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

Water in Rome
Op het moment dat de redactie dit parochieblad samenstelt, geniet ik van mijn vakantie. In Rome. Warm,
maar toch een aangename temperatuur. Ik sta bij een van de twee fonteinen op het St.-Pietersplein. Op
de achtergrond de St.-Pieter en aan de andere kant de ramen van de pauselijke vertrekken van waar
zondags altijd om twaalf uur het angelus wordt gebeden. Het sprankelende water van de fontein werkt
verfrissend en doet met terugdenken aan het Baptisterium dat ik 's ochtends had bezocht, dit bij de
basiliek St.-Jan van Lateranen. Een achthoekige kerk met rijke symboliek die het doopsel belicht. Aan de
wanden schilderingen uit de H. Schrift, o.a. van de Ethiopiër die gedoopt onderweg bij een water wordt
gedoopt. In het midden van een lager gelegen deel een grote doopvont in de vorm van een boot. Men
daalde echt af naar het lagere gedeelte om dan na het doopsel te 'herrijzen'. En de boot roept het schip
van Christus' Kerk in herinnering, of ook de ark van Noach: die ín de ark waren werden gered. De Kerk
biedt ook redding (Verlossing).  En in Rome ervaar ik nog meer hoezeer we als parochie in het bisdom een
onderdeel van een wereldkerk zijn. Het katholieke, universele is gewoon aanwezig. Enkele gebeeldhouwde
herten roepen automatisch een psalmvers op: "God, ik verlang naar U, zoals een hart naar helder water"
(Ps 42,1). En als ik weer buiten ben en nog eens achterom naar dit oude baptisterium kijk, denk ik:
achthoekig, daar ligt bewust de achtste dag in, een verwijzing naar het Rijk van God dat duurt tot in de
eeuwigheid. En het doopsel als de weg erheen. Ik liep verder naar de heilige trap - de trap die door
keizerin Helena van Jeruzalem naar Rome was gebracht en waar Jezus vóór Pilatus over was gelopen. Ik
kom er, maar helaas: vanwege restauratie heel het jaar gesloten 'in restauro per tuto il 2018' 
En nu, bij deze fontein, geniet ik van een flesje fris water, in het centrum van de wereldkerk. Gewoon blij
dat ik katholiek en me in dit geloof echt thuis te mogen voelen.

Auteur: Wim Miltenburg fso pastoor
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Kerkdiensten

https://www.parochiesheerlennoord.nl/parochienieuwsprint.html
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    Corneliuskerk   Gerardus Majella kerk

Vrijdag, 13 juli 
19.00 uur Leesmis

 

Zaterdag, 14 juli

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis

Zld voor een overledene (coll)

 

Zondag, 15 juli

11.00 uur Zangmis 
Zld Thei Hoen (coll) 
Zld voor een overledene (coll) 
Zeswekendienst John Vaessen

Zondag, 15 juli

09.30 uur Zangmis Zld Margot Gommans-
Leers

Jrd Edmund Moerskofski Voor ouders Jo en
Ria Kroon-Brizzi

Zld voor Els Stevens-Jongen

Maandag, 16 juli

18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis voor alle zielen in het vagevuur

Dinsdag, 17 juli

09.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur

Woensdag, 18 juli

09.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur

Vrijdag, 20 juli

19.00 uur Leesmis St Josef Sijstermans en
Leonie Stassen St Jan Hendrik Janssen en
Maria Debie

Zaterdag, 21 juli

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis

Jrd Doortje en Jack Koch-Vermeulen 
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Zld Henk Laurs (coll) 

Zld Gusta Mannheims-Peters (coll) 

Jrd Rika Goertzen-Ververs

Zondag, 22 juli

11.00 uur Zangmis Zld Winy Falize-Peters
(coll)

Zld voor een overledene (coll)

Zondag, 22 juli

09.30 uur Zangmis Zld Sjef Hermans (coll)

Maandag, 23 juli

18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis voor alle zielen in het vagevuur

St Jan Nicolaas Bemelmans en echtgenotes

 

 Dinsdag 24 juli

09.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur

Woensdag, 25 juli

09.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur

St Guillaume Jos Schoonbrood en Anna Maria
Catharina Pijls

 

Vrijdag  27 juli

19.00 uur Leesmis

 

Zaterdag, 28 juli

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis

Zld Wiel Jeurissen (verj)

Zld Annie Speth-Janssen (coll)

 

Zondag, 29 juli

11.00 uur Zangmis Voor het welzijn van onze
parochies 

Zld Annie Hikspoors –Lambregts (coll) 

Zld voor een overledene (coll)

 
Zondag, 29 juli

09.30 uur Zangmis Zld. voor Mia Onink-
Dauven (coll)

Maandag, 30 juli  
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18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis voor alle zielen in het vagevuur

 Dinsdag, 31 juli

09.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur

Woensdag, 1 augustus

09.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur 

St Hubert Jos. Packbier en Elisabeth
Otermans

 

Vrijdag, 3 augustus

18.00-19.00 uur: Aanbidding en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters

Zld. fam. Speth-Mertens

 

Zaterdag, 4 augustus

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis voor het welzijn van onze
parochies

Zld Frans Swinkels (coll)

 

Zondag, 5 augustus

11.00 uur Zangmis St Jrd overl. ouders
Ritzen-Laumen en Hubertina Laumen

Zld voor een overledene (coll)
Zeswekendienst Rika van der Bolt-Hendriks

Zondag, 5 augustus

09.30 uur Zangmis Voor een overledene
(MD)

Maandag, 6 augustus

18.45 uur  Marianoveen met aansluitend
leesmis voor alle zielen in het vagevuur

St Andries Degens en Antonetta Franken

 Dinsdag, 7 augustus 
09.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur

Woensdag, 8 augustus

09.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur
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St Peter Jacob Verkoelen Barbara Moonen en
zoon

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Jaardiensten

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

Zomeravond
De takken van de bomen dansen in een groen ballet; 
de ondergaande zon heeft er een spotlight op gezet. 
De avondlucht is van een vreemd, doorschijnend blauw, 
een witte windveer waaiert uit, verdwijnt al gauw. 
de witte floxen in de tuin zijn één groot bruidsboeket, 
een zwaluw scheert voorbij, gekleed in zwart jacquet. 
Het pluisje van een paardenbloem daalt zachtjes neer; 
de avond is zo vredig; niets verlang ik meer. 
Maar deze stilte, deze schoonheid duren maar zo kort, 
ik sluit ze in mijn hart; bewaar ze voor als ’t donker wordt.

Auteur: Nel Benschop - Verzamelde gedichten

Terug naar de inhoudsopgave

advertentie
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Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Privacyverklaring
Op 10 mei 2018 hebben de bisschoppen van Nederland het algemene reglement bescherming
persoonsgegevens parochies 2018 vastgesteld. Onze parochie houdt zich aan dit reglement. Op basis van dit
reglement heeft de parochie een privacyverklaring opgesteld, waarin is beschreven welke gegevens van
parochianen door de parochie worden bijgehouden en hoe de parochianen hierin inzage in kunnen krijgen. In
de privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Zie hier voor de volledige tekst van de privacyverklaring.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met het parochie
kantoor.

 
 

Auteur: kerkbestuur

Terug naar de inhoudsopgave

Kathedraal Roermond dagelijks open
Wellicht een tip voor een uitstapje tijdens de zomervakantie: een bezoek aan de Sint- 
Christoffel kathedraal in Roermond. Deze 15e eeuwse hoofdkerk van het bisdom kent een rijke
historie en heeft veel kunstwerken die het waard zijn om bekeken te worden, niet in de laatste
plaats de gevarieerde gebrandschilderde ramen.

De kerk is elke dag tussen 14 en 17 uur open. De entree is gratis (een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld). Bovendien is elke zaterdag tot en met oktober de toren van de
kathedraal te beklimmen. Op een hoogte van 75 meter heeft de bezoeker een prachtig uitzicht
over de bisschopsstad en de Maasplassen tot aan Venlo en Geleen toe.

De toren is te beklimmen op zaterdagen om 14.30 
uur en 15.30 uur.

http://www.cafezaaldrbok.nl/
https://www.lemmensmeessen.nl/
https://www.primeraheerlerheide.nl/
https://www.epzijlstra.nl/
https://www.parochiesheerlennoord.nl/extrainfo.php?pi=privacy%20verklaring
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Entree: € 2,50. 
Meer info: www.kathedraal-roermond.nl

Auteur: Bisdom Roermond

Terug naar de inhoudsopgave

Lezingen van de dag

Hier vindt u het
evangelie van vandaag:

 https://www2.evangelizo.org/NL/gospel/

De actuele liturgische
kalender is te vinden
op:

http://www.wlh.nl/downloads/Liturgische%20kalender%202017-
18_1.pdf .

 

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

levensmomenten

 Gedoopt  Overlijden  Gehuwd

Santina, dochter van
Ricardo Niesing en
Emy Bastiaans

Rika van der Bolt-
Hendriks, 92 jaar,
Beekstraat

 

Myron, zoon van
Kevin Schiffelers en
Sharon Vondenhoff

Gerda Klinkers-Hermans, 
81 jaar, Rennemigstraat

 

Vin, zoon van
Dave Michalski en
Sanne van der Kraan

Sjeng Quaedvlieg, 77
jaar, Varenbeukerweg

 

http://www.kathedraal-roermond.nl/
https://www2.evangelizo.org/NL/gospel/
http://www.wlh.nl/downloads/Liturgische%20kalender%202017-18_1.pdf
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Mads, zoon van
Ruud Kockelkorn en
Yajani Haan

  

Raff, zoon van
Laurens Klinkers en Kim
Moonen

  

Jessica van Roosmalen   

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Internet

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

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

advertentie

Korbel
 

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.

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

Terug naar de inhoudsopgave

Colofon
De volgende editie van het parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt op maandag 6 augustus 
2018!
Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.
 
Fijne vakantie namens pastoor, kapelaan, diaken, kerkbestuur en redactie!
Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

advertentie

Grooten

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

advertentie

RD-reclame

 

mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
https://www.facebook.com/Etos-Heerlerheide-904911196282492/
http://www.boerderijwinkelgrooten.nl/
https://www.kluswebsite.nl/profiel/rd-montage-service/
https://knibbelerwitgoed.nl/
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Auteur: parochiekantoor
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advertentie

 
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: 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 6 augustus om 19.30 uur in de parochiezaal 
Heerlerheide (Corneliuskerk)

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Bedevaart Kevelaer

https://www.sibelco.com/
http://www.botterweckbv.nl/
https://degens.info/
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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 Heulsstraat. U kunt zich aanmelden bij Mevr. Leunissen, telefoon
045-5225239 of op het parochiekantoor, telefoon 045-5212450.

 

Auteur: parochiekantoor
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www.parochiesheerlennoord.nl

https://www.parochiesheerlennoord.nl/

