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Een dankjewel vanuit Thorn
Beste parochianen,
De H. Mis met aansluitende receptie in Heerlerheide vanwege mijn afscheid uit de parochies in
Heerlen-Noord en Schandelen heb ik als heel mooi en warm ervaren, met een grote
betrokkenheid van vele parochianen, zowel individueel, als in groeps- of verenigingsverband.
Ieder die hieraan heeft bijgedragen dank ik heel oprecht. De hartelijke, welgemeende
gesproken woorden hebben me goed gedaan en van mijn naasten en familie hoorde ik hoe
ook zij dit alles als heel fijn ervaren hebben en blij waren erbij geweest te zijn. Ik kijk er zelf
met grote dankbaarheid op terug. De aanwezigheid van velen, het gebed, de zang en de
muziek, de waarderende persoonlijke woorden, de attenties, geschenken, en de hartelijke
sfeer drukten een verbondenheid uit van één grote familie. En zo kunnen we de Kerk ook
zien: als een familie van mensen die met Jezus op weg gaan en waar ieder zijn eigen plaats en
taak heeft, en die tegelijk een band met elkaar geeft.
Het lukt me niet om ieder persoonlijk dankjewel te zeggen. Dat vind ik jammer, want de
contacten waren juist zo warm en hartelijk. En dit werd nog onderlijnd met geschenken.
DANKJEWEL! Heel dankbare herinneringen heb ik mee genomen en ik hoop en denk dat de
warme eucharistieviering, de verrassende en feestelijke muzikale tocht naar het Corneliushuis
en het samen-zijn daar ook voor de parochies een zegen zal zijn.
Vanaf het eerste begin in 2013 heb ik me in de parochies van Heerlen-Noord thuis gevoeld en
de band is de jaren erna alleen maar sterker geworden. In 2015 werd ik ook pastoor in de
parochiefederatie Schandelen – ook daar heb ik een echte verbondenheid gevoeld, al was
kapelaan Rijo daar de eerst aanspreekbare.
Op zondagmiddag 30 juni was de installatie in Thorn, waar velen uit Heerlen getuige van zijn
geweest; een indrukwekkende plechtigheid die door de lokale tv werd uitgezonden en op
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internet nog te vinden is. Enkele dagen later ben ik verhuisd naar het witte stadje. En tegelijk
met het inrichten van de pastorie ben ik me nu aan het inwerken als pastoor in de acht
kerkdorpen van het parochiecluster Emmaüs en als deken van Thorn.
Vaker denk ik aan een woord van Moeder Julia, stichteres van de Geestelijke Familie Het Werk:
“Geen afstanden vermogen te scheiden voor wie in de Heer verbonden leeft.” In die geest blijf
ik me met u in de parochies St.-Cornelius, Christus Koning,H. Gerardus Majella, H. Antonius
van Padua en de parochiefederatie Schandelen verbonden voelen. Ik sluit uw intenties in mijn
gebeden in en vraag tegelijk ook van mijn kant om uw gebed. Het terugkijken op de afgelopen
jaren van samen-zijn, samenwerken, samen vieren en geloven geeft me een gevoel van
blijheid en dankbaarheid – naar God en naar u.
Vriendelijke groet vanuit Midden Limburg.
Wim Miltenburg fso
Contactgegevens:
Wijngaard 11
6017 AG Thorn
0475 56 14 10
06 22 55 55 21
wimmiltenburgfso@gmail.com

Op de website kunt u een fotoalbum bekijken met een dertigtal foto's van het afscheid van
pastoor Miltenburg op zondag 23 juni 2019. De foto's zijn gemaakt door Funs IJpelaar. Langs
deze weg willen we hem daarvoor heel hartelijk danken. Pastoor Miltenburg ontvangt als
cadeau van het kerkbestuur een fotoalbum met nog veel meer foto's van die dag.
Auteur: kerkbestuur
Terug naar de inhoudsopgave

Kerkdiensten

Corneliuskerk

Gerardus Majella kerk

Met ingang van zaterdag 3 augustus zijn Met ingang van zaterdag 3 augustus is
de eucharistievieringen op:
de eucharistieviering op:
- zaterdag om 19.00 uur

- zaterdag om 18.00 uur

- zondag om 11.15 uur

Vrijdag 9 augustus
19.00 uur Leesmis. St Jacob Christiaan
Scheepers en Catharina Gilissen; St
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=24
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Peter Jacob Verkoelen, Barbara Moonen
en zoon.
Zaterdag 10 augustus
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zld Evarist
Olejniczak; Zld Fienie Hermans-Frolichs
(coll); Zld Piet Ammereller (coll).

Zaterdag 10 augustus
18.00 uur zangmis: voor het welzijn van
onze parochies

Zondag 11 augustus

11.15 uur Zangmis. St Jrd Adriaan van
Maasdijk en Helena Jansen en dochter
Tiny; 1e Jrd Fryderyk Kupiec.
Maandag 12 augustus

18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. St Anna Maria Bos-Moonen.
Dinsdag 13 augustus
9.00 uur leesmis: voor hen die offerden
Woensdag 14 augustus

9.00 uur Leesmis. Zld voor Jan en Annie
Miltenburg-Meijners, zoon Harry en
familie.
Donderdag 15 augustus
MARIA HEMELVAART

19.00 uur Zangmis. T.e.v. H. Maria.
Vrijdag 16 augustus

19.00 uur Zangmis. St Frans Houben en
Catharina Elisabeth Vroomen; voor alle
zielen in het vagevuur.
Zaterdag 17 augustus
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zld Nettie DurinckVoermans en Frans Durinck (coll); Zld
Elisabeth Bizzotto-Vliex (coll).

Zaterdag 17 augustus
18.00 uur zangmis: zld. Sien Vromen- van
Buuren (v.w. verjaardag)

Zondag 18 augustus

11.15 uur Zangmis. Zld Giovanni Perin
en Carolina Perin-Peron (coll); Zld Jos
Smeets (coll); Zld Anna Kleijnen-van
Gerven (coll).
Maandag 19 augustus

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=24
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18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. St Hubert Janssen en Josepha
Albert.
Dinsdag 20 augustus
9.00 uur leesmis

Woensdag 21 augustus
9.00 uur Leesmis. Zld voor Jan en Annie
Miltenburg-Meijners, zoon Harry en
familie.
Vrijdag 23 augustus
19.00 uur Leesmis. St Francisca
Hoenen; voor alle zielen in het vagevuur.
Zaterdag 24 augustus
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

Zaterdag 24 augustus
18.00 uur zangmis: voor een overledene

1ste

19.00 uur Zangmis.
Jrd Diana
Olejniczak; Zld voor een overledene
(coll).
Zondag 25 augustus
11.15 uur Zangmis. Voor het welzijn
van onze parochies; Zeswekendienst
Salvatore Tugulu; Zld voor een
overledene (coll).
Maandag 26 augustus
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. St Pastoor Louis Stassen; voor
alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag 27 augustus
9.00 uur leesmis: voor hen die offerden
Woensdag 28 augustus

9.00 uur Leesmis. Zld voor Jan en Annie
Miltenburg-Meijners, zoon Harry en
familie.
Vrijdag 30 augustus

19.00 uur Leesmis. St echtelieden
Christiaan Daemen, Clementina
Delahaye en Frans en Louisa Daemen.
Zaterdag 31 augustus
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

Zaterdag 31 augustus
18.00 uur zangmis:

19.00 uur Zangmis. Zld Piet Ammereller
(coll); Zld José Peters-Gulpers (coll).

Zondag 1 september
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=24
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11.15 uur Zangmis m.m.v.
Gregoriaans koor. Zld Tieny van
Wanrooy (coll); Zld Maria Le (coll).
Maandag 2 september
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. St Hubert Josef Franssen en
Maria Mechthilde Heutz.

Maandag 2 september
10.00 uur H. Mis in de Grindel

Dinsdag 3 september
Geen H. Mis i.v.m. bedevaart Kevelaer
Woensdag 4 september

9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het
vagevuur.
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Wekelijkse vieringen

Heerlerheide
zaterdag

14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur

zondag

11.15 uur

maandag

19.00 uur
18.45 uur:
Marianoveen

Heksenberg
18.00 uur

10.00 uur

dinsdag
woensdag

09.00 uur
09.00 uur

19.00 uur

donderdag
vrijdag

Schandelen

09.00 uur
19.00 uur

Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Levensmomenten
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Doopsel

