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Woord van de pastoor

1983-2019, levensloop van de nieuwe pastoor!

Dierbare parochianen van Heerlen-Noord. Deze jaartallen geven niet mijn hele leven weer. Wel
mijn leven dat verbonden is en was met Heerlen. Ik werd in 1983 de eerste stagiair van
Rolduc  bij de scouting van  Nieuw Einde.  Kort na het aantreden van het nieuwe team aldaar,
pastoor Hanneman en kapelaan Martin. Het contact met mensen aldaar bleef bestaan. Iemand
van Nieuw einde heeft nog een lunula van Eijsden passend gemaakt. Maar we weten dat de
kerk van Nieuw einde niet meer bestaat maar wel de mensen van Nieuw einde. In Heksenberg
heb ik als kapelaan van Brunssum nog de mis  gelezen. Nu 36 jaar later keer ik terug om er te
blijven als pastoor van alle parochies boven de spoorlijn. Iedere dag dat ik hier nu ben is vol
verrassingen. Ik woon nu in de stad maar voel me hier toch pastoor van een warme
gemeenschap met een eigen specifiek karakter. Warm en hartelijk zijn de ontmoetingen.
Vandaag sloot ik de eerste maand af met een geweldige dierendag eucharistieviering, waarin
vele dieren werden gezegend. Ondanks angst bij sommigen hebben de dieren zich goed
gedragen. Laten minder rommel achter dan mensen soms doen.

Van harte wil ik u allen nu al bedanken voor deze warmte, dat doet je als nieuwe pastoor
goed, Dit stimuleert je om je steeds intenser in te zetten voor de gemeenschappen die aan je
zijn toevertrouwd.

Hebt u mij nodig bel gerust of spreek me aan. Denk nooit hij heeft het te druk. Ik ben er voor
u niet voor mijn agenda. Janssen en Janssen, houden het licht brandend!!!!

Auteur: pastoor J.W. Janssen

Terug naar de inhoudsopgave

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
https://www.parochiesheerlennoord.nl/foto-video.php?pi=fotoalbum&fa=2019%20werelddierendag
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Kerkdiensten

    Corneliuskerk   Gerardus Majella kerk

Vrijdag 11 oktober

19.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het
vagevuur.

 

Zaterdag 12 oktober

Geen Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zld Bisschop Hans
Reesink (coll).

Zaterdag 12 oktober

19.00 uur Zangmis m.m.v. Harmonie St
Gerardus. Voor het welzijn van onze
parochies; Jrd voor Gerard Pappers en
Lieske Pappers-Schiffelers en zoon
Math Pappers; Voor levende en overleden
leden van de harmonie St. Gerardus.

Zondag 13 oktober

11.15 uur Zangmis. St Jrd overl. ouders
Sijstermans-Hermans; Zld Jos Smeets (coll);
Jrd Gerrit en Leentje Kosmann-de Vos.

 

Maandag 14 oktober

18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

 Dinsdag 15 oktober

9.00 uur Leesmis. T.e.v. H. Gerardus Majella.

Woensdag 16 oktober

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

 

Vrijdag 18 oktober

19.00 uur Leesmis. St Maria Wintgens en
familie.

 

Zaterdag 19 oktober

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. 1e Jrd Theo Degens; Zld
Piet Ammereller (coll).

Zaterdag 19 oktober

18.00 uur Zangmis
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Zondag 20 oktober

11.15 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans
koor. St Jrd echtel. Lei Cremers en Ciska
Voncken, Guus Cremers en Jan Cremers.

 

Maandag 21 oktober

18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. St Peter Jozef Huits en Maria Sybilla
Hermans.

 

 Dinsdag 22 oktober

9.00 uur Leesmis.

Woensdag 23 oktober

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

 

Vrijdag 25 oktober

19.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het
vagevuur.

 

Zaterdag 26 oktober

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. 1e Jrd Erika Speth en
voor Wiel Speth; Zld Rudy Meijboom (coll).

Zaterdag 26 oktober

18.00 uur Zangmis. Voor een overledene.

Zondag 27 oktober

11.15 uur Zangmis m.m.v. Concertato.
Voor het welzijn van onze parochies; 1e Jrd
Jo Derikx; 1e Jrd Giovanni Perin en voor
Carolina Perin-Peron; St Jrd Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka; Jrd Willy Crousen-Manders.

 

Maandag 28 oktober

18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. St Theodoor Gulpers en Anna
Moonen.

 

 Dinsdag 29 oktober

9.00 uur Leesmis.

