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Installatie pastoor Janssen

Op zondag 15 september 2019 zal Deken Bouman pastoor J.W. Janssen installeren als pastoor
van de parochies Heerlen-Noord en van de parochiefederatie Schandelen. De installatie vindt
plaats tijdens de H. Mis van 11.15 uur in de Corneliuskerk in Heerlerheide. Parochianen en
verenigingen zowel van Heerlen-Noord als van Schandelen zullen hieraan een bijdrage leveren.
Aansluitend gaat pastoor onder begeleiding van de koninklijke schutterij St. Sebastiaan naar
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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het Corneliushuis in Heerlerheide waar tijdens een receptie tot 14.30 uur de gelegenheid is om
kennis met hem te maken.
Pastoor Janssen is op 1 september begonnen met zijn werkzaamheden in de Corneliuskerk in
Heerlerheide, de Gerardus Majellakerk in Heksenberg en de H. Hart van Jezuskerk in
Schandelen. Hij woont sinds kort in de pastorie bij de Corneliuskerk.

Dierenvriend
Pastoor Janssen heeft op 31 augustus afscheid genomen van de parochies van Eijsden en
Oost-Maarland. Daarvoor was hij pastoor in Amby-Maastricht. Hij is geboren in Velden in 1962
en tot priester gewijd in 1989. Daarna heeft hij een negental jaren als priester gewerkt op de
Antillen en Aruba. Nog steeds heeft hij goede contacten met de Antilliaanse gemeenschap in
Nederland. Een keer per maand draagt hij in Tilburg een mis voor hen op. Hij heeft al
aangekondigd om volgend jaar in een van zijn nieuwe parochies een Antilliaanse mis te
organiseren. Pastoor heeft op zijn nieuwe woonplek gezelschap van een aantal huisdieren. Hij
heeft o.a. drie honden, een paar kippen en een bok.

Auteur: kerkbestuur
Terug naar de inhoudsopgave

Corneliusoctaaf

In de Corneliuskerk wordt van zaterdag 14 september tot en met zondag 22 september het
Corneliusoctaaf gehouden. De parochie bestaat dit jaar 180 jaar en het
Corneliusoctaaf wordt al vanaf het ontstaan van de parochie in 1839 jaarlijks gevierd. Tijdