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Vol verwachting!

De verwarming draait weer op volle toeren. De winterjassen hangen weer permanent aan de
kapstok. De zon schijnt nog lekker over dag, maar eenmaal onder merk je dat de natuur
verandert.

De mens in onze streken is dan aangewezen op zijn vernuft om hier aangenaam te leven. We
leven weer in onze huizen en proberen er meer en meer een sfeer te creëren van een thuis.
Een thuis waar elk familielid zich thuis voelt. Waar het met open armen wordt ontvangen en 
geen reden hoeft te geven waarom hij er is. Dit is eigenlijk de diepste realiteit van onze
samenleving gestoeld op christelijke normen. God heeft een wereld gecreëerd waar ieder
mens zich thuis mag voelen. Ieder mens is uit Gods liefde geboren, ook al lijkt het soms een
vreemde weg die het leven heeft gemaakt om tot bloei te komen.  U en ik mogen er zijn om
op onze wijze de boodschap van God uit te dragen. Schep een thuis voor ieder mens die door
God is gewild.

Ook het geweldige initiatief van Caritas 045 stoelt op dit christelijk principe: Gods liefde
uitdragen naar alle mensen die op een of ander wijze in nood zijn, fysieke of
geestelijke nood. Daarom nodigen we alle mensen uit die het zich niet altijd kunnen
veroorloven om een volle maaltijd tot zich te nemen door armoede of eenzaamheid. Nodig
gerust gezinnen uit waarvan je weet dat ze het moeilijk hebben om mee te komen. Ze zijn
welkom en vallen echt niet op.  Zo kregen we een kersttafereel door het jaar. Ook bij de
geboorte van Jezus was het een instuif van mensen. Zij creëerden samen een thuis voor
Jezus, de Zoon van God.  Rijk en arm samen om Jezus te laten voelen dat Hij welkom is.
Jezus weet dus wat het betekent om arm te zijn en aangewezen op andere mensen

St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua 
Pastoor J.W. Janssen, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

https://www.parochiesheerlennoord.nl/parochienieuwsprint.html
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en dieren. Solidariteit alleen kan een wereld echt veranderen. Solidariteit bezerend op
Goddelijke liefde voor iedere mens.

Zo willen we de komende tijd ons richten op elkaar en God danken voor de liefde en warmte
die wij ontvangen van Hem en van de mensen om ons heen.

Geef warmte door en ontvang warmte om niet.

Laten we in de kerstnacht samen komen in de stal des Heren van Schandelen, Heerlerheide of
Heksenberg  om God te danken voor zijn liefde en solidariteit met de mensen in Jezus, Zijn
Zoon.

Kerstavond om 17.00 uur is er een kleuterviering in de St. Gerardus Majella kerk van
de Heksenberg.

Dinsdagavond “Caritas 045 avond”. Welkom vanaf 17.00 uur, om 18.00 uur samen
eten.

Auteur: pastoor J.W. Janssen

Terug naar de inhoudsopgave

kerkdiensten

    Corneliuskerk   Gerardus Majella kerk

Vrijdag 20 december

18.30 uur Boeteviering en aansluitend
19.00 uur Leesmis.

St Leonard Grond en Maria Magdalena Dierks

Aansluitend Biechtgelegenheid

 

Zaterdag 21 december         

4e weekend Advent

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. St Jrd Hein Zijlstra; Zld
Jacob Wenemoser (coll).

Zaterdag  21 december

4e weekend Advent

18.00 uur Zangmis.

Zondag 22 december                          4e

zondag Advent

11.15 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans
koor. St Jrd Jacq en Nelly Gommans-
Manders; Zld Diny van Voorst-Houkes (coll).
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Maandag 23 december

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

 

Dinsdag 24 december   KERSTAVOND

18.15 uur Gezinsmis m.m.v. New
Generation.

