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Verrassend Gedachtenisprentje

Afgelopen maand waren er in onze parochies veel uitvaarten. "Dat zal wel door de warmte
komen", zeiden mensen vaak. En dat zal vast meespelen. Bij een van de overledenen
stonden in de rouw-annonce onder zijn handgeschreven initialen, waarmee hij vaker
kunstwerken initieerde, de grote Mariadogma's aangeduid: Moeder Gods. Altijd Maagd,
Zonder zonde ontvangen; met ziel en lichaam in de hemel opgenomen, en nog de titel
Medeverlosseres. Deze laatste titel betekent niet dat Maria niet zelf ook verlossing nodig
had, maar dat zij  op voorbeeldige wijze met Christus heeft meegewerkt aan de Verlossing -
zoals wij allen opgeroepen zijn om aan de verlossing met Christus mee te werken. Maar
Maria heeft dit op uitmuntende wijze gedaan.

Ik was er door getroffen zijn mariale getuigenis op de rouwbrief en het gedachtenisprentje te
lezen. Het paste helemaal bij de overledene - hij was een groot Mariavereerder - en het
prentje sloot af met De vrede van Christus en Ave Maria. Mooi om zo'n persoonlijk getuigenis
na te laten. Een prentje is dan een soort geestelijk testament en geeft aan wat iemand
belangrijk vindt en wil doorgeven. Heel katholiek en heel bijbels. Het is de concrete invulling
van wat we in het Lucasevangelie over Maria lezen: Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig!

Deze maand, op 15 augustus vieren we Maria Tenhemelopneming. - We zijn een beetje
jaloers op ons buurland waar mensen dan vrij hebben en wij in ons land niet meer. - We
vieren dan dat Maria met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen.

Toen paus Pius XII dit dogma afkondigde was er 's ochtends stromende regen op het St.-
Pietersplein. Madre Pasqualina vroeg bezorgd hoe moet dat nu als vanmiddag al die
mensen komen? Maar de heilige vader keek niet naar buiten om te zien hoe het
regende, maar gaf als antwoord dat Maria wel zou zorgen dat het dan droog zou zijn. En
het was droog! smile  

https://www.parochiesheerlennoord.nl/parochienieuwsprint.html
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Op 15 augustus vieren we dat Maria al op voorhand van haar Zoon verkregen heeft, wat
voor ons op het einde van de tijden is weggelegd: met ziel en lichaam is zij ten hemel
opgenomen. In de geloofsbelijdenis belijden we sinds de tijd van de apostelen ik geloof in de
verrijzenis van het lichaam. Het doet ons beseffen hoe groot Gods scheppende almacht is. 
Want wij kunnen ons de verrijzenis van het lichaam maar moeilijk voorstellen. Hoewel 15
augustus geen vrije dag is, zijn we toch opgeroepen om die dag de Eucharistie mee te
vieren, zoals op de zondagen. 's  Avonds om 19u is er een gezongen H. Mis in de
Corneliuskerk en in de H. Hart van Jezuskerk. 

De andere op het gedachtenisprentje aangeduide mariale geloofsgegevens vieren we op

1 januari: Maria, Moeder van God (de octaafdag van Kerstmis) - we vieren de geboorte
van Christus nogmaals, maar nu door speciaal naar het goddelijk moederschap
van Maria te kijken.

8 december: Maria zonder zonde ontvangen (Onbevlekt Ontvangenis); we vieren dat
Maria - met het oog op haar goddelijk moederschap - op voorhand gevrijwaard is van de
erfschuld. (We vieren ook Maria geboorte 8 september!)

25 maart: Altijd maagd (Maria Boodschap): De engel Gabriël kondigt Gods plannen aan
en Maria geeft haar medewerking. Het Kind dat zij zal ontvangen is van de Heilige
Geest: De H. Geest zal op u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.
Daarom zal het Kind heilig genoemd worden, Zoon van God (Lc 2, 35).

We zullen als een soort Adventsverdieping in de maand november/december op een of
meerdere avonden aandacht geven aan de plaats van Maria in het Verlossingsmysterie. Want
wie steekt er niet soms een kaarsje op voor Maria ... en dat kunnen we dan met nog meer
overtuiging doen!

