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Fotospeurtocht
Op maandag 4 juni hebben de leerlingen van groep zes een fotospeurtocht in en rondom de
Corneliuskerk gehouden. Aan de hand van fotootjes zochten ze verschillende plaatsen ín en
om de kerk, in de tuin van de pastorie en op het oude kerkhof. Een echte ontdekkingstocht,
die verborgen hoekjes en ook in het oog springende hoofdzaken zichtbaar maakten. De
doopvont, een bidstoel, het wijwatersvat en de klokken (van de kerk van Nieuw Einde)
moesten door de kinderen worden ontdekt om dan de bijbehorende vraag te beantwoorden.
En buiten moesten ze de openingstijden van het parochiekantoor te weten komen, wie er niet
op het kerkhof mogen komen en enkele 'monumentale' vragen. Er was een ijsje na afloop.
Liefde voor ons kerkgebouw en voor ons geloof kan groeien als je er meer van afweet. Dan
voel je je er meer thuis. Zo proberen we liefde voor ons geloof te voeden. Voor deze jonge
generatie, en ook voor de meeste van hun ouders is het katholieke geloof nieuw. Het is
jammer als wij de kans niet bieden om te ontdekken wie Jezus is en dat Hij van ons houdt,
zoveel dat Hij zijn leven voor ieder van ons op het kruis heeft gegeven. Wij hebben een plaats
in zijn Hart. En het is aan ieder van ons om Hem een plaats in ons hart te geven. Dat lukt niet
met één speurtocht, hoe spannend ook.
Omdat er zoveel spannende momenten in ons leven zijn, zoveel te beleven is, schiet het
katholieke geloof er gemakkelijk bij in. Maar wie ontdekt dat Jezus zijn Hart voorn ons heeft
geopend en we Hem in de sacramenten echt kunnen ontmoeten, die heeft een schat waar
niets van deze wereld tegenop kan. Om Jezus' Hart te ontdekken vraagt een speurtocht ... een
speurtocht waarin we ons laten leiden door Gods Geest, de Heilige Geest. En dan kom je bij
Jezus uit. "Niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer', als de Heilige geest het hem niet
ingeeft".
Auteur: Wim Miltenburg fso pastoor
Terug naar de inhoudsopgave
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kerkdiensten

Corneliuskerk

Gerardus Majella kerk

Vrijdag 8 juni
Hoogfeest H. Hart
19.00 uur leesmis
st Jan Pieter Janssen en Anna Maria JanssenJacobs
Zaterdag 9 juni
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur zangmis
m.m.v. St Caecilia koor
zld Doortje en Jack Koch-Vermeulen (coll)
herdenking Gusta Mannheims-Peters en Fer
Mannheims
zeswekendienst Willem Adema
st Jrd echtel. Hub Notten en Lies Beaujean
jrd Lei Pappers
jrd Sien Vromen- van Buuren
Zondag 10 juni

Zondag 10 juni

11.00 uur zangmis

9.30 uur zangmis

zld Erich Nitsche (coll)

voor het welzijn van onze parochies

zld Anna Theunissen-Svet (coll)

voor een overledene (RS)

zld voor een overledene (coll)
Maandag 11 juni
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis
Voor alle zielen in het vagevuur
Dinsdag 12 juni
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=10
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9.00 uur leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
Woensdag 13 juni
09.00 uur leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
Vrijdag 15 juni
19.00 uur leesmis
Zaterdag 16 juni
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur zangmis
zld Gusta Mannheims-Peters (coll)
zld Thei Hoen (coll)
Zondag 17 juni

Zondag 17 juni

11.00 uur zangmis

9.30 uur zangmis

zld overl. ouders Ben en Else HissinkHallmann

voor Sjef Hermans (coll)

zld Henk Laurs (coll)

voor een overledene (WS)

zld Wim en Mieke Guillaume-Verkoelen en
dochter Resi (coll)
zld voor een overledene (coll)
Maandag 18 juni
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
Dinsdag 19 juni
9.00 uur leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
Woensdag 20 juni
09.00 uur leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
Vrijdag 22 juni
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=10
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19.00 uur leesmis
st Jan Hendrik Kleinjans, Maria Gertrudis
Vrohn en zoon Hubert Kleinjans
Zaterdag 23 juni
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur zangmis
zld Annie Speth-Janssen (coll)
zld Annie Cobben-Bosch (coll)
zld voor een overledene (coll)
Zondag 24 juni