20.00 uur Zangmis m.m.v. St. Caecilia
koor. Zld Erika en Wiel Speth (coll); Jrd Jan
Savelsberg; Zld Giovanni Perin en Carolina
Perin-Peron (coll); St Jrd overl. ouders
Ritzen-Laumen en Hubertina Laumen; Zld
Salvatore Tugulu (coll); Zld overl. ouders
Spittler-Quaedvlieg; Zld echtelieden Martin
Kleijkers enWilhelmina Gulpers en dochter
Annie; Zld echtelieden Frans Parfant en Clara
Hulshof; Zld voor een overledene (coll);
Zld ouders Jacobs-Leers en ouders
Hamaekers-Moonen en overleden
familieleden.

22.00 uur Nachtmis Slovenen.

Dinsdag 24 december  KERSTAVOND

17.00 uur Kinderwoorddienst met kerstspel
van de communicanten.

Woensdag 25 december  

EERSTE KERSTDAG

11.30 uur Zangmis. Zld Marianne
Heinrichs-Mengels (coll); Zld Fryderyk Kupiec
(coll); Jrd Sjeng Vrolings, Catharina Vrolings-
Koonen en zoon Hein; Zld Willy Vrolings-
Paternotte en dochter Carina; Zld Sjeng
Huren en Lenie Huren-Beaujean; Zld Jan en
Mien Meurs-Triepels en zonen Ger en John;
Zld Jan Kisters; Zld Jan Witte; Zld Ernst
Theunissen; Zld Hannie Visser-Collong(coll).

Woensdag 25 december

EERSTE KERSTDAG

9.00 uur

Herdertjesmis met samenzang.

Donderdag 26 december    

TWEEDE KERSTDAG

11.15 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans
koor. Voor levende en overleden leden RKSV
Groene Ster; Zld Anton en Netty Backer
Leegstra  en Henk van Tilburg; Zld ouders
Leunissen en Vrolings en familie; Zld
Bisschop Hans Reesink (coll).

Donderdag 26 december

TWEEDE KERSTDAG

11.00 uur H.Mis met harmonie St.
Gerardus. Zld voor Mathieu Haagmans.

  



3-12-2020 Digitaal parochienieuws

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=29 4/15

Vrijdag 27 december

19.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het
vagevuur.

Zaterdag 28 december

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zld Mia Cordewener-
Mennens en zoon Loeke; Zld George Boon
(coll).

Zaterdag 28 december

18.00 uur Zangmis. Voor een overledene.

 

Zondag 29 december

11.15 uur Zangmis. Voor het welzijn van
onze parochies; Zld Kim Ank Le  (Maria Le)
(coll).

 

 

Maandag 30 december

18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis.

 

Dinsdag 31 december  Oudejaarsavond

GEEN H.MIS

Dinsdag 31 december

8.30 uur Aanbidding en Rozenkrans

9.00 uur Leesmis.

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Dag en datum Tijd Kerk Intenties
Woensdag

1 januari

NIEUWJAAR

 11.15 uur Heerlerheide Zangmis. Voor alle zielen in het
vagevuur; Zld Anna Kleijnen-van Gerven
(coll); Zld voor een overledene (coll).

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in de
parochiezaal.

Donderdag

2 januari

 9.00 uur  Schandelen  

kerkdiensten
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Vrijdag

3 januari

18.00 uur Heerlerheide Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor
Priesterroepingen en H. Priesters; voor
alle zielen in het vagevuur; Jrd Wiel Poels
en voor overledenen familie Heutz en
familie Poels; voor een jarige.

Zaterdag

4 januari

18.00 uur Heksenberg Zangmis

 

 16.00 uur

19.00 uur

Heerlerheide Biechtgelegenheid

Zangmis. Zld Sjef Raven (coll); St Jan
Mathijs Verkoelen en ouders; St Jrd
Tineke Ubachs.

Zondag

5 januari

10.00 uur Schandelen  

 11.15 uur Heerlerheide Zangmis m.m.v. Koor Thirdwing.
Zeswekendienst  Anneke van  Ham; St
Jrd Pastoor J.W. Peters, Mej. Peters en
overl. ouders.

Maandag

6 januari 

10.00 uur Heksenberg H.Mis in de Grindel

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

Dinsdag

7 januari

8.30 uur

9.00 uur

Heksenberg Aanbidding en Rozenkrans

Leesmis

Woensdag

8 januari

9.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 19.00 uur Schandelen Leesmis

Donderdag

9 januari

9.00 uur Schandelen Leesmis

Vrijdag

10 januari

19.00 uur Heerlerheide Leesmis. St Josef Hermans en Helena
Ramakers.

Zaterdag

11 januari

18.00 uur Heksenberg Zangmis. Voor het welzijn van onze
parochies.

 16.00 uur

19.00 uur 

Heerlerheide Biechtgelegenheid
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Zangmis. 1e Jrd Evarist Olejniczak; Zld
Maria Raes-van den Berg (coll).

Zondag

12 januari

10.00 uur Schandelen Zangmis.

 11.15 uur Heerlerheide Zangmis. St Jrd echtel. Hub en Mieke
Duijsens-Koonen en zoon Lau Duijsens;
2e Jrd Maria Koonen-Mostert.

Maandag

13 januari

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

Dinsdag

14 januari 

8.30 uur

9.00 uur

Heksenberg Aanbidding en Rozenkrans

Leesmis. Voor hen die offerden.

Woensdag

15 januari

9.00 uur Heerlerheide Leesmis.

 19.00 uur Schandelen Leesmis.

Donderdag

16 januari

9.00 uur Schandelen Leesmis.

Vrijdag

17 januari

19.00 uur Heerlerheide Plechtige Vormselviering

m.m.v. Koor Thirdwing.

Vormheer Vicaris A. Franssen.

Zangmis. Voor alle zielen in het
vagevuur.

Zaterdag

18 januari 

18.00 uur Heksenberg Zangmis. Voor een overledene.

 16.00 uur

19.00 uur

Heerlerheide Biechtgelegenheid

Zangmis. Zld Nettie Durinck-Voermans en
Frans Durinck; Zld Tieny van Wanrooy
(coll).

Zondag

19 januari

10.00 uur Schandelen Zangmis.

 11.15 uur Heerlerheide Sint Sebastianus

Zangmis m.m.v. Sint Caeciliakoor.
Voor levende en overleden leden
Koninklijke Schutterij Sint
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Sebastiaan; 1e Jrd Carolina Perin-
Peron en voor Giovanni Perin; Zld
Hubert Huijts en Elizabeth Huijts-
Beaujean en kinderen.

Maandag

20 januari

18.45 uur Heerlerheide Marianoveen en aansluitend leesmis. Voor
alle zielen in het vagevuur; St ouders
Wilms-Körfer.

Dinsdag

21 januari

8.30 uur

9.00 uur

Heksenberg Aanbidding en Rozenkrans

Leesmis.

Woensdag

22 januari

9.00 uur Heerlerheide Leesmis. St Eduard Wintgens; St Hendrik
Schobben en Helena Driessen.

 19.00 uur Schandelen Leesmis.

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Levensmomenten

 Doopsel  Overlijden  Huwelijk

Leah, dochter van
Maikel en Sabrina Crutzen

Anneke van Ham, 83 jaar,
Heerlen

Miel Straube-van de
Heijde, 81 jaar, Heulsstraat

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Wekelijkse vieringen

 Heerlerheide Heksenberg Schandelen

zaterdag 14.30 uur Ter Eyck 
19.00 uur

 18.00 uur  

zondag 11.15 uur   10.00 uur
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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

Samen in de Kribbe des Heren

 