Auteur: Wim Miltenburg fso
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Kerkdiensten

    Corneliuskerk
  Gerardus
Majella kerk

 Vrijdag 10 augustus

19.00 uur leesmis

St. Jacob Christiaan Scheepers en Catharina Gilissen

 

Zaterdag 11 augustus

16.00 - 1645 Biechtgelegenheid

19.00 uur zangmis zld Annie Ammereller-Lipperts (coll)
zld Annie Faessen-Smits (coll)
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Zondag 12 augustus

11.00 uur zangmis 

St.jrd. Adriaan van Maasdijk, Helena Janssen en
dochter Tiny; zeswekendienst Gerda Klinkers-Hermans;
zeswekendienst Sjeng Quaedvlieg

Zondag 12 augustus

9.30 uur zangmis voor het welzijn
van onze parochies

Maandag 13 augustus

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. Voor
alle zielen in het vagevuur;

St Anna Maria Bos-Moonen

 

 Dinsdag 14 augustus

9.00 uur leesmis voor alle zielen in
het vagevuur

Woensdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming

9.00 uur  Geen H. Mis

19.00 uur zangmis voor alle zielen in het vagevuur;
St Frans Houben en Catharina Elisabeth Vroomen;
zld Wim en Mieke Guillaume-Verkoelen en dochter
Resi (coll)

 

Vrijdag 17 augustus

19.00 uur leesmis St Hubert Janssen en Josepha Albert

 

Zaterdag 18 augustus

Geen Biechtgelegenheid

16.00 uur Huwelijk Robin Falize en Beatrice Peters.

19.00 uur zangmis zld voor Henk Laurs (  coll);
zld Gusta Mannheims-Peters (coll);zeswekendienst
José Bertram-Zuketto; zld Tiny en Mathieu Beaujean-
Schillings (coll); zld Lieske en Zef Fermans-
Beaujean en kleindochter Frouke;
zld Annie Ammereller- Lipperts (coll)

 

 

Zondag 19 augustus

11.00 uur zangmis zld Annie Hikspoors-
Lambregts (coll);zld Winy Falize-Peters (coll); zld voor
een overledene (coll)

Zondag 19 augustus

9.30 uur zangmis voor een
overledene (coll)

Maandag 20 augustus

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor
alle zielen in het vagevuur; St  Francisca Hoenen
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 Dinsdag 21 augustus

9.00 uur leesmis voor alle zielen in
het vagevuur

Woensdag 22 augustus

9.00 uur leesmis voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 24 augustus

19.00 uur leesmis zld Annie Cobben-Bosch (coll)

 

Zaterdag 25 augustus

16.00 -16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur
zangmis zld Erich Nitsche (coll);zld Sjef Hermans (coll);
zld Annie Ammereller-Lipperts (coll)

 

Zondag 26 augustus

11.00 uur zangmis m.m.v. Gregoriaans koor

voor het welzijn van onze parochies;
zld Hub Joosten (coll); zeswekendienst Henk Lavalle;
zeswekendienst Elly Knols- Heijnen; jrd ouders Ben
Wijnen en Maria Wijnen- van der Mark

LET OP: de kerk is vanaf 09.00 uur alleen te bereiken
via de Heulstraat i.v.m. de wielerwedstrijd 'De Pijl van
Heerlerheide'!

Zondag 26 augustus

9.30 uur zangmis voor een
overledene (coll)

Maandag 27 augustus

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis

voor alle zielen in het vagevuur; St echtelieden
Christiaan Daemen, Clementina Delahaye en Frans en
Louisa Daemen

 

 Dinsdag 28 augustus

9.00 uur leesmis voor alle zielen in
het vagevuur

Woensdag 29 augustus

9.00 uur leesmis voor alle zielen in het vagevuur;

St Pastoor Louis Stassen;

 

Vrijdag 31 augustus

19.00 uur leesmis
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Zaterdag 1 september

16.00 - 16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur zangmis Zld Annie Speth-Janssen (coll);
zld Willy Crousen-Manders (coll); zld Anna Theunissen-
Svet (coll)

 

Zondag 2 september

11.00 uur zangmis St jrd Anton Planinsek en
Hubertina Hermans; zeswekendienst Jan Kisters;
zeswekendienst Helena van Kruchten; zeswekendienst
Bertha Trags-Theunissen.