Woensdag 30 oktober

9.00 uur Leesmis. Zld voor Jan en Annie
Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie;
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St Antoinetta Wintgens-Bex.

Vrijdag 1 november  ALLERHEILIGEN

18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend
leesmis. Voor Priesterroepingen en H.
Priesters; Voor fam Speth-Mertens; Voor alle
zielen in het vagevuur.

 

Zaterdag 2 november  ALLERZIELEN

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van
onze parochies; 1e Jrd Sjir Lipperts; St Jrd
Sjaak Simons en Johanna Thomassen.

Zaterdag 2 november

Allerheiligen/Allerzielen

18.00 uur Zangmis. Voor alle overledenen
van het afgelopen jaar.

Zondag 3 november  

Allerheiligen en Allerzielen

11.15 uur Zangmis. Jrd Bertien Quaedvlieg-
Beaujean en Zld Lei Quaedvlieg; Zld Jos
Smeets (coll); St Jrd overl. ouders Harry
Wiertz en Tonny Wiertz-Schils; Zld Anton en
Netty Backer Leegstra en Henk van Tilburg;
Zld Fryderyk Kupiec(coll); Zeswekendienst
Mia Evers- Beranich.

15.00 uur Zangmis m.m.v. St. Caecilia
koor. Zld Giovanni Perin en Carolina Perin-
Peron (coll); St Hubert Josef Packbier en
Elisabeth Otermans.

 

Maandag 4 november

18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Maandag 4 november

10.0 uur H. Mis in de Grindel

 Dinsdag 5 november

9.00 uur Leesmis.

Woensdag 6 november

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

 

Vrijdag 8 november

19.00 uur Leesmis. St Josef Wintgens, Jan
Mathijs Wintgens en Maria Catharina
Huntgens.

 

Zaterdag 9 november

Geen Biechtgelegenheid

Zaterdag 9 november
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19.00 uur Zangmis. Zld Bisschop Hans
Reesink (coll).

18.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van
onze parochies.

Zondag 10 november

11.15 uur Zangmis m.m.v. Concertato. Zld
voor een overledene (coll).

 

Maandag 11 november

18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. St Peter Mathijs Beaujean, Netta
Thewissen en Helena Hermans.

Maandag 11 november

19.00 uur voor alle levende en overleden
leden van de
Heksenbergse Vasteloavends Verein m.m.v.
koor Enjoy

 Dinsdag 12 november

9.00 uur Leesmis.

Woensdag 13 november

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

 

  

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Wekelijkse vieringen

 Heerlerheide Heksenberg Schandelen

zaterdag 14.30 uur Ter Eyck 
19.00 uur

 18.00 uur  

zondag 11.15 uur   10.00 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
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Terug naar de inhoudsopgave

Levensmomenten

 Doopsel  Overlijden  Huwelijk

Hailey, dochter van
Joey Elsbergen en
Stephanie Görtz

Kayleigh, dochter van
Marcel Robben en
Ilona Beisman

Megan, dochter van
Ronnie Curfs en Ingrid Curfs

Thijs, zoon van
Dion Cleuskens en
Sabrina Treffers

Mia Evers-Beranich,

92 jaar,  Ter Eyck

Sjaak Coenen, 71 jaar

Ganzeweide

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Lezingen van de dag

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

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Overledenen afgelopen jaar

In de Allerheiligen/Allerzielen vieringen van onze parochies gedenken wij de
overledenen, waarvan wij sinds 1 oktober 2018 afscheid namen.

Parochie St Gerardus Majella

Ans van den Bergh,  85 jaar

John Franck,  74 jaar

Parochie St Cornelius

Elisabeth Bizotto-Vliex, 87 jaar

Giovanni Perin, 83 jaar

Jo Derikx, 77 jaar

Sjir Lipperts, 89 jaar

https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/
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George Boon, 91 jaar