Drie totaal verschillende kerststallen zijn weer met hulp van vrijwilligers opgesteld in onze drie
parochie kerken. Op drie plaatsen vieren we kerstmis, dat ooit op één plek is begonnen, de
stal van Bethlehem. Daar kwam de eerste gemeenschap van mensen samen om intiem de
geboorte te vieren van de Verlosser van deze wereld, Jezus Christus. Herders, koningen en
engelen kwam er samen. Hemel en aarde vierden feest op kleine schaal. De wereld was zich
toen nog niet bewust van dit eenmalige feit dat God tot stand heeft gebracht door het ja-
woord van Maria. In de afgelopen eeuwen is het uitgegroeid tot een wereldwijd verspreid
feest. Alleen de wereld gaat aan de haal met het feest. Wel Kerstmis vieren maar de betekenis
speelt voor velen geen rol meer. Dit kan natuurlijk niet blijven bestaan. Hierdoor wordt het
feest uitgehold en zal verdwijnen. 
Het is aan ons allen, alle parochianen van Heerlen-boven-het-spoor om gezamenlijk de
boodschap van het Kerstfeest uit te dragen  in deze wereld, vooral in ons eigen buurten. Door
met velen met Kerstmis naar de kerk te komen ervaren we weer de warmte die nodig is om
met elkaar te beseffen dat we God nodig hebben. God is het die mensen samenbrengt waarbij
Hij gebruik maakt van zijn leerlingen die de blijde boodschap verkondigen op alle straten en
pleinen van de wereld. Wat op het eerste Kerstfeest geschiedde en daarna uitgroeide, kan ook
nu weer uitgroeien in onze tijd. Veel wordt gepraat over de Kerk in negatieve zin. Maar het is
juist de Kerk die de zorg tot stand heeft gebracht. De ziekenhuizen, scholen en zelfs
universiteiten zijn door Jezus leerlingen opgebouwd. Wetenschap werd gedragen door de Kerk.
Kijk in de geschiedenis boeken en zie hoe vele onderzoekers priester en gelovigen waren. 
Wat toen mogelijk was moet ook nu weer kunnen. We zullen alle krachten moeten bundelen
en gezamenlijk naar buiten treden met onze boodschap van Geloof, Hoop en Liefde. Ook al wil
de egoïstische wereld het niet horen. Overal klinkt ikke ikke , zelden nog wij. Door de liberale
politiek van de laatste dertig jaar is onze christelijk identiteit bijna vernietigd en op de
achtergrond geplaatst. 
Daarom willen we in het nieuwe jaar met vereende krachten naar buiten treden als één
gemeenschap met drie prachtige kerken. Geen gezeur over sluiten meer, maar praten over
een toekomst met Christus in onze gemeenschappen en kerken. Geen gekneuter en
navelstaarderij meer. We gaan naar buiten treden. De wereld zal weten dat de boodschap van
Jezus Christus de enige ware boodschap is die de wereld ten positieve kan veranderen. 
Dit betekent wel dat we intensiever met de buren moeten samen werken om ten dienste te
zijn aan alle mensen van onze gemeenschap. Daarom komt een  parochiesecretariaat voor alle
parochianen van heel Heerlen-boven-de-spoorlijn, federaties Schandelen en Heerlen Noord
omvattend. Hierdoor staat altijd een vrijwilliger elke morgen ter uwer beschikking van
10.00uur tot 12.30uur. Buiten die tijden kunt u ook bellen maar dan krijgt u mij aan de lijn,
die van secretariaatswerk niet veel weet. Voor een persoonlijke afspraak mag u mij natuurlijk
altijd bellen. Ook mobiel 06-30579828. Ik wil er zijn voor iedereen. 
Mede namens de kerkbesturen(nog meervoud) wens ik u een Zalig Kerstfeest en Zalig
Nieuwjaar. 3 Januari mag u op  koffie met gebak komen op het Parochiesecratiaat , achter
de pastorie van Heerlerheide, vanwege mijn verjaardag 10.00-12.30uur. 
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Het centraal knooppunt van Heerlen-boven-het spoor.   
Het nummer van het gezamelijk parochiesecratariaat is 045-5212450

Auteur: Pastoor J.W. Janssen

Terug naar de inhoudsopgave

Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen Heerlerheide: elke maandag om 18.45 uur

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

Koffiedrinken Heerlerheide: 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

Aanbidding en Rozenkrans Heksenberg: dinsdag 8.30 uur voor de H. Mis

Doopvoorbereidingsavond: maandag 6 januari om 20.00 uur in de parochiezaal naast         
                                          de kerk te Heerlerheide

Auteur: parochiekantoor

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

Vormsel

Op vrijdag 17 januari 2020 zullen 25 jongens en meisjes van onze basisscholen het Heilig
Vormsel ontvangen uit handen van mgr. A. Franssen, vicaris van het bisdom Roermond.

