteur: parochiekantoor
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www.parochiesheerlennoord.nl

https://www.lemmensmeessen.nl/
https://www.epzijlstra.nl/
https://degens.info/
https://www.yarden.nl/
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