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Veertig dagen doelgericht
Na de Carnaval begint de 40-daagse vastentijd: deze tijd van ‘vasten en gebed’ helpt ons om
stil te staan wat ons doel is. Wat streven we na? Wat vinden we echt belangrijk in ons leven.
De vastenactie helpt ons dit te ontdekken en vooral er concrete stappen bij te zetten. We
steunen een mooi project dat door Heerlenaren in Nepal met de mensen daar wordt
gerealiseerd: het bouwen van een middelbare school . Als je de armoede ziet, dan word je een
stuk tevredener en merk je wat wij allemaal vanzelfsprekend vinden. De vastentijd wil ons dit
doen realiseren en zelfs nog een stap verder gaan: Wat is nu echt belangrijk? En, welke plaats
heeft God in ons leven? Het gaat niet zozeer om een nadenken, maar het is een tijd van
doen. Extra tijd vrij maken voor wat waardevol is. De komende tijd is zo ook een tijd van
gebed, om op weg te gaan naar ons hoofddoel: Pasen. Pasen als de bevrijding van wat ons
afhoudt van het echte leven; een gelukkig kunnen zijn. Want allemaal willen we gelukkig zijn.
En Jezus wil ook dat geluk voor ons.
Op de zondagen lezen we dit jaar in de kerk uit het evangelie zoals Lucas dat heeft
neergeschreven. En hij beschrijft het leven van Jezus als een reis waarin Jezus onderweg is.
Onderweg naar zijn einddoel en dat voltrekt zich in Jeruzalem. In verschillende voorproefjes
laat Lucas dat al aan het begin van het leven van Jezus uitkomen: Hij wordt opgedragen in de
tempel in Jeruzalem (Luc. 2, 22-40); zijn ouders trekken jaarlijks naar Jeruzalem (Luc. 2, 41)
en als twaalfjarige geeft hij hen ten antwoord: “wisten jullie dan niet dat Ik in het huis van
mijn Vader moest zijn?!” Duidelijk komt dit naar voren wanneer Jezus zijn reis naar Jeruzalem
aanvaardt (Luc. 9,51 -19, 45). Daar spelen zijn lijden, dood en verrijzenis zich af. Jezus is gehoorzaam aan zijn Vader - op weg naar zijn doel: de wereld te verlossen en de mensen
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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weer het geluk schenken; een blijvend geluk in een eenheid met God en elkaar, zoals dit ook
oorspronkelijk in Gods bedoeling lag, maar door egoïsme verloren is gegaan. Onze verhouding
naar God en elkaar is vertroebeld geraakt. Nu is het de gunstige tijd om stappen in geloof te
zetten!
Het op weg zijn is bij Jezus een op weg zijn met God; het leidt naar een thuiskomen bij Hem.
Daar nodigt de vastentijd ons toe uit: stappen zetten op weg naar dat geluk. Dat is ons geloof
in de verrijzenis (Pasen). Geen geloof dat ontkent dat er tegenslagen zijn – ziekte, ongeluk,
verdriet, onmacht. Deze worden door het geloof in God niet weggenomen, maar ons christelijk
geloof is wel een antwoord om met Jezus op weg te gaan naar Pasen. Het is geen antwoord op
alle waarom-vragen, maar heel de H. Schrift laat ons zien dat het waard is om ons levensdoel
voor ogen te houden: de eeuwigdurende vrede en vreugde van Pasen. Geen vreugde die
pas later komt; nee, nu al kunnen we daar een voorproef van krijgen. Soms denk ik, dat kan
alleen iemand die al gelovig is dit kan verstaan. Dan kan iemand zelfs be-amen: “het
doelgericht zijn maakt vele lasten licht” (Julia Verhaeghe). Maken we van deze vastentijd een
gezegende tijd: geven we onze tijd, onze steun; ‘bieden wij onze handen aan’ (motto van ons
vastenactieproject). Werken we doelgericht aan dit geluk voor elkaar
Auteur: Pastoor Wim Miltenburg fso
Terug naar de inhoudsopgave

Kerkdiensten

Corneliuskerk

Gerardus Majella kerk

Vrijdag 1 maart
18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend
leesmis. Voor Priesterroepingen en H.
Priesters; St Pastoor Eduard Durlinger; Voor
familie Speth-Mertens.

Zaterdag 2 maart
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van
onze parochies.
Zondag 3 maart
Zondag 3 maart
11.00 uur Zangmis. Zld Jo Derikx (coll); Zld
Phero Nguyen Ba Van.

9.30 uur Zangmis. 1ste Jaardienst
Sjef Hermans.

Maandag 4 maart
9.00 uur Leesmis. St echtel. DurlingerNijssen.
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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Aansluitend aanbidding van het
Allerheiligste tot 12.00 uur.
Dinsdag 5 maart
Geen H.Mis i.v.m. carnaval
Woensdag 6 maart ASWOENSDAG
9.00 uur Leesmis. St Augusta Durlinger.
19.00 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans
Koor. Zld Jan en Annie Miltenburg-Meijners,
zoon Harry en familie.
Vrijdag 8 maart
19.00 uur leesmis
Zaterdag 9 maart
Geen Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zld Sjir Lipperts (coll);
St Jrd Piet Dingelstad en Annie Simons;
Zeswekendienst Hein Heiligers;
Zeswekendienst Jozef Cörvers.
Zondag 10 maart
Zondag 10 maart
11.00 uur Zangmis. M.m.v. Coda Koor. St
Jrd Johannes Matheus Vrolings en Maria
Catharina Vrolings-Haan; Zld Jos Smeets
(coll); Zld voor een overledene (coll).

9.30 uur Zangmis voor het welzijn van onze
parochies; gest.jrd. pastoor Frans Klein.

Maandag 11 maart
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. St Nicolaas Josef Schils en Maria
Catharina Wehlen.
Dinsdag 12 maart
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur.
Woensdag 13 maart
9.00 uur Leesmis. St Jos Hermans, Catharina
Lindelauf en Margaretha Schoutrop; Voor Jan
en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en
familie.

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19

3/17

3-12-2020

Digitaal parochienieuws

Vrijdag 15 maart
19.00 uur Leesmis. St Maria Josefa PackbierKusters.
Zaterdag 16 maart
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zld Giovanni en Carolina
Perin-Peron (buurt); St Hendrik Josef
Beaujean en Maria Catharina Voncken.
Zondag 17 maart
Zondag 17 maart

9.30 uur Zangmis.

180 JAAR RONDOM ST. CORNELIUS.
Paulusparochie.
11.00 uur Zangmis patroonsfeest St
Joseph m.m.v. Koninklijke Fanfare St.
Joseph. Voor levende en overleden leden
van de Koninklijke Fanfare St. Joseph; St Jrd
Frans Evers en Andreas Beranich en Fien
Beranich-Alberts en zoon Toon; Zld José
Bertram-Zuketto (coll); Zld Rudy Meijboom
(coll); 1ste Jrd Henk Laurs; 3de Jrd Mia Van
Voorst-Beaujean; Zeswekendienst Carolina
Perin-Peron.

Maandag 18 maart
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis.
Dinsdag 19 maart
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur.

Woensdag 20 maart
9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie
Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.

Vrijdag 22 maart
19.00 uur Leesmis.

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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Zaterdag 23 maart
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
PRESENTATIEVIERING
COMMUNICANTEN
19.00 uur Zangmis. m.m.v. Young Spirit.
Zld Sjir Lipperts (coll).
Zondag 24 maart
Zondag 24 maart

9.30 uur Zangmis.

11.00 uur Zangmis m.m.v. St.
Caeciliakoor. Voor het welzijn van onze
parochies; Zld Wim en Mieke GuillaumeVerkoelen en dochter Resi (coll); Zld Nico en
Mia de Veen-Wijnhoven.

Maandag 25 maart
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis.
Dinsdag 26 maart
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur.

Woensdag 27 maart
9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie
Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.
Vrijdag 29 maart
19.00 uur Leesmis.