De 25 vormelingen zijn: Maaike Bartels, Chayenne Derks, Deliano Dormans, Dani Fiala,
Paisley Fiala, Chanisa Frahn, Youri Franssen, Shana Fuyt, Femke Grijseels, Blessing James,
Isa Janssen, Allysia Jetten, Djunaidy Kok, Alysa Krijgsman, Jinte Larue, Mika Mertens,
Lieke Offermanns, Jasper Schlüter, Emiel Schlüter, Kyshaily Simons, Darwin Souren,
Cassandra Souren, Enrico Tummers, Jelle Wijnands en Nicole Wabik.

Wij willen de vormelingen van harte feliciteren met dit Vormsel!

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

De achtergronden van de Advent

In het weekeinde van zaterdag 30 november en zondag 1 december is de Advent begonnen.
Dat is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Deze duurt vier weken.

Maar dat is niet altijd zo geweest. Enkele weetjes over de Advent op een rij:

https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/
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Naam Advent

De naam Advent komt van het Latijnse werkwoord advenire, dat ‘naderen’

betekent. Ook het woord adventus is hiervan afgeleid. Dat betekent ‘komst’. Het werd
aanvankelijk gebruikt voor de troonsbestijging van een Romeinse keizer of de allereerste keer
dat de keizer of een andere vorst een tempel betrad. Gelovige mensen kijken in de Advent uit
naar de komst van Christus, de vredevorst. 

Vier zondagen

Waarschijnlijk hebben gelovigen al vanaf het begin van het christendom een voorbereidingstijd
op Kerstmis in acht genomen. Vanaf de vijfde eeuw is in de Oosterse Kerk duidelijk sprake van
een periode van enkele weken. Toen was nog sprake van acht weken: van 11 november tot 6
januari. Via Spanje en Frankrijk komt de traditie in de zesde eeuw naar Rome en de rest van
Europa. De duur van de advent verschilde per land en per eeuw. Er was sprake van vier, vijf
en soms zelfs zes adventszondagen. Tegenwoordig begint de advent op de vierde zondag
vóór 25 december. Dat betekent dat het begin van de advent per jaar verschilt.

Paars

Van oudsher is de Advent niet alleen een tijd om vooruit te kijken naar het Kerst feest, maar
ook een periode van boete. Daarom is de liturgische kleur van de liturgische gewaden in deze
periode paars, net als in de 40-dagen tijd voor Pasen. Halverwege de advent schijnt het licht
van Kerstmis al een beetje door en mag de kleur roze zijn, net als met halfvasten. 

Adventskrans

Het meest zichtbare teken van de Advent is de adventskrans, waarop elke week een kaarsje
extra wordt aangestoken. De krans is eigenlijk een kroon, als teken van eer, overwinning en
kroning. In het Romeinse rijk kregen overwinnaars al een kroon op hun hoofd. De
adventskrans verwijs al een beetje naar de koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem op
Palmzondag. De adventskrans is een eerbetoon aan Christus. De krans staat symbool voor de
aardbol: de wereld die uitziet naar de verlosser. 