Overlijden

Brian, zoon van Benjamin
Felipa en Danielle Dias

Bisschop Hans Reesink,
jaar, Brazilië

Alessio, zoon van
Francesco Diepeveen en
Sarah Diepeveen

John Franck, 74 jaar, Heerlen

Liv, dochter van Mark Gans
en Véronique Vermeulen

Huwelijk

85

Salvatore Tugulu, 76 jaar,
Koolmeesstraat
Louis Budé, 97 jaar, Ter Eyck

Raff, zoon van Martijn en
Sascha Brassé-Ruwette.
Jailey, dochter van Ben
Geurts en Jessica Cörvers
Marvin, zoon van Marvin van
Vlimmeren en
Marilyn Heskamp

Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Installatie pastoor en afscheid kapelaan
Pastoor J.W. Janssen zal op 1 september 2019 starten als pastoor van de parochies HeerlenNoord en de parochiefederatie Schandelen. Op zondag 15 september zal hij voor alle parochies
gezamenlijk officieel geïnstalleerd worden door Deken Bouman tijdens de H. Mis van 11.15
uur in de Corneliuskerk. Na de H. Mis is er gelegenheid om met de nieuwe pastoor kennis te
maken in het Corneliushuis. De H. Mis in Schandelen van 10.00 uur vervalt vanwege de
installatie in de Corneliuskerk.
Helaas gaat kapelaan Rijo ons verlaten. Hij wordt pastoor in Blerick. Het afscheid van
kapelaan Rijo is gepland op zondag 29 september 2019 tijdens een plechtige H. Mis om 10.00
uur in de H. Hart van Jezuskerk in Schandelen. Aansluitend aan de H. Mis bent u tot 13.30
uur van harte welkom in het Juphuis, Schandelerstraat 81, Heerlen om afscheid te nemen van
kapelaan Rijo. De afscheidsmis en receptie zijn ook bedoeld voor de parochianen van onze
parochies. De H. Mis in de Corneliuskerk van 11.15 uur komt op die dag daarom te vervallen.
Auteur: kerkbestuur
Terug naar de inhoudsopgave

Lezingen van de dag
De lezingen van de dag kunt u raadplegen via https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave
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Excursie naar Kornelimünster
In het kader van ‘180 jaar rondom St.-Cornelius’ kunt u op zondag 25 augustus deelnemen
aan een rondleiding door Kornelimünster. Het stadje ligt in het zuidoosten van de Kreis
Aachen, ongeveer 35 km van Heerlen. Het is een schilderachtig plaatsje met een historische
kern, de Corneliusbasiliek en de oude Stefanskerk. Tijdens de rondleiding krijgt u tekst en
uitleg bij alle bezienswaardigheden door een deskundige gids(in het Duits). De rondleiding
start om 14.30 uur op de parkeerplaats Abteigarten bij de voormalige abdij.
Deelname kost € 6,00 per persoon.
Opgeven kan bij het parochiekantoor van parochies Heerlen-Noord. De deelnamekosten dient
u uiterlijk 18 augustus te voldoen bij het parochiekantoor! U kunt zich ook aanmelden per
email (info@parochiesheerlennoord.nl) en het geld overmaken op NL 15 RABO 0122 4004 96
t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius
Vervoer naar Kornelimünster is op eigen gelegenheid. Mocht u geen eigen vervoer hebben dit
s.v.p. bij de aanmelding/betaling van de deelnamekosten doorgeven aan het parochiekantoor
zodat u kunt carpoolen.
Na afloop van de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid bij een van de horecagelegenheden
iets eten en/of drinken.
Auteur: kerkbestuur
Terug naar de inhoudsopgave

