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Woord van de pastoor

Christus is verrezen – Alleluja.

Wat een mooi begin zou moeten zijn van het voorjaar en de Paastijd, is verworden tot een tijd,
nog nooit meegemaakt. Zoveel mogelijk thuis blijven, 1,5 meter afstand houden van elkaar. Je
ouders of grootouders niet mogen bezoeken. Communievieringen verplaatst naar latere
datum. Geen openbare eredienst meer. Geen afscheid meer kunnen nemen van dierbaren
zoals we gewend zijn. Zo triest. Zo onwezenlijk in ons leven. Het voorjaar stimuleert
normaliter mensen om de winter weer op te bergen en de boel weer goed schoon te maken.
Om er samen uit te trekken en om te genieten van het leven.

Hopelijk duurt dit niet te lang. Een spanningsboog kan nooit lang onder spanning staan.

We zien wel dat we voorzichtiger met elkaar omgaan. Dat we ervaren hoe kwetsbaar we zijn.
Niet alles in eigen hand hebben. Dit zet mensen er ook toe aan om na te denken over henzelf
en hun leven.

Onze kerken zijn dan wel niet geopend voor de openbare eucharistievieringen, maar wel voor
persoonlijk gebed bij de Heer van Leven en dood. Hij, wiens dood en verrijzenis wij in deze
dagen hebben herdacht, nodigt ons uit om bij Hem te komen om ons te laten sterken.

Velen leven met angst  voor het onzekere, ongewisse. Maar alleen Jezus kan ons die ultieme
zekerheid geven die we nodig hebben, juist in deze tijd. Ons leven ligt in Zijn handen. In dat
vertrouwen kunnen we veel voor elkaar betekenen. Ook al kun je niet bij elkaar komen door
C., maar je kunt elkaar helpen door te bidden tot God, Moge Hij onze dierbaren sterken en
onze aanwezigheid laten voelen. Gods vaderlijke Liefde heeft de afstand overbrugd tussen
Hemel en Aarde. Het was een lijdensweg voor Hem en Zijn Zoon. Maar zij wisten: als wij
volhouden zal de mensheid weer thuis kunnen komen.

Wees sterk en verstevig de band met Hem. In mijn prive-missen zal ik uw intenties bij God
brengen.

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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Deze tijd is ook voor de kerken een zware tijd, de dagelijkse onkosten blijven door lopen maar
de inkomsten, vooral door collectes vallen weg.

Gelukkig hebben verschillende lieve  parochianen dit al begrepen en doneerden in een
anonieme enveloppe hun bijdragen. Dank u voor de gave en het voorbeeld voor anderen.

 

Pastoor J.W. Janssen.

Auteur: Pastoor J.W. Janssen
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Aflasting vieringen in de kerk

AFLASTING VIERINGEN

Zoals u intussen heeft gemerkt zijn alle vieringen in de Katholieke Kerk in Nederland
vanwege het Corona-virus afgelast tot en met de Pinksteren (31mei).

Dus alle Eucharistievieringen en ook doopsels, Eerste Communie- en Vormselvieringen.

De doopsels, Communie- en Vormselvieringen vinden op een later tijdstip plaats.

We wachten de ontwikkelingen af, voor er nieuwe data worden gepland.

Alle door u bestelde misintenties worden door pastoor Janssen meegenomen in zijn gebeden.
Mocht u het op prijs stellen om de misintenties op een later tijdstip te laten lezen, dan kan dat
in overleg met het parochiekantoor: Telnr: 045-5212450.

U kunt ’s zondags wel de Eucharistieviering volgen via NPO2 om 10.00 uur en ook op
RTVParkstad om 10.00 uur vanuit de Pancratiuskerk.

 

 

 

Auteur: parochiekantoor
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Kerken open voor persoonlijk gebed en aanbidding

 Heerlerheide Heksenberg Schandelen

zaterdag 10.00 - 12.00 uur   

zondag    

maandag    

dinsdag  10.00 - 12.00 uur  

woensdag 10.00 - 12.00 uur   
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donderdag   10.00 - 12.00 uur

vrijdag 10.00 - 12.00 uur   
 De kerken zijn tijdens de Coronacrisis geopend voor persoonlijk gebed en aanbidding van het
Allerheiligst Sacrament.

Auteur: parochiekantoor
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Levensmomenten

 Doopsel  Overlijden  Huwelijk

Liam en Tyler, zonen
van Martijn van den Berg
en Naomi Jacobs

Nelly Janssen-Verbeek, 
 86 jaar, Stanleystraat     

 

Ayden, zoon van
Jeffrey Haagmans en
Angela Verspaget

Anna Friedrich-
Lipperts,   92 jaar,
Sparstraat

 

 Sophie Boels-Kersten, 
 77 jaar, Scheldestraat

 

 Marianne Meesen-
Aretz,   79 jaar, Navolaan

 

 Frank Mulders,           
 57 jaar, Kampstraat

 

Auteur: parochiekantoor
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Misintenties in coronatijd

Wat gebeurt er met de misintenties die u heeft opgegeven voor een datum waarop vanwege
de coronacrisis geen kerkdienst meer wordt gehouden?

Pastoor leest dagelijks een privémis en neemt dan uw intentie op de afgesproken datum mee
in zijn gebed. Mocht u de bestelde mis willen verzetten naar een datum waarop u zelf kunt
komen, neem dan contact op met het parochiekantoor om een nieuwe datum af te spreken.
Het makkelijkst is om dat via e-mail te doen (info@parochiesheerlennoord.nl) of telefonisch
(045-5212450). In coronatijd is het parochiekantoor voor bezoek gesloten. U moet dan wel de
oorspronkelijke datum opgeven, zodat de medewerker van het parochiekantoor kan checken
wat er is afgesproken. Het is nu nog niet bekend wanneer de H.Missen weer worden hervat. In
ieder geval niet vóór 2 juni.

Auteur: kerkbestuur
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Caritas 045

Lieve Caritas045 bezoekers,

We gaan weer bijna beginnen! Op 28 april starten we met onze nieuwe Caritas to go!! Wat
betekent dit? 
We gaan soep, brood en fruit uitdelen vanuit twee locaties. Een op dinsdag en een op
donderdag. Vanaf 17.00 uur kun je komen afhalen. Je krijgt door ons, op een veilige manier,
een gratis tasje met alles erin. De bedoeling is dat je het thuis opwarmt en opeet. Dus niet ter
plekke! Dit om de situatie zo veilig mogelijk te houden voor iedereen. We zullen met tape de
1,5 meter aangeven en er zullen mensen staan om iedereen te helpen deze te waarborgen.
Ook staat er handgel klaar voor jullie. Voordat je het tasje aanpakt, graag heel even de gel
gebruiken. 😊

Waar kun je ons vinden? 
Elke dinsdag: van 17.00 tot 19.00 uur bij de Corneliuskerk (Heerlerheide, dus Heerlen
Noord) 
Elke donderdag: van 17.00 tot 19.00 uur bij de St Josephkerk (Heerlerbaan, dus
Heerlen Zuid) 
Woon je in Heerlen maar kan je zelf niet de deur uit? Laat het ons weten. Heerlen Against
Corona kan het eventueel bezorgen!! Zie https://heerlenagainstcorona.nl/caritas-to-go/ 

Helaas kunnen we het voorlopig nog niet gezellig maken met gezamenlijke maaltijden maar
toch wel alvast iets voor jullie betekenen. 
We hopen jullie te zien en we wensen jullie alvast smakelijk eten!  

Auteur: pastoor J.W. Janssen
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Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: I.v.m. corona-maatregelen voorlopig niet

Aanbidding Heerlerheide: op woensdag, vrijdag en zaterdag en zondag van 10.00 uur tot
12.00 uur;                                        

Koffiedrinken: I.v.m. corona-maatregelen voorlopig niet

Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur

https://heerlenagainstcorona.nl/caritas-to-go/?fbclid=IwAR1NGGJRf-Wz0hWusuCvNffljp9FjvnLLrhGORhTASMrd8a8HSptgwo5gZs
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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

 

Auteur: parochiekantoor
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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
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Praktische informatie

Bereikbaarheid Parochiekantoor

Adres: Kerkstraat 6, 6413EL Heerlen. Telefoon 045 - 5212450.

Als gevolg van de Corona crisis is het parochiekantoor van de parochies Heerlen-Noord én
parochiefederatie Schandelen tot nader bericht gesloten.

Het parochiekantoor is wel nog te bereiken via telefoon en e-mail:

Telefonisch 045-5212450

e-mail info@parochiesheerlennoord.nl

Voor spoedgevallen: pastoor Janssen: 06-30579828

https://www.parochiesheerlennoord.nl/
mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
mailto:jwjrkta@yahoo.com
mailto:hermanjanssen8@gmail.com
mailto:fiencruts@home.nl
mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
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Auteur: parochiekantoor
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Lezingen van de dag

De lezingen van de dag kunt u raadplegen via https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/  

Auteur: parochiekantoor
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Gebed

GEBED GEESTELIJKE COMMUNIE

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.

Ik bemin u boven alles en wens u te ontvangen.

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;

daarom bid ik U:

kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.

Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en

verenig mij geheel en al met U.

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. Amen.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Colofon

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

Auteur: redactie parochienieuws
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Advertenties

https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/
mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
http://www.cafezaaldrbok.nl/
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http://www.botterweckbv.nl/
https://www.facebook.com/Etos-Heerlerheide-904911196282492/
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/
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ouderservice_anja

 

Auteur: parochiekantoor
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www.parochiesheerlennoord.nl

https://www.yarden.nl/
https://www.parochiesheerlennoord.nl/