Jos Smeets, 71 jaar

Hennes Swinkels, 85 jaar

Rudy Meijboom, 90 jaar

Kim Ank Le, 78 jaar

Frans Durinck, 78 jaar

Evarist Olejniczak, 84 jaar

Zef Ritzen, 90 jaar

Hein Heiligers, 91 jaar

Carolina Perin-Peron, 76 jaar

Nettie Durinck-Voermans, 83 jaar

Jozef Cörvers, 82 jaar

Anton Peer, 93 jaar

Fienie Hermans-Frolichs, 93 jaar

Ria Raes-van den Berg, 82 jaar

Leo Brugmans, 89 jaar

Anna Kleijnen-van Gerven, 97 jaar

Math Michels, 87 jaar

Tiny van den Bergh, 73 jaar

Diny van Voorst-Houkes, 96 jaar

Jacob Wenemoser, 93 jaar

Sjef Raven, 88 jaar

Piet Ammereller, 80 jaar

Hannie Visser-Collong, 88 jaar

Salvatore Tugulu, 76 jaar

Louis Budé, 97 jaar

Mia Evers-Beranich, 92 jaar

Sjaak Coenen, 71 jaar

Ook namen wij afscheid van Bisschop Hans Reesink, 84 jaar, uit Brazilië

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur
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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 4 november om 20.00 uur in de parochiezaal naast de
kerk te Heerlerheide.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Een muzikale pelgrimage op zondagmiddag 13 oktober

orgelconcert 191013.jpg

Op deze bijzondere middag zullen organist Steven van Kempen en Bariton Vincent Kusters een
spannend romantisch programma ten gehore brengen in een geweldig concertkerk met een
bijzonder akoestiek en de klank van het indrukwekkende en grootse klais-orgel.  
Het concert start met muziek van Bach, een cantate die speciaal is geschreven voor pelgrims.
Verder op het programma staan orgelwerken van Paul Hindemith, César Franck, Alexander
Guilmant en Gigou. Daarnaast ook vocale werken van Fauré en Caplet. Een romantische orgel-
en liedrepertoire dat geïntervenieerd wordt door gregoriaanse hymnen die zullen worden
gezongen door de beide heren.

Het concert zal een bijzonder beleving worden, aangezien er tijdens het concert interactie is
met het publiek op alle plaatsen in de kerk. Daarbij worden speciale plekken gekozen om niet
alleen de muziek op verscheidene manieren uit te voeren maar ook de luisteraar steeds op
een andere wijze te laten genieten van muziek door liederen en gregoriaanse hymnen te
koppelen aan speciale plaatsen en kunstobjecten in de kerk.  
Een interactief concert dat in zijn totaliteit 1 uur duurt. Om het publiek en de musici ook ná
het concert nog te kunnen bedienen van een drankje en een ontmoeting met elkaar is er ná
het concert een gezellige nazit voorzien in de Gerardushoeve onder de kerk. Daar kan
iedereen met elkaar napraten met een glaasje. Wees welkom bij dit concert, geniet van deze
muzikale pelgrimage en kom in contact met elkaar, muziekliefhebbers en uitvoerders! Er is een
vrije gave ná het concert. 

*Het concert vindt plaats in de Gerardus-Majella kerk te Heerlen, Heerenweg 45, Heerlen.

Auteur: kerkbestuur

Terug naar de inhoudsopgave

180 Jaar rondom St. Cornelius
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Het jubileumjaar waarin het 180 jarig bestaan van de Corneliusparochie wordt herdacht, loopt
van 16 december 2018 tot en met 24 november 2019. Toen de Corneliusparochie werd
opgericht waren de parochiegrenzen ruimer dan tegenwoordig. De huidige buurparochies zijn
in de loop van de 20e eeuw opgericht, omdat wijken in de oorspronkelijke Corneliusparochie
groot genoeg werden voor een eigen kerk. Maar tijden veranderen. Tegenwoordig is
samenwerking tussen de parochies in Heerlen-Noord noodzakelijker dan ooit. Daarom zijn in
het jubileumjaar tal van activiteiten gepland, die allemaal tot doel hadden om aandacht te
besteden aan de geschiedenis van de parochie en daar nadrukkelijk de buurparochies bij te
betrekken.

installatiemis Janssen 190915.jpg

Toen het jubileumjaar startte hadden we nog geen idee van alle veranderingen die ons in 2019
te wachten stonden: het afscheid van pastoor Miltenburg, de komst van pastoor Janssen en
het recente afscheid van kapelaan Rijo. Dit vergde zoveel organisatie door het kerkbestuur en
andere vrijwilligers dat het te veel werd om daar ook nog de laatste activiteiten van het
jubileumjaar  bij te doen.  Het organiserend comité heeft daarom besloten om de volgende
activiteiten niet meer in het jubileumjaar door te laten gaan: open dag van de Corneliuskerk,
excursie naar de Sint Servaas in Maastricht, Gerardus Majella in de Corneliuskerk en de Sint
Maartensoptocht. De slotviering op zondag  24 november, waarbij bisschop Harry Smeets te
gast zal zijn, gaat wel door. Meer informatie daarover volgt in het volgende parochieblad. De
open dag wordt in 2020 georganiseerd. Het is dan 10 jaar geleden dat de vorige open dag
werd georganiseerd.

