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Pastoors’ praat juli
Vakantie! Yes.
Vreemd is het leven geworden.
Alles overhoop gehaald. Zelfs onze gevoelens en verlangens. Kinderen zouden zich gaan
verheugen op de vakantie. Gezinnen zouden hun blik gaan richten op het gezellige samenzijn
onder de zon ergens ter wereld. Samen quality time hebben. Maar nu! Net weer naar school
na lange tijd thuis zijn. Was in het begin leuk, maar 24 uur met papa en mama heeft ook zijn
grenzen.
Velen van ons richten hun blikken nu op volgend jaar als alles weer normaal is.
Maar beste mensen we leven nu, we moeten nu iets van ons leven maken. Volgend jaar kan
alles juist anders zijn. Leef nu en geniet van elkaars aanwezigheid. Maak niet de fout van
velen die zeggen: Na mijn pensioen….. . Jammer maar kwam dat pensioen?
Ook als geloofsgemeenschap worden we door elkaar geschud. Samen hebben we ons door de
corona crisis heen geslagen. Het was een beetje spannend zo in het geheim samenkomen om
te bidden. Nog even en met honderd man gaat het de goede richting uit. Mijn excuus voor
deze vreemde maand juni met 30 man.
De communie kinderen mogen zich gaan verheugen op een bijzondere H. Communie in
september. Dank aan de catechisten voor hun uithoudingsvermogen in deze tijd.
We hebben in de afgelopen maanden veel gebeden in onze kerken. We willen dit voortzetten
om duidelijk te maken dat we God nodig hebben. Op Hem kunnen en moeten wij vertrouwen.
Wie vertrouwd op eigen kunnen en alleen menselijke wijsheid kan bedrogen uitkomen. Stellen
we ons vertrouwen in Hem zoals de apostelen deden toen ze echt tot geloof kwamen in de
moeilijke perioden van hun leven.
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Als parochie gaan we ook weer de banden aanhalen en het sociale contact weer opstarten. U
bent ook weer welkom op het parochiekantoor, wel met enkele beperkingen natuurlijk.
Hopelijk mag ik U spoedig weer in de kerk welkom heten. Kunt u niet meer naar de kerk dan
kan ik of diaken Janssen ook bij u op bezoek komen. Ook voor de zieken communie kunt u het
parochiekantoor bellen. Bel gerust.
Geniet van de vakantie maanden en laat u niet gek maken.
Gods zegen moge over u neer dalen.
Pastoor Janssen, Heerlen-boven-het-spoor
Auteur: pastoor J.W. Janssen
Terug naar de inhoudsopgave

Kerkdiensten

Dag en datum Tijd

Kerk

Intenties

Woensdag 1
juli

9.00 uur

Heerlerheide

Leesmis voor Jan en Annie MiltenburgMeijners, zoon Harry en familie; St Jan
Jacob Wijnen.

18.30 uur

Schandelen

Aanbidding met gebed voor roepingen

19.00 uur

Schandelen

Gebedsintenties uit het boek in de
kerk; welzijn van de parochies

Donderdag 2
juli

9.00 uur

Schandelen

Welzijn van de parochies;

Vrijdag 3 juli

18.00 uur

Heerlerheide

Aanbidding

19.00 uur

Heerlerheide

Leesmis voor Priesterroepingen en H.
Priesters; voor fam. Speth-Mertens;
St Josef en Mathieu Joosten.

Heksenberg

Zangmis: zld Elly Brandsen (coll)

19.00 uur

Heerlerheide

Zangmis. Jrd Math en Fieny van
Oijen-Starmans.

10.00 uur

Schandelen

5e jrd. Wiel Keijssers en overl. fam.
leden Keijssers-Pouwels; Fam. van
Haaren en Fons van Bijlevelt(st); Jrd.
ouders Erkens-Swager, zonen Paul en
Wim.

11.15 uur

Heerlerheide

Zangmis. Zld Anneke van Ham (coll);
St Jrd Hubertina Maria Verkoelen; Jrd
José Bertram – Zuketto.

10.00 uur

Heksenberg

H.Mis in de Grindel

18.40 uur

Heerlerheide

Rozenkransgebed met aansluitend
leesmis voor alle zielen in het
vagevuur; St August Voncken en
Helena Hermans.