Zondag 2 september

9.30 uur zangmis voor een
overledene (coll)

Maandag 3 september

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis

st Hub Joseph Franssen en Maria Mechtilde Heutz

Maandag 3 september

10.00 uur H. Mis in de Grindel

 Dinsdag 4 september

Geen H. Mis i.v.m. bedevaart
Kevelaer

Woensdag 5 september

9.00 uur leesmis 

 

Vrijdag 7 september

18.00 - 19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis

Voor priesterroepingen en H. Priesters; zld fam.
Speth - Merten; St Antonius Houben en Sofia Houben;
St Martin Palmen en Catharina Goffin

 

Zaterdag 8 september

16.00 uur - 16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur zangmis zld Henk Laurs (coll); 4de jrd voor
Jo Habets; zld voor een overledene (coll)

 

Zondag 9 september

11.00 uur zangmis  zld Ba My Nguyen (coll);
zld Erich Nitsche (coll); zld voor een overledene (coll)

Zondag 9 september

9.30 uur zangmis voor het welzijn
van onze parochies; zld. voor
pastoor Frans Klein en familie,
voor  Sjef Klein en overleden
ouders Cas Paes en Sophie van der
Zon

Maandag 10 september

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis
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St Albert Arentsen en Gertrudis Martens;  St Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen

 

 Dinsdag 11 september

9.00 uur leesmis voor alle zielen in
het vagevuur

Woensdag 12 september

9.00 uur leesmis 

 

 

Auteur: parochiekantoor
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Levensmomenten

 Geboren  Overlijden

Gaan trouwen

Djaylee van Wersch,
dochter Kevin van
Wersch en Franca Küsters 

Henk Lavalle, 75 jaar,
Roebroekweg

Robin Falize en
Beatrice Peters

Garrod Geers, zoon
van Michel Geers en
Cynthia Crombach

José Bertram-Zuketto, 70
jaar, Gravenstraat

Marc Muytjens en
Angèle Vaessen

Vayènn Conemans,
dochter van
Kevin Conemans en
Melissa Koster

Elly Knols-Heijnen, 86 jaar,

P.Malherbestraat

Geert van Gessel en
Simone Kicken

 

Sidney Meurs, dochter
van Armand Meurs en
Kim Basten

Jan Kisters, 81 jaar,
Beneluxlaan

Peter Wiersma en
Nancy Gennar

Lytiano Schmitz, zoon
van Bart Schmitz en
Suzanna Buikstra

Helena van Kruchten, 60
jaar, Belemnieterf

Tom van Ingen en
Lauri Vijgen

Aleida Arnoldussen Annie Ammereller-Lipperts,
80 jaar, Schelsberg

Matthieu de Vos en
Elsbeth Peters

 Mathieu Beaujean, 82  
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jaar,Eindhoven

 Bertha Trags-Theunissen,77
jaar, Plataanplein

 

 Tien van Wanrooij, 69 jaar,

Hoensbroek

 

 Ien Veldman-Ritzen, 62 jaar

Bokstraat 

 

 

Auteur: parochiekantoor
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Mistijden

Dagen Heerlerheide Heksenberg Schandelen

zaterdag 14.30 uur Ter Eyck 
19.00 uur

  

zondag 11.00 uur  09.30 uur  11.00 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   
 

Auteur: Parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Liturgische kalender

Hier vindt u het evangelie van
vandaag:

 https://www.dagelijksevangelie.org/NL/gospel

De actuele liturgische kalender is te
vinden op:

http://www.abdijvanberne.nl/wp-
content/uploads/2017/08/Liturgische-kalender-
2017-18_1.pdf.

https://www.dagelijksevangelie.org/NL/gospel
http://www.abdijvanberne.nl/wp-content/uploads/2017/08/Liturgische-kalender-2017-18_1.pdf
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Auteur: webredactie
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Advertenties

 
Auteur: Parochiekantoor
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Eerste Communie en Vormsel in 2019

 

Heilig Vormsel in het schooljaar 2018-2019
Vormselmis: zaterdag 9 februari 2019 19 uur (Corneliuskerk) 
Vormheer: deken Hans Bouman
Koor: New Generation
informatie-avond: begin van het schooljaar (september 2019)
 
Eerste Communie in het schooljaar 2018-2019
Eerste Communiemis in de Corneliuskerk (De Ganzerik, Mijn Spoor, De Schakel): zondag 19 mei 2019
Eerste Communiemis in de Corneliuskerk (De Wegwijzer en Frans Postmaschool): zondag 26 mei 2019
Eerste Communiemis in de Gerardus Majellakerk (Basisschool Gerardus Majella): Hemelvaartsdag 30 mei
2019
Informatie-avonden: begin van het schooljaar (september - oktober 2019)
 

Auteur: Wim Miltenburg fso
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Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

 

Op woensdag 15 augustus is om 19.00 uur is in de Corneliuskerk een zangmis met Maria
liederen waarbij ook de zelf meegebrachte én gebundelde kroedwösj wordt gezegend.