Overigens hebben de afscheidsvieringen van pastoor en kapelaan en de installatie van pastoor
Janssen wel gezorgd voor een geweldige samenwerking tussen de buurparochies. Dus in die
zin hebben we dit jaar ruimschoots bereikt wat we op het oog hadden.

Auteur: kerkbestuur

Terug naar de inhoudsopgave

Coda Koor

Koor coda Heerlen bestaat dit jaar 35 jaar. 
Wij zullen met leden/oud-leden en genodigden dit heugelijke feit vieren op 
zaterdag 26 oktober 2019 in onze repetitie ruimte van Gemeenschapshuis Heksenberg.

Wij danken al onze oud-leden, leden, muzikanten, dirigent(en) en 
vrienden van koor CODA voor alles steun door de jaren heen. 
Zonder al deze inzet zouden wij dit jubileum niet kunnen vieren. 
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Wij hopen ook in de toekomst net zo gesteund te worden zodat we 
ook de 40 jaar en meer kunnen behalen.

Ondanks dat wij in oktober 35 jaar bestaan kunnen wij altijd nog meer nieuwe leden
gebruiken. 
Bent u iemand die graag zingt, al is het onder de douche? 
Dan zouden wij u graag welkom heten op onze repetities op: 
Woensdag avond van 20.00 tot 22.00 uur 
In Gemeenschapshuis Heksenberg zaal 3. 
Adres: Heigrindelweg 84 6414 BT Heerlen

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Lourdestriduum in Heerlen

Vrijdag 11 tot en met zondag 13 oktober 

In de kerk van de Heerlense wijk Molenberg wordt het jaarlijkse Lourdestriduüm gehouden.
Tijdens deze drie dagen zijn er verschillende liturgische vieringen ter ere van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes.  

Hoogtepunt is de pontificale eucharistieviering door bisschop Harrie Smeets op zaterdagavond.
Daarbij zal het koor New Generation vocale medewerking verlenen. Daags ervoor, op vrijdag
11 oktober om 19.00 uur is pastoor Constantijn Dieteren (uit het dekenaat Thorn)
hoofdcelebrant tijdens de H. Mis die wordt opgeluisterd door het Familiekoor Young Spirit. De
afsluiting is op zondag 13 oktober om 10.00 uur met een H. Mis door rector Lambert Hendriks
met muzikale medewerking van Chrisko.  

 

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Oktober rozenkransmaand

Oktober noemen we ook wel de Rozenkransmaand. Een rozenkrans is ketting met 50
kleine kralen en tussen elke 10 kralen zit er een grotere kraal. Deze ketting of krans
helpt je met bidden. In de kerk bidden we 10 kleine kralen het Weesgegroet Maria en 1
grotere kraal het Onze Vader.

De rozenkrans is heel vroeger al veel gebeden tijdens oorlogen om te bidden voor
vrede. Maria, de moeder van Jezus, heeft bij haar verschijningen hier op aarde, ons
gevraagd om de rozenkrans te bidden voor vrede. Helaas is er nog steeds veel oorlog in
de wereld en daar zijn ook veel kinderen het slachtoffer van.

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Gastvrijheid zonder prijs!

Op 22 oktober a.s. starten we met een nieuw diaconaal project: koken voor mensen
die alleen of met hun gezin niet of nauwelijks kunnen rondkomen.
OF voor de eenzame mens die behoefte heeft aan warmte en gezelligheid.
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Het liefdadige project draagt de naam ‘Caritas 045 ’ en zal worden uitgevoerd in het
Juphuis  (gelegen naast de Heilig Hart Kerk van Schandelen ; Schandelerstraat 81 te
Heerlen). Arend van der Heijden heeft een dergelijk project mede vormgegeven in
Helmond (genaamd Caritas 0492 ) en dit is een doorslaggevend succes gebleken.
 
Dekenaat Heerlen heeft samen met hem een zelfde opzet bedacht voor Heerlen;
namelijk ‘Caritas 045 ’.Een maal per week kan men aansluiten voor een heerlijke,
gezonde maaltijd en/of  een gezellige kop koffie of thee..
 
De ‘Caritas 045 ’ diners zullen elke dinsdag plaatsvinden.
Het allereerste ‘Caritas 045 ’ diner zal feestelijk worden geopend op dinsdag 22
oktober a.s. vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur.
De gezonde maaltijd wordt door ‘Caritas 045 ’ vrijwilligers geserveerd vanaf 18.00
uur.
 