Aansluitend Aanbidding tot 11.00 uur

Zaterdag 4 juli 18.00 uur

Zondag 5 juli

Maandag 6
juli
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Dinsdag 7 juli 9.00 uur

Heksenberg

Leesmis met aansluitend
Rozenkransgebed en Aanbidding

Woensdag 8
juli

9.00 uur

Heerlerheide

Leesmis voor Jan en Annie
Miltenburg-Meijners, zoon Harry en
familie.

18.30 uur

Schandelen

Aanbidding met gebed voor roepingen

19.00 uur

Schandelen

Gebedsintenties uit het boek in de
kerk; welzijn van de parochies

9.00 uur

Schandelen

Welzijn van de parochies;

Donderdag 9
juli

Aansluitend Aanbidding tot 11.00 uur

Vrijdag 10 juli 19.00 uur

Heerlerheide

Leesmis St Hubert Joseph Packbier en
Elisabeth Otermans.

Zaterdag 11
juli

18.00 uur

Heksenberg

Zangmis: voor het welzijn van onze
parochies; zld Margot GommansLeers; zld Edmund Moerskofski.

19.00 uur

Heerlerheide

Zangmis. Zld Rosa StrolenbergVerkoulen (coll); Zld Sjir Lipperts.

Zondag 12 juli 10.00 uur

Schandelen

Jan Franssen v.w. verjaardag;

11.15 uur

Heerlerheide

Zangmis. 1e jrd Salvatore Tugulu;
2e Jrd Jan Kisters; St Jrd Frans Evers
en Mia Evers-Beranich, Andreas
Beranich en Fien Beranich-Alberts en
zoon Toon.
Eerste H. Communie Zoey Gans.

13.00 uur

Schandelen

H. Mis Indonesische Gemeenschap KKI

Maandag 13
juli

18.40 uur

Heerlerheide

Rozenkransgebed met aansluitend
leesmis voor alle zielen in het
vagevuur.

Dinsdag 14
juli

9.00 uur

Heksenberg

Leesmis met aansluitend
Rozenkransgebed en Aanbidding

Woensdag 15
juli

9.00 uur

Heerlerheide

Leesmis.

18.30 uur

Schandelen

Aanbidding met gebed voor roepingen

19.00 uur

Schandelen

Gebedsintenties uit het boek in de
kerk; welzijn van de parochies.

Donderdag 16 9.00 uur
juli

Schandelen

Welzijn van de parochies.

Vrijdag 17 juli 19.00 uur

Heerlerheide

Leesmis St Jan Nicolaas Bemelmans
en echtgenoten.

Zaterdag 18
juli

14.30 uur

Heerlerheide

H. Mis in Ter Eyck

18.00 uur

Heksenberg

Zangmis: zld voor Johan van den
Enden (coll)

Aansluitend Aanbidding tot 11.00 uur

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=35

3/9

3-12-2020

Digitaal parochienieuws

19.00 uur

Heerlerheide

Zangmis. St Jrd Louis Budé; Zld Anna
Gómez Moron-Peters (coll).

Schandelen

Fam. van Haaren en Fons van
Bijlevelt(st).

11.15 uur

Heerlerheide

Zangmis. Zld Sjeng Quaedvlieg (coll).

Maandag 20
juli

18.40 uur

Heerlerheide

Rozenkransgebed met aansluitend
leesmis voor alle zielen in het
vagevuur.

Dinsdag 21
juli

9.00 uur

Heksenberg

Leesmis met aansluitend
Rozenkransgebed en Aanbidding

Woensdag 22
juli

9.00 uur

Heerlerheide

Leesmis. St Josef Sijstermans en
Leonie Stassen.

18.30 uur

Schandelen

Aanbidding met gebed voor roepingen

19.00 uur

Schandelen

Gebedsintenties uit het boek in de
kerk; welzijn van de parochies.

Donderdag 23 9.00 uur
juli

Schandelen

Welzijn van de parochies;

Vrijdag 24 juli 19.00 uur

Heerlerheide

Leesmis. St Jan Hendrik Janssen en
Maria Debie.

Zaterdag 25
juli

14.30 uur

Heerlerheide

H. Mis in Ter Eyck

18.00 uur

Heksenberg

Zangmis

19.00 uur

Heerlerheide

Zangmis. 1e jrd Louis Budé; Zld Wiel
Jeurissen (verj).

Schandelen

Welzijn van de parochies.

11.15 uur

Heerlerheide

Zangmis. Zld Hannie Visser-Collong
(coll).