 

Zaterdag 18 augustus om 14.30 uur is in huize Ter Eijck een mis ter ere van Maria
Tenhemelopneming voor de bewoners (voorste rijen) en anderen waarbij de kroedwösj voor
bewoners van Ter Eijck tijdens de mis wordt gezegend.

 

http://www.botterweckbv.nl/
https://degens.info/
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In de Onze-Lieve-Vrouwe-Munsterkerk in Roermond wordt op 15 augustus een Mariale Dag
gehouden. Deze start om 10.15 uur met rozenkransgebed. Om 11.00 uur is er een
plechtige eucharistieviering met zegening van de zelf meegebrachte 'kroedwösj', om 13.30 uur
wederom Rozenkransgebed en samenzang. De dag wordt om 15.00 uur afgesloten met een
gezongen Mariavespers, aansluitend lof en zegen met het Allerheiligste.

 

Bij de Lourdesgrot in de parochiekerk van Tienray is op 15 augustus om 19.30 uur
Rozenkransgebed en om 20.00 uur een eucharistieviering met aansluitend lichtprocessie. 

 

Bij de Lourdesgrot op de Cauberg in Valkenburg aan de Geul is op 15 augustus om 15.00 uur
een plechtige ziekenzegening met wijding van de 'kroedwösj' en aansluitend H. Mis.

 

Bij de kapel van Leenhof in Schaesberg (Landgraaf) wordt de 'kroedwösj' gezegend tijdens de
H. Mis die daar wordt gehouden om 19.00 uur op woensdag 15 augustus. 
  
  

Auteur: Redactie

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

Auteur: Parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Bedevaart Kevelaer

 
Op dinsdag 4 september gaan we samen met de parochies van Brunssum weer op bedevaart naar
Kevelaer.
 
Programma Kevelaer: 11.00 uur H. Mis in de Biechtkapel, 15.00 uur Kruisweg in de Pax Christi Hof en
16.00 uur H. Lof in de Kaarsenkapel.
 
De kosten bedragen € 20,00 per persoon.
 
Opstappen in de Heulstraat.
 
U kunt zich aanmelden bij Mevr. Leunissen, telefoon 045-5225239 of op het parochiekantoor, telefoon
045-5212450.

Auteur: Parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

https://www.primeraheerlerheide.nl/
https://www.epzijlstra.nl/
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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: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje
Voorbereidingsavond Doopsel: maandag 13 augustus om 19.30 uur in de
parochiezaal Heerlerheide (Corneliuskerk)
 

Auteur: Parochiekantoor
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Advertenties

Korbel
 

Auteur: Parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Pijl van Heerlerheide

Op zondag 26 augustus wordt de Pijl van Heerlerheide georganiseerd.

Het parcours gaat om 9.00 uur dicht. De Cornelius kerk is daarna alleen nog bereikbaar via de
Heulstraat. De route om de Corneliuskerk te bereiken is als volgt: komende vanaf de
Rennemigstraat doorrijden naar de Willem Barentzweg, dan de Kampstraat en de Heulstraat.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

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
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Contact- en internetgegevens

Internet

website: www.parochiesheerlennoord.nl 
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl 
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl 
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73 
e-mail diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl Tel. 06 - 270 942 62

https://haar.expert/kapsalons/kapsalon-korbel-wannerstraat-13-6413-ev-heerlen
https://www.parochiesheerlennoord.nl/
mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
mailto:wimmiltenburg@ziggo.nl
mailto:muprappallil@gmail.com
mailto:jana2@kpnmail.nl
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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
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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.

   

 

Auteur: Parochiekantoor
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Advertenies

 

Auteur: Parochiekantoor
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Colofon

Colofon

De volgende editie van het parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt op maandag 10 september 
2018!
Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.

Auteur: Parochiekantoor
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www.parochiesheerlennoord.nl

mailto:fiencruts@home.nl
https://www.yarden.nl/
mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
https://www.parochiesheerlennoord.nl/