Zaterdag 30 maart
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis.
Zondag 31 maart
Zondag 31 maart
11.00 uur Zangmis m.m.v. Concertato. St
Jrd echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems; St
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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Jrd voor de overledenen van familie ZijlstraHennesen; Zeswekendienst Fienie HermansFrolichs; 1ste Jrd Gusta Mannheims-Peters.
Maandag 1 april
Maandag 1 april

10.00 uur H.Mis in de Grindel

18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis.
Dinsdag 2 april
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in het
vagevuur.

Woensdag 3 april
9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie
Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.

Auteur: Parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Wekelijkse vieringen

Heerlerheide
zaterdag

14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur

zondag

11.00 uur

maandag

19.00 uur
18.45 uur:
Marianoveen

dinsdag
woensdag

09.30 uur

Schandelen

11.00 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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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
Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur
Doopvoorbereidingsavond: maandag 1 april om 20.00 uur in de parochiezaal te
Heerlerheide.
Huwelijkvoorbereidingsavonden: vrijdag 22 maart, 5 april en 12 april om 20.00 uur in
de parochiezaal te Heerlerheide.
Auteur: Parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Levensmomenten

Doopsel

Overlijden

Tobin, zoon van Marko Van
Haren en Svenja Fougret

Evarist Olejniczak, 84 jaar,
Wannerstraat

Lisa en Sara, dochters van
Frank Daniëls en
Janneke Langen

Zef Ritzen, 90 jaar,
Keekstraat

Huwelijk

Hein Heiligers, 91 jaar,
Brunssum
Carolina Perin-Peron, 76 jaar,
Beukstraat
Nettie Durinck-Voermans, 83
jaar, Hoensbroek
Jozef Cõrvers, 82 jaar,
Brunssum
Anton Peer, 93 jaar,
Keekstraat
Fienie Hermans-Frolichs, 93
jaar, Heerlen

Auteur: Parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave
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Bij Aswoensdag en de 40-dagentijd

Heer,
wek in ons
de honger naar uw woord,
en doe ons leven
van al wat voortkomt
uit uw mond.
Laat onze liefde
zich niet beperken
tot bijzondere gelegenheden;
geef dat wij haar ook beoefenen
in het leven van elke dag.
Help ons afstand doen
van wat wij teveel hebben,
om onze medemens in
nood te kunnen bijstaan.
Geef dat wij
het sterven van uw Zoon
meedragen in ons lichaam;
in Zijn lichaam
hebt Gij ons
ten leven gewekt.
Uit: Getijdengebed van Aswoensdag
Auteur: redactie Parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave

Cornelius nodigt Paulusparochie uit
De Corneliusparochie bestaat dit jaar 180 jaar. In 1839 was het gebied dat tot de parochie
behoorde veel groter dan nu. Door de opkomst van de mijnindustrie in de vorige eeuw,
hebben er enorme uitbreidingen van woonwijken plaatsgevonden in het oorspronkelijke gebied
van de Corneliusparochie. Als snel werd zo’n nieuwe wijk een eigen parochie met een eigen
kerk. De huidige Corneliusparochie wil het 180 jarig bestaan herdenken met alle jongere
parochies in de omgeving die vroeger tot de Corneliusparochie behoorden,
Op zondag 17 maart worden de inwoners van de voormalige Paulusparochie speciaal
uitgenodigd voor de H. Mis van 11.00 uur. De Paulusparochie is opgericht voor de
nieuwbouwwijk Passart-Zuid, die in de vijftiger jaren is gebouwd. In 1965 werd het gebied een
rectoraat en in 1970 werd de Pauluskerk officieel ingewijd en werd het rectoraat een parochie.
De parochie heeft niet lang bestaan. Op 22 november 1991 is de Pauluskerk aan de eredienst
onttrokken, de parochie opgeheven en het parochiegebied opgesplitst.

Fanfare St. Joseph speelt tijdens de mis op 17 maart
Tijdens deze H. Mis komt op verscheidene manieren de relatie tussen de Corneliusparochie en
de Paulusparochie aan de orde. De parochiegeschiedenis krijgt de nodige aandacht. Ook zullen
enkele voorwerpen uit de Pauluskerk gebruikt worden. De mis wordt muzikaal opgeluisterd
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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door de fanfare St. Joseph van Heerlerheide. De fanfare viert op die dag haar eigen St.
Josephfeest en trakteert daarom graag de parochianen van Cornelius en Paulus op een aantal
mooie muziekstukken.
Jo Evers vertelt zondag 17 maart over de Paulusparochie. De vader van Jo Evers zat tijdens
de bouw van de Pauluskerk in het kerkbestuur, is in 1968 overleden. De heer Evers was - op
verzoek van bouwpastoor Van der Meulen < dat ging toen nog zo :-) > - hoofd van de
Paulusschool geworden. In zijn tijd kerkte de parochie aanvankelijk in de Paulusschool, omdat
de kerk nog gebouwd most worden. Paulusschool was de grootste school van Heerlen - er
stonden daar vele flats. Toen hij wethouders is geworden, is hij gestopt als schooldirecteur.
Na de H. Mis is er voor iedereen gelegenheid om koffie te drinken in de parochiezaal en
herinneringen op te halen.
Auteur: Kerkbestuur
Terug naar de inhoudsopgave

Waarom Carnaval dit jaar zo laat valt

Grote kans dat dit jaar tijdens de carnavalsoptocht de lente al voorzichtig merkbaar is. Het
hoeft niet, maart kan z’n staart roeren. Maar de kans op een zonnige carnaval is in maart
groter dan in februari. Hoe kan het nu dat carnaval dit jaar zo laat valt? Sterker nog: alle
feesten vallen dit jaar heel laat: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Toeval of zit er meer
achter?
De feesten in het voorjaar hebben allemaal met elkaar te maken. Centraal hierin staat
Pasen. Het feest van de Verrijzenis van de Heer wordt elk jaar gevierd op de eerste zondag
na de eerste volle maan in het voorjaar. Dat kan per jaar verschillend zijn. Daarom valt
Pasen elk jaar op een andere datum. Zes weken vóór Pasen begint op Aswoensdag de 40dagentijd. Aan de vooravond van de Vasten vindt de Vastenavond of op z’n Limburgs
Vastelaovend plaats.
Omdat Pasen dit jaar pas op 20 april valt, vieren we Carnaval in maart. Maar het gaat nog
verder: veertig dagen ná Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later, op de vijftigste dag,
vieren we Pinksteren. De week na Pinksteren is het feest van de Drie-Eenheid vastgesteld.
Later is daar op de tweede donderdag na Pinksteren Sacramentsdag aan toegevoegd. Op de
derde vrijdag na Pinksteren val het feest van het hoogfeest van het Heilig Hart. De datum
van Pasen bepaalt dus het hele ritme van het voorjaar.

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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Auteur: redactie Parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave

Eerste Vastenbrief bisschop Smeets

Bisschop Harrie Smeets is voornemens om de tradi e van de voorleesbrieven in de vasten
en de advent voort te ze en.
Zijn eerste herderlijk schrijven is de vastenbrief. Deze wordt vlak voor carnaval onder alle
parochies en pastorale krachten verspreid. Het is de bedoeling om de brief in het
weekeinde van 9 en 10 maart voor te lezen of op een andere wijze te publiceren. De brief is
vanaf 8 maart ook te downloaden van de website van het bisdom.
Auteur: redactie Parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave

Eigen aan deze maand

Vasten en onthouden - aalmoezen, lopen en gebed
Als geboden vasten- en onthoudingsdagen gelden alleen Aswoensdag (de eerste dag van de
vastentijd) en Goede Vrijdag, de dag dat Jezus aan het kruis stierf. Op die twee dagen eten
katholieken geen vlees (onthouding) en geldt een verplichting tot vasten. Onthouding geldt in
principe voor alle vrijdagen, uitgezonderd de hoogfeesten, maar kunnen we dan ook op een
andere wijze invullen door bijvoorbeeld liefdadigheidswerk te doen, extra te bidden, enz.
Paus Franciscus stelt dat vasten heel belangrijk is om de wereldwijde onverschilligheid te
overwinnen. We moeten solidair zijn met mensen die het minder hebben. Ook buiten
katholieke kring is vasten nu populair. Dat hoeft trouwens niet persé te gaan over het afzien
van eten. Het is een tijd van bezinning. "Waar sta ik in het leven?" Kan ik me beheersen en
tijd en energie geven aan wat wezenlijk is. Enkele suggesties:

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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Eucharistieviering. Naast deelname aan de H. Mis op zondag is er in onze parochies iedere
dag gelegenheid een H. Mis mee te vieren.
De kruisweg. Vanaf de eerste week in de vastentijd bidden we in de Corneliuskerk om
18.30u de kruisweg - dus voorafgaand aan de H. Mis. (Dus vrijdag 15 maart, 22 maart, 29
maart - vrijdag 5 april is de kruisweg ingebouwd in het gebedsuur vanaf 18u - en 12 april) Op
Goede Vrijdag is de kruisweg om 15u.
Een half uur gebed. Iedere woensdag- en zaterdagochtend is er van 9.30u tot 12 uur
gelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament in de parochiezaal. Wie bereid is op de
woensdag of zaterdag in de vastentijd een vast half uur voor zijn rekening te nemen, kan dat
doorgeven aan Mw. Mia Berger (tel. 045-5218336 of voor een app'je: 06 424 565 65 ). Dat
vergemakkelijkt het samenstellen van het rooster, want we proberen dat er minimaal twee
mensen aanwezig zijn tijdens deze erewacht.
Stille Omgang. Deze is stille gebedstocht is in Amsterdam in de nacht van 16/17 maart. Het
is een herinnering aan het eucharistisch wonder dat in de hoofdstad plaats vond in We gaan
met parochies vanuit ons dekenaat per touringcar. Prijs p.p. € 25,--. Inlichtingen over
inschrijving, opstapplaatsen, vertrektijden en programma bij mw M. Dohmen-Geraedts,
Groesweg 39 6451 GE Schinveld, tel. 045-5257057.
Vastenactieproject parochies Heerlen. Iets opzij leggen voor ons project even minderen
voor Nepal. In het dorp Thali zullen mensen van Jeugdkring Chrisko samen met lokale
medewerkers en lokale jeugd een middelbare school realiseren. In 2016 is de groep '30
handen helpen Nepal' voor het eerst gegaan en hebben een basisschool gerealiseerd. Vorig
jaar hebben zij het fundament gelegd voor een middelbare school. In juli 2019 willen zij deze
school afbouwen om zo kinderen een betere toekomst te geven. Op zondag 24 maart houden
we een kerkdeurcollecte voor deze vastenactie. Meer info: zie onze website en
www.jeugdkringchrisko.nl/nepal. IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v.
Missiesecretariaat Roermond o.v.v. Vastenactie Nepal
*Een aalmoes is een gift die je geeft aan armen. Dit kunnen goederen zijn of geld. En we
kunnen natuurlijk wat van onze tijd geven ...

Auteur: Wim Miltenburg fso
Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

advertentie anja
Auteur: Parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Orgelconcert in de Gerardus Majellakerk
Op zondag 31 maart vindt er van 16.00 uur tot 17.00 uur een orgelconcert plaats op het prach ge orgel van de
Gerardus Majella kerk. De organist is Steven van Kempen. Hij zal een aantal stukken spelen van César Franck.
César Franck is een componist die in 1822 is geboren in Luik en het grootste deel van zijn leven in Parijs hee
gewoond. Hij is daar ook jarenlang organist geweest. De orgelstukken die hij hee gecomponeerd gelden zonder
uitzondering als hoogtepunten van het gehele roman sche orgelrepertoire.
Steven van Kempen, a oms g uit Nieuw-Einde, is een veelzijdig musicus, die o.a. klassiek orgel hee gestudeerd aan
het conservatorium in Maastricht. Hij hee al vele orgels in Europa bespeeld. Het kerkorgel van de Gerardus Majella
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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kerk geldt als een van de mooiste orgels uit de omgeving, een driemanuaals orgel met der g registers. Het is daarom
ook zeker de moeite waard om te komen luisteren naar dit concert.
Iedereen is van harte welkom. De entree is gra s. U kunt een vrije gave geven.
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