Maandag 27
juli

18.40 uur

Heerlerheide

Rozenkransgebed met aansluitend
leesmis voor alle zielen in het
vagevuur.

Dinsdag 28
juli

9.00 uur

Heksenberg

Leesmis met aansluitend
Rozenkransgebed en Aanbidding

Woensdag 29
juli

9.00 uur

Heerlerheide

Leesmis. St Guillaume Jos
Schoonbrood en Anna Maria
Catharina Pijls.

18.30 uur

Schandelen

Aanbidding met gebed voor roepingen

19.00 uur

Schandelen

Gebedsintenties uit het boek in de
kerk; welzijn van de parochies.

Donderdag 30 9.00 uur
juli

Schandelen

Welzijn van de parochies.

Vrijdag 31 juli 19.00 uur

Heerlerheide

Zondag 19 juli 10.00 uur

Zondag 26 juli 10.00 uur

Aansluitend Aanbidding tot 11.00 uur

Aansluitend Aanbidding tot 11.00 uur

Leesmis.

Auteur: parochiekantoor
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Terug naar de inhoudsopgave

Levensmomenten

Doopsel

Overlijden

Huwelijk

Elly Brandsen, 73 jaar
Anjelierstraat
Trouwtje Aartsen-Struver, 73
jaar, Ligusterstraat
Ruud Wigman, 72 jaar,
Belemnieterf
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

dinsdag
woensdag

Schandelen

18.00 uur
10.00 uur

09.00 uur
09.00 uur

donderdag
vrijdag

Heksenberg

19.00 uur
09.00 uur

19.00 uur

Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave
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H. Missen vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli is er officieel geen maximum meer aan het aantal parochianen dat de H. Mis mag
bijwonen. De 1,5 meter-regel blijft echter van toepassing in alle kerken. Dat betekent in de
praktijk dat de kerken nog niet vol kunnen zitten. Hoe gaat dat in zijn werk?
In de Gerardus Majellakerk Heksenberg worden geen verdere maatregelen genomen, omdat
deze kerk niet zo druk bezocht wordt en iedereen makkelijk afstand van elkaar kan houden.
In de Corneliuskerk in Heerlerheide mogen de banken om en om gebruikt worden. U kunt
gaan zitten in de banken met een groene stip. Voor de duidelijkheid hebben we in de niettoegankelijke banken de misboekjes weggehaald. In een bank dient u op minimaal 1,5 meter
afstand van een andere parochiaan te gaan zitten. Alleen personen uit hetzelfde huishouden
mogen wel naast elkaar gaan zitten. Als de banken in het middenschip van de Corneliuskerk
bezet zijn, kunt u ook gebruik maken van de zijbankjes met een groene stip en van de banken
bij de doopkapel en het Corneliusaltaar met een groene stip. Op die manier moet het lukken
om op veilige afstand van elkaar de H.Mis bij te wonen.
In de H. Hart van Jezuskerk in Schandelen zijn ook de banken om en om voorzien van groene
stippen.
In alle kerken geldt dat u bij het betreden en verlaten van de kerk en bij het ter communie 1,5
meter afstand dienst te houden. Ook de andere algemene maatregelen blijven van toepassing.
Dus kom niet naar de kerk als u verkoudheidsklachten heeft. Kom ook niet als een van uw
huisgenoten koorts heeft of last van benauwdheid. Was regelmatig uw handen, hoest en nies
in uw elleboog en schud geen handen.
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

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: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje
Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur
Doopvoorbereidingsavond: Maandag 6 juli en maandag 3 augustus om 20.00 uur in de
parochiezaal naast de kerk te Heerlerheide
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Bankrekeningen
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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 en telefoon
Internet en telefoon
website: https://www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor J.W. Janssen jwjrkta@yahoo.com Tel. 045-5212450 en bij
spoedgevallen 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 parochiekantoor

Het Parochiekantoor van de parochies Heerlen Noord en Schandelen is vanaf
Maandag 29 juni op alle werkdagen weer geopend van 10.00 - 12.30 uur.
Het kantoor ligt rechts achteraan in het straatje tussen Corneliuskerk en pastorie.
U kunt er terecht om misintenties af te spreken, doopsels aan te vragen, en alle
andere vragen op kerkelijk en parochieel gebied voor te leggen.

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

Colofon
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De volgende editie van het Parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt op 1 augustus 2020.
Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.
Auteur: redactie parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties
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Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave
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