‘Caritas 045 ’ heeft dit initiatief kunnen verwerkelijken dankzij  sponsoren, donateurs
en een enthousiast team aan vrijwilligers …
Interesse om mee te helpen in de ‘Caritas 045 ’ keuken ?
Loop bij ons binnen en schuif aan…
Houd ook onze Facebook ‘Caritas 045’ in de gaten …
 
Hopelijk tot ziens,  
Het team
 
Auteur: tem Caritas 045

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

advertentie anja
 

Auteur: redactie parochienieuws

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.

   

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

H. Gerardus Majella feestdag 16 oktober

http://www.ouderenservice-anja.nl/
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Gerardus Majella werd op 23 april 1726 in Muro bij Napels als zoon van een eenvoudige
kleermaker geboren. Zijn vader stierf toen Gerardus 12 jaar oud was, waarna de jongen werd
uitbesteed bij een gildebroeder om het vak van kleermaker te leren. Tenslotte vond hij zijn
bestemming en trad op 23-jarige leeftijd in als lekenbroeder bij de redemptoristen. Hij leidde
een leven van versterving en zelfgekozen pijniging. Vooral in de laatste drie jaar van zijn leven
bleek Gerardus over mystieke gaven te beschikken: regelmatig verkeerde hij in extase, werd
op twee plaatsen tegelijk gezien, kon gedachten lezen, deed voorspellingen en verrichtte
wonderen. In 1755 overleed hij. Al snel verspreidde zich een devotie tot deze volksheilige over
Europa, mede door de wonderen, die op zijn voorspraak gebeurden. In 1875 werden al 77
wonderen vermeld. Na in 1893 zalig te zijn verklaard, werd hij op 8 december 1904 door paus
Pius X heilig verklaard. Na de heiligverklaring nam de devotie voor Gerardus Majella een hoge
vlucht. Vooral door toedoen van de redemptoristen werden ook in Nederland en België veel
kerken aan hem gewijd.

Op zondag 19 maart 1933 vond in het kleine zolderkerkje boven de school te Heksenberg de
sluiting plaats van een triduum ter ere van de H. Gerardus. Na de feestprediking werd het
nieuwe, kunstvolle beeld, gezegend en de kerk toegewijd aan de Heilige. 

De krant schreef over het beeld:

"Het is een opvallend natuurlijke groepering- de mijnwerker in mannelijke, edele
overgegevenheid, de vrouw de werkelijk vrouw, al haar ellende uitschreidend, in haar
smekende, klagende lichaamshouding; het kind met de kleine poezelhandjes spelend met den
aureool. Naast deze groep, die u bij alle uitdrukking van leed en zorgen, toch niet aan
wanhoop doet denken, maar aan een zeer diepe, bijna tragische berusting, -de heilige. Met
een zekere machteloosheid in zijn houding, maar ook een onmetelijk medelijden. Door er na
te kijken, wordt ge overtuigd van zijn hulp en troost.

Het is een heerlijk beeldje. Zijn maker (Charles Vos red.) schijnt te weten, wat er in het hart
van een nog niet bedorven werkman omgaat, en wat in de vrouw, die moeder is en nood

Ik praat nu liever niet verder over de kunstwaarde van het beeld.

Ik wilde alleen twee dingen: Dat de rijkeren, die het zien, bewogen werden tot daad-
werkelijke naastenliefde; en de armen, die het zien, tot de sublieme, diepe, aandoenlijke
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overgave, die de beeldhouwer in de man, de vrouw en het kind heeft weten uit te drukken."

Aan de linkerkant van het priesterkoor staat  het beeld van de Heilige Gerardus (de
patroonheilige). Hij is, met nimbus, ten voeten uit staande op een console afgebeeld. In zijn
handen, op borsthoogte, houdt hij een kruis vastgeklemd. Aan de voeten van de Heilige
Gerardus is een biddende mijnwerker vol geloof neergeknield (met hoofd naar rechts omhoog
gericht naar de heilige). Aan de linkerzijde van de heilige (op borsthoogte)  is een moeder met
kind afgebeeld. Zij stellen zich onder bescherming van de heilige.

Hierdoor is de Heilige, als Patroon van de werkman en van moeder en kind voorgesteld.
Gesymboliseerd is St. Gerardus' bescherming van het mijnwerkersgezin.
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Internet

Internet

website: https://www.parochiesheerlennoord.nl 
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl 
e-mail pastoor J.W. Janssen jwjrkta@yahoo.com Tel. 045-5212450 
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

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
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Colofon

De volgende editie van het Parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt
op  11 november 2019.                                 !
Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.
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