Zondag 24 juni

Hoogfeest Geboorte H. Johannes de
Doper

9.30 uur zangmis

11.00 uur zangmis
m.m.v. Third Wing koor

gest jrd voor Maria Wiermans en zoon Twan
1e jrd Margot Gommans- Leers

voor het welzijn van onze parochies
zld Paul Spronck
jrd voor Truus Peters
zld voor een overledene (coll)
Maandag 25 juni
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis voor alle zielen in het vagevuur
Dinsdag 26 juni
9.00 uur leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
Woensdag 27 juni
09.00 uur leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
Vrijdag 29 juni
Hoogfeest H. Petrus en H. Paulus
19.00 uur leesmis
st Peter Jos. Meens, Maria Jos. Vinders en
Jacob Meens
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=10

4/15

3-12-2020

Digitaal parochienieuws

Zaterdag 30 juni
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur zangmis
zld Frans Swinkels (coll)
zld voor een overledene (coll)
Zondag 1 juli

Zondag 1 juli

11.00 uur zangmis

9.30 uur zangmis

st jrd Lisa Degens

voor een overledene (MD)

zld Annie Faessen-Smits (coll)
zld Hub Joosten (coll)
zld Willy Crousen-Manders (coll)
zeswekendienst Winy Falize-Peters
zeswekendienst Jan Frolichs
Maandag 2 juli
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
st Jan Jacob Wijnen
st Josef en Mathieu Joosten
Dinsdag 3 juli
9.00 uur leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
Woensdag 4 juli
09.00 uur leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
st August Voncken en Helena Hermans
Vrijdag 6 juli
18.00-19.00 uur aanbidding en aansluitend
leesmis
voor priesterroepingen en H. Priesters
zld familie Speth-Mertens
Zaterdag 7 juli
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=10
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16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur vakantiemis
m.m.v. St Caecilia koor
voor het welzijn van onze parochies
zld Erich Nitsche (coll)
jrd Mia Cordewener-Mennens en zoon Loeke
Zondag 8 juli

zondag 8 juli

11.00 uur Zangmis

9.30 uur zangmis

st jrd echtel. Erl-Cordewener en dochter Mia

voor het welzijn van onze parochies

st jrd Hubertina Maria Verkoelen
Maandag 9 juli
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
st Hubert Jos. Packbier en Elisabeth
Otermans
Dinsdag 10 juli
9.00 uur leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
Woensdag 11 juli
09.00 uur leesmis
voor alle zielen in het vagevuur
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

De inkomsten en uitgaven van de parochies in
2016
Cornelius
Heerlerheide
jaar

2016

Antonius van Padua
Vrank
2015

Euro’s
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INKOMSTEN
Bijdrage van
parochianen:
- kerkbijdrage

33.661

37.348

7.237

10.669

15.108

16.219

- collectes

16.912

17.913

3.098

7.791

4.684

3.186

- kerkelijke
diensten

18.808

27.080

2.770

7.166

1.993

8.365

- overige bijdragen
parochianen

10.363

9.223

2.129

3.385

1.859

1.852

Overige inkomsten

5.175

6.553

672

1.082

84.919

98.117

15.234

29.011

24.316

30.704

Kosten pastoor

29.536

31.143

8.370

6.162

8.944

8.162

Kosten kerkgebouw

31.389

30.907

11.757

25.360

25.998

26.122

6.692

7.945

Kosten eredienst en
pastoraal

14.046

15.356

662

1.686

3285

4374

Bijdragen bisdom
en dekenaat

18.177

19.011

4.524

4.080

4.529

2.193

Beheerskosten

17.512

16.959

1.618

2.668

1.863

1.517

289

270

304

633

totaal

UITGAVEN

Kosten pastorie

Incidenteel
totaal

VERLIES

3.993
121.345

121.320

27.220

40.226

44.923

43.001

36.427

23.202

11.986

11.215

20.607

12.297

Korte toelichting bij het financiële overzicht van de parochies.
Hier ziet u het financiële jaarverslag over het jaar 2016 van drie parochies van Heerlen-Noord.
Ter vergelijking zijn ook de bedragen over 2015 opgenomen.
Het eerste dat opvalt is dat alle parochies meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dat is
helaas al een aantal jaren het geval. Dat kan bij Cornelius en Gerardus Majella worden betaald
uit de reserves die deze parochies hebben, maar Antonius van Padua bouwt een schuld op bij
de beide andere parochies, omdat deze parochie geen geld op de spaarrekening heeft staan.
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=10
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In 2016 zijn de kosten van de parochies t.o.v. 2015 nauwelijks gestegen, maar de inkomsten
zijn hard achteruit gegaan. Dat betekent dat het verlies in 2016 groter is dan in 2015.
Aan de inkomsten van de parochie (baten) is goed te zien dat het overgrote deel afkomstig is
van de parochianen. Zij betalen kerkbijdrage, geven geld tijdens de collectes in de kerk en
bestellen missen. Ook uitvaarten, huwelijken, doopsels en kaarsen brengen geld op. De
overige inkomsten bestaan uit rente op spaargeld, giften en vergoeding voor diensten die
pastoor levert aan Ter Eijck. Er is bij alle parochies sprake van sterk teruglopende inkomsten
t.o.v. het jaar ervoor. Procentueel is de terugloop het grootst in de Antonius van
Paduaparochie. De inkomsten zijn daar bijna gehalveerd. Dat komt doordat de kerk in oktober
2016 gesloten is en er dus minder inkomsten zijn uit collectes en misstipendia. Maar ook de
inkomsten uit kerkbijdrage zijn sterk teruggelopen. Voor alle parochies geldt dat het aantal
parochianen dat kerkbijdrage betaalt terugloopt door het overlijden van oudere parochianen,
terwijl er nauwelijks nieuwe deelnemers bijkomen.
De grootste kostenpost van de parochie zijn de kerkgebouwen. De energiekosten,
verzekeringspremies, het lopende onderhoud en reservering voor groot onderhoud lopen
behoorlijk in de papieren. Bij de kosten van onderhoud voor de Cornelius- en de Gerardus
Majellakerk is inbegrepen een reservering voor groot onderhoud van € 13.000 per kerk. Voor
de gesloten kerk in de Vrank is dat echter niet meer gedaan in 2016. De volgende grote
uitgavenpost betreft het salaris, pensioenregeling en de onkosten van pastoor. Deze kosten
worden door de drie parochies samen betaald. Verder zijn alle parochies verplicht om ook aan
het bisdom te betalen. Net als bij uw eigen inkomstenbelasting is dat bedrag afhankelijk van
de inkomsten van de parochie.

Auteur: kerkbestuur
Terug naar de inhoudsopgave

Is de blijde boodschap gratis?
Ook als je geen geld hebt, moet je gedoopt kunnen worden en de andere sacramenten kunnen
ontvangen. Dat voelen we spontaan aan. Ergens schuurt het als geloof en geld op één lijn
worden gezet. Maar brengt het geloof toch niet ook financiële verplichtingen met zich mee? In
ons land zijn bijdragen aan de kerk niet verplicht. Wel worden deze gestimuleerd door een
mogelijke aftrek bij de belastingen. Hierbij wijs ik nog graag eens op de mogelijkheid om op
een daarvoor bestemd formulier de bereidheid vast te leggen om gedurende minimaal vijf jaar
een bijdrage aan de parochie te doen waardoor u als u belasting moet betalen zeker
50% méér aan de parochie kunt geven zonder dat het u iets extra’s kost. Ik wil dit
nogmaals onder de aandacht brengen, omdat we al rode cijfers schrijven. (We willen u hierbij
graag helpen en meer informatie geven. Als u zelf googelt vindt u bij de belastingdienst het
formulier een periodieke gift laten vastleggen.)
Moet ik als pastoor vaker over geld spreken? Mijn taak zie ik vooral in het laten zien van Gods
Liefde voor ons: Jezus die zijn leven voor ieder heeft gegeven. Dat laten ook Petrus en
Johannes horen: Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. En in naam van Jezus
Christus: gebruik uw voeten. En zij hielpen de verlamde overeind (vgl. Hand. 3, 6).
Toch hebben we geld nodig om de Blijde boodschap te kunnen blijven verkondigen en het
parochieleven mogelijk te maken. Over geld spreken is dus nodig. Misschien moet ik me meer
laten leiden door Paulus’ woorden:

Macedonië en Achaia hebben geld ingezameld voor de arme christenen in
Jeruzalem. Het was hun eigen beslissing om dat te doen, maar ze waren dat
ook verplicht. Want ook zij krijgen de hemelse rijkdom die God beloofde (Hand.
15,27).
Jullie moeten niet wachten met het inzamelen van geld tot ik bij jullie ben. Nee,
ieder van jullie moet nu al elke zondag geld apart leggen. Maar alleen het
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=10
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geld dat je kunt missen (1 Kor 16,2).
Daarom vind ik dat Titus en de twee anderen alvast naar jullie toegaan en
ervoor zorgen … dat het geld dat jullie beloofd hebben, ingezameld
wordt. Als ik bij jullie kom moet het klaarliggen als een prachtig geschenk.
Jullie moeten niet tot het laatste moment wachten en dan maar heel weinig
geven”(2 Kor 9, 5).
Maar los van deze bijbelse voorbeelden, kunnen we ons afvragen: hoeveel is het mij waard
dat onze parochie financieel toekomstproof is? Want in ons land moeten alle uitgaven
door parochianen zelf worden opgebracht. Zonder overheidssubsidie! Afgezien dan van de
bovenvermelde belastingaftrek en eventuele subsidies die een kerkgebouw als monument kan
krijgen. We hebben een mooie parochie, royale betrokkenheid en een flink aantal vrijwilligers.
Door al die gezamenlijke inzet voelen mensen zich thuis in onze parochie. Nu moeten we
samen zorgen dit ook financieel mogelijk blijft.
Pastoor Wim Miltenburg fso
Auteur: pastoor Miltenburg
Terug naar de inhoudsopgave

Lezingen van de dag
Hier vindt u het
evangelie van vandaag:
De actuele liturgische
kalender is te vinden
op:

https://www2.evangelizo.org/NL/gospel/
http://www.wlh.nl/downloads/Liturgische%20kalender%20201718_1.pdf .

Auteur: Parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

levensmomenten

Gedoopt
Christiano, zoon van
Maurice Snijders en
Monica Vermeij
Lina, dochter van
Rick Pieters en
Sharon Grootjans

Overlijden

Gehuwd

Winy Falize-Peters, 70
jaar, Peutzstraat

Daniel Moonen en
Susanne de Witt

Jan Frolichs, 81 jaar, Sint
Pietershof

op 11 mei 2018.

Jayson, zoon van
Chantal Wetzelaer
Jamiro, zoon van
Patrick Heskamp en Janis De
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=10
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Haan
Lieke, dochter van
Brian Vrolings en
Kimberley Goosens
Fygo en Aivy, kinderen van
Sander Postema en
Natascha Cremers
Amy, dochter van
Bart Suntjens en Kimberley
Van Ool

Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

advertenties
Korbel
Auteur: Parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Jaardiensten

Dagen

Heerlerheide

zaterdag

14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur

zondag

11.00 uur

maandag

19.00 uur
18.45 uur:
Marianoveen

dinsdag
woensdag

Heksenberg

09.30 uur

11.00 uur

09.00 uur
09.00 uur

donderdag
vrijdag

Schandelen

19.00 uur
09.00 uur

19.00 uur

Auteur: Parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Hoogfeest H. Hart van Jezus
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HOOGFEEST H. HART VAN JEZUS
Traditiegetrouw vieren we de 3e vrijdag na Pinksteren het patroonfeest van de kerk in
Schandelen. Vrijdag 8 juni is om 19.00 uur de H. Mis in Schandelen. Na de mis bent u van
harte welkom in de parochiezaal van Schandelen voor een kopje koffie.
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Je moet het maar weten!
De kerkelijke kalender is verdeeld in diverse periodes. We kennen de zogeheten ‘sterke tijden’,
zoals de advent, de Kersttijd, de veertig dagen tijd en de Paastijd. Dit zijn weken, waarin we ons
als gelovige mensen voorbereiden op een groot feest (Kerstmis, Pasen) of juist dat feest en alle
bijbehorende dagen vieren. Zo loopt de Kersttijd tot aan de ´Doop van de Heer’ in januari en
eindigt de Paastijd pas met Pinksteren. De zondagen daartussen – inclusief Hemelvaart –
hebben allemaal met Pasen te maken. De liturgische kleur van de advent en de veertig dagen tijd
is paars. De kleur van de feesten is wit. De periodes die niet tot een ‘sterke tijd’ behoren, worden
de ‘tijd door het jaar’ genoemd.
De ‘tijd door het jaar’ betreft alle ‘gewone’ zondagen van het jaar, waarop geen bijzondere
feesten worden gevierd. De liturgische kleur is dan meestal groen. Op de ‘zondagen door het
jaar’ wordt elke week een stuk uit hetzelfde evangelieboek voorgelezen. Dit jaar is dat het
evangelie van Marcus en volgend jaar is Lucas aan de beurt. Wie elke zondag naar de kerk gaat,
hoort in de loop van het jaar de belangrijkste hoofdstukken uit dat evangelieboek voorbij komen.
Het Hoogfeest van het Heilig Hart is een hoogfeest in de liturgische kalender van de Katholieke
Kerk. Het wordt op de derde vrijdag na Pinksteren gevierd en valt meestal in de maand juni.
Daarom wordt de maand juni soms wel de 'maand van het Heilig Hart' genoemd. De vroegst
mogelijke datum is 29 mei. De laatst mogelijke datum is 2 juli. Het Heilig-Hartfeest ontstond
in Frankrijk: in 1672 gaf de bisschop van Rennes voor het eerst verlof om een feest ter ere van
het Heilig Hart van Jezus te vieren. In 1765 erkende Paus Clemens XIII deze dag officieel als een
plaatselijk feest. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor heel de Kerk voor.
Auteur: webredactie
Terug naar de inhoudsopgave

Campagne Nederland Geef Gehoor! gestart in
Heerlen
Heerlen 25 mei 2018.
– Op 1 juni is de campagne Nederland Geef Gehoor! gestart, waaronder in Heerlen.
Nederlanders lijken steeds slechter naar elkaar te luisteren. Het aantal mensen dat
een luisterend oor zoekt bij Sensoor, de landelijke luisterlijn, stijgt flink.
Er bellen en chatten steeds meer mensen die eenzaam zijn omdat ze zich niet
gehoord en begrepen voelen. Sensoor en haar 1200 vrijwilligers, vraagt aandacht
voor de waarde van écht luisteren naar elkaar.
Een luisterend oor kan eenzaamheid verzachten en soms zelfs voorkomen.
Onder ouderen is het probleem eenzaamheid zichtbaar groot. Onder jongeren is het een
verborgen probleem dat door social media en prestatiedruk alleen maar toeneemt.
Een pijnlijk contrast: jongeren en jongvolwassenen zitten vele uren per dag op hun telefoon,
veel eenzame ouderen zitten te wachten op een luisterend oor.
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=10
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Daarom is op 1 juni een voorlichtings- en wervingscampagne gestart om beter te leren
luisteren. Sensoor roept heel Nederland op om te helpen en het gesprek aan te gaan met
mensen die dit nodig hebben: Nederland geef gehoor! Voor iedereen die gehoor wil geven is
de Landelijke Spoedcursus Luisteren ontwikkeld waarin je ontdekt welk luistertalent je hebt.
Deze spoedcursus is vanaf 31 mei te vinden via www.spoedcursusluisteren.nl. Daarnaast
worden handzame tips geboden over hoe je vervolgens aan de slag kunt gaan om een betere
luisteraar te worden.
Over Sensoor
Sensoor, de landelijke luisterlijn, biedt mensen dag en nacht een luisterend oor in een
gelijkwaardig gesprek. Hierdoor worden mensen in staat gesteld om zorgen, pijn en verdriet
het hoofd te bieden. Echt luisteren naar elkaar, met aandacht en zonder oordeel, zou
vanzelfsprekend moeten zijn in onze samenleving.
Sensoor is al bijna 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die anonieme hulp biedt via
telefoon, chat en e-mail. Vanuit 26 vestigingen door het hele land voeren zo’n 1200
vrijwilligers dag en nacht jaarlijks 285.000 gesprekken. Deze vrijwilligers worden opgeleid en
begeleid door beroepskrachten.
Kijk voor meer informatie op www.sensoor.nl
Auteur: Sensoor.nl
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 2 juli om 19.30 uur in de parochiezaal Heerlerheide
(Corneliuskerk)
Woensdag 13 juni: Gezamenlijke Ziekenzalving in Verzorgingstehuis Ter Eyck om 14.30 uur.
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave
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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

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
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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

RD-reclame

Auteur: Parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave
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Auteur: Parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Colofon
De volgende editie van het parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt op maandag 9 juli 2018!
Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl
Auteur: webredactie
Terug naar de inhoudsopgave

advertenties

Auteur: Parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave
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