Kevelaer
BEDEVAART KEVELAER
Op dinsdag 3 september gaan we weer op bedevaart naar Kevelaer.
Programma: 11.00 uur Pelgrim mis in Biechtkapel
15.15 uur Kleine Kruisweg Forum Pax Christi
16.00 uur: Lof in Biechtkapel.
De kosten bedragen € 20,00 per persoon. Opstappen in de Heulsstraat.
U kunt zich aanmelden bij Mevr. Leunissen, telefoon 045-5225239 of op het parochiekantoor,
telefoon 045-5212450.
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Maria Tenhemelopneming
Op 15 augustus vieren we in de Corneliuskerk om 19.00 uur het hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Mariafeest van het jaar en één van de oudste
Mariafeesten. Het wordt als sinds de derde eeuw gevierd.
Op deze dag vieren we dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. In sommige
landen spreekt men over de ‘ontslaping van Maria’. Anders gezegd: we vieren dat Maria als het
ware wakker wordt in de hemel. Met Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30
dagen waarin ook andere Mariafeesten worden gevierd: Maria Koningin (22 augustus), Maria
Geboorte (8 september), de heilige Naam van Maria (12 september) en O.-L.-Vrouw van
Smarten (15 september).
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=24
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In de tiende eeuw ontstond een vaste gewoonte om op 15 augustus een boeket van zeven
(met de hand geplukte) kruiden en bloemen te zegenen. In Limburg de ‘kroedwis’ of
‘kroedwusj’ genoemd. Op vele plaatsen bestaat deze traditie nog steeds en worden de
boeketten op of rond deze dag gezegend. De samenstelling kan verschillen naar plaatselijk
gebruik: naast twee soorten granen, zijn er twee soorten onheil-werende kruiden
(bijvoorbeeld Alsem, Sint Janskruid) en twee soorten geneeskrachtige kruiden (witbloeiend
duizendblad, boerenwormkruid, kamille, valeriaan) en een walnoottak (weert insecten en het
schijnt dat de bliksem nooit inslaat in een notenboom). Aan de kruidenbos wordt een blauw
lint van zeven el bevestigd. De ‘kroedwis’ krijgt een plaats in huis en vaak ook in de stal bij de
dieren. Bij noodweer wordt een beetje van de kruidenbos op de kachel verbrand.
Auteur: redactie parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave

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 11.15 uur in ‘t Zaaltje
Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur
Doopvoorbereidingsavond: maandag 2 september om 20.00 uur in de parochiezaal naast
de kerk van Heerlerheide
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
Terug naar de inhoudsopgave

Internet
Internet
website: https://www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: hermanjanssen8@gmail.com Tel. 06 - 270 942 62
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=24
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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
Terug naar de inhoudsopgave

Herdenking ‘martelaren’ van Roermond
De martelaren van Gorcum zijn in katholiek Nederland een begrip. In de tijd van de
protestantse Opstand en de onlusten die daarmee gepaard gingen, werden in Den Briel tien
paters omwille van hun katholieke geloof vermoord. Ze zijn later heilig verklaard. Veel minder
bekend is dat eenzelfde actie heeft plaatsgevonden in Roermond.
Op 23 juli 1572, niet lang na het begin van de Tachtigjarige Oorlog, veroverden troepen van
Willem van Oranje de stad Roermond. Het was de soldaten toegestaan de stad te plunderen.
Ze hadden het daarbij vooral gemunt op katholieke kerken en kloosters. In het voormalige
kartuizerklooster (nu Caroluskapel en kantoren van het bisdom) werd die dag een bloedbad
aangericht. De helft van de aanwezigen werd gedood: dertien monniken en priesters.
Dit alles werd destijds uitvoerig beschreven en gedocumenteerd door de kartuizermonnik
Arnoldus Havensius, wiens verslag grote verontwaardiging verwekte in heel Europa. De
Martelaren van Roermond waren in hun tijd zelfs bekender dan de Martelaren van Gorcum, die
ook in juli 1572 werden vermoord. Talrijke kunstwerken werden gewijd aan hetgeen in
Roermond had plaatsgevonden en vooral in kartuizerkloosters hield men de herinnering aan
het gebeurde levend. De beenderen van de slachtoffers werden en worden tot op de dag van
vandaag als relieken in de Roermondse Caroluskapel bewaard.
Hoewel ze nooit officieel zalig of heilig zijn verklaard, is het verhaal van de ‘Martelaren van
Roermond’ de laatste jaren wat meer in de belangstelling komen te staan, onder meer door
een jaarlijkse herdenking. Deze vindt ditmaal plaats op vrijdag 9 augustus. In de
Caroluskapel (Swalmerstraat 100 in Roermond) gaan bisschop Harrie Smeets en
pastoor-deken Rob Merkx, rector van de kapel, om 18.30 uur voor in een eucharistieviering.
Aansluitend trekt een processie door de kruisgang van het kloostercomplex en kunnen de
relieken worden vereerd. Na een kop koffie/thee is er in de refter een inleiding, die wordt
verzorgd door de Benedictijner pater Johannes.
Auteur: redactie parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave

Talen
Talen
Auteur: redactie parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

advertentie anja
Auteur: parochiekantoor
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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.

Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties
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Auteur: parochiekantoor
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Colofon
De volgende editie van het Parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt
op maandag 2 september!
Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave
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