Bron: Een jaar vol feesten van Bart Lauvrijs, Uitgeverij Standaard, 2004

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Uitnodiging gezinsmis

Kerstavond

24 december 2019 18.15 uur gezinsmis in de Sint Corneliuskerk
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Het wordt een heel mooie gezinsmis, met: 

 

KERSTSPEL, door kinderen van de basisscholen
New Generation als koor
VREDESLICHT uit BETHLEHEM (!), gebracht door Scouting
Dit vredeslicht kun je na de Mis meenemen. We hebben daarvoor
‘windbestendige kaarsen’ gekocht.  Deze zijn voor buiten om het
vredesvlammetje brandend van kerk naar thuis te brengen. (We vragen voor
deze windbestendige kaarsen € 1,50.)
Info bij: Marie-José Degens 0624823545, e-mail mjcadegens@gmail.com

gezinsmis uitnodiging
Kerstviering 2019

Auteur: Marie-José Degens

Terug naar de inhoudsopgave

Samenwerking met parochiefederatie Schandelen

Nu we één pastoor delen met Schandelen ligt het voor de hand om de samenwerking met de
parochiefederatie Schandelen te intensiveren. Een van de concrete punten daarbij is het
parochieblad. Vanaf januari 2020 nemen we ook de kerkdiensten en misintenties van
Schandelen (H. Hart van Jezus parochie) op in het parochienieuws. U ziet dan alle missen in
Heerlen-Noord bij elkaar staan en u kunt dan desgewenst kiezen om naar een andere kerk te
gaan als de mistijd daar u beter uitkomt. In Schandelen komt het parochieblad een keer per
maand uit, bij ons om de vier à vijf weken. Ook dit wordt op elkaar afgestemd, zodat het
woord van de pastoor in beide bladen hetzelfde is.

In dit parochieblad ziet u de kerkdiensten die nog worden gehouden in 2019 op de oude wijze
weergegeven. De kerkdiensten in 2020 inclusief de kerk van Schandelen.

Auteur: kerkbestuur

Terug naar de inhoudsopgave

Vastenactie 2019

VASTENACTIE 2019

mailto:mjcadegens@gmail.com
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Vastenactie 2019 is succesvol geweest met het eigen project Nepal. 
De parochies uit Heerlen hebben gezamenlijk € 9.200 opgebracht. 
Het Missieburo Bisdom Roermond heeft dit aangevuld tot € 10.000 en met dit 
totale bedrag hebben de dertig helpende handen het project kunnen realiseren. 
Voor het verslag zie: www.jeugdkringchrisko.nl

Hartelijk dank voor uw gift !.

Auteur: parochiekantoor
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Adventsbrief: ‘Vruchten van vernieuwde kerk

“De vruchten van een vernieuwde kerk zijn nog klein, maar ze zijn onmiskenbaar
aanwezig.” Dat schrijft bisschop Harrie Smeets van Roermond in zijn
adventsboodschap van dit jaar.
De bisschop kijkt in de brief terug op de kennismakingsbezoeken die hij afgelopen
jaar in alle Limburgse dekenaten heeft afgelegd. “Ik heb heel wat opkomend
zaaigoed gezien. Er is veel meer dan kaalslag,” aldus de bisschop. Zijn adventsbrief
is dit weekeinde in alle kerken in Limburg voorgelezen. Voor de volledige tekst
klik Hier .
Auteur: redactie parochienieuws
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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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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
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http://www.jeugdkringchrisko.nl/
https://www.facebook.com/notes/bisdom-roermond/adventsbrief-vruchten-van-vernieuwde-kerk-zijn-aanwezig/1598976166909323/
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Internet

Internet

website: https://www.parochiesheerlennoord.nl 
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl 
e-mail pastoor J.W. Janssen jwjrkta@yahoo.com Tel. 045-5212450 
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
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Colofon

De volgende editie van het Parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt
op 20 januari 2020.                                  !
Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

https://www.parochiesheerlennoord.nl/
mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
mailto:jwjrkta@yahoo.com
mailto:hermanjanssen8@gmail.com
mailto:fiencruts@home.nl
mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
http://www.botterweckbv.nl/
http://www.cafezaaldrbok.nl/
https://www.facebook.com/Etos-Heerlerheide-904911196282492/
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https://mok-uitvaart.nl/
https://knibbelerwitgoed.nl/
https://www.primera.nl/winkels/primera-heerlerheide
https://nl.sibelco.com/
https://www.lemmensmeessen.nl/
https://www.epzijlstra.nl/
https://degens.info/
https://www.yarden.nl/
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Advertenties

advertentie anja
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