Lopen voor Nepal

LOPEN VOOR Nepal en voor projecten die schoon water bij mensen brengen.
Op zaterdag 30 maart 2019 lopen mensen van parochies uit Heerlen en Landgraaf een
pelgrimstocht in het teken van vastenactie 2019. Een pelgrimstocht ter bezinning op onszelf
en onze levensstijl, maar ook ter ondersteuning en aandacht voor het vastenactieproject Nepal
en voor de projecten in het kader van ‘Water verandert alles!’.
En met aandacht voor de minderbedeelden in onze eigen omgeving.
De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl. Meulemanstraat te
Heerlerbaan. We lopen dan een mooie route van ruim 5 km.
Iedereen is welkom !!
Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig samenzijn
onder het genot van een broodje en koffie.
Uw vrije gave is welkom voor het project ‘Nepal’ en de projecten rond ‘Water verandert alles’.

De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen. Daarom is het fijn als u iets meeneemt
voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende
parochies.
U kunt zich opgeven bij:
Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: ajhouben@hetnet.nl
Hanny van der Wouw-Vrehen, tel.06 27446788; e-mail: hvrehen@ziggo.nl
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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De inkomsten en uitgaven van de parochies in 2017

jaar

Cornelius
Heerlerheide

Antonius van
Padua Vrank

Gerardus Majella
Heksenberg

2017

2017

2017

Euro’s

2016

Euro’s

2016

2016

Euro’s

INKOMSTEN
Bijdrage van
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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parochianen:
- kerkbijdrage

32.685

33.661

- collectes

16.557

- kerkelijke
diensten

6.569

7.237

14.247

15.108

16.912

3.098

4.650

4.684

16.385

18.808

2.770

8.920

1.993

- overige
bijdragen
parochianen

11.258

10.363

2.129

2.492

1.859

Overige
inkomsten

4.903

5.175

278

672

totaal

81.788

84.919

7.237

15.234

30.587

24.316

Kosten pastoor

32.000

29.536

3.966

8.370

9.132

8.944

Kosten
kerkgebouw

19.778

31.389

1.398

11.757

22.729

25.998

Kosten pastorie

8.272

6.692
662

2.851

3285

668

UITGAVEN

Kosten eredienst
12.291
en pastoraal

14.046

Bijdragen
bisdom en
dekenaat

11.788

18.177

4.643

4.524

4.323

4.529

Beheerskosten

15.074

17.512

825

1.618

1.800

1.863

Incidenteel

3.267

3.993

269

289

303

304

totaal

102.470 121.345

11.101

27.220

41.138

44.923

VERLIES

20.682

3.864

11.986

10.551

20.607

36.427

Korte toelichting bij het financiële overzicht van de parochies.
Hier ziet u het financiële jaarverslag over het jaar 2017 van drie parochies van Heerlen-Noord.
Ter vergelijking zijn ook de bedragen over 2016 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 nog worden
betaald uit de reserves die deze parochies hebben, maar Antonius van Padua bouwt een
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=19
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schuld op bij de beide andere parochies, omdat deze parochie geen geld op de spaarrekening
heeft staan.
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 de Cornelius parochie sprake van een terugloop van de
inkomsten met 4% ten opzichte van 2016. Procentueel is de terugloop het grootst in de
Antonius van Padua parochie. De inkomsten zijn daar bijna gehalveerd. Dat komt doordat de
kerk in oktober 2016 gesloten is en er dus geen inkomsten meer zijn uit collectes en
misstipendia. In de Gerardus Majella parochie zijn de inkomsten in 2017 hoger dan in 2016.
Dat komt vooral doordat in 2017 erg veel uitvaarten zijn geweest. 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 Gerardus Majella kerk is
inbegrepen een reservering voor groot onderhoud van € 13.000. Vanwege de restauratie in de
Corneliuskerk is die reservering in 2017 achterwege gebleven. 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
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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

Auteur: Parochiekantoor
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Openingstijden Parochiekantoor

Openingstijden Parochiekantoor
Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413EL Heerlen. Telefoon 045 - 5212450.
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Colofon
De volgende editie van het Parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt
op maandag 1 april 2019!
Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.
Auteur: Redactie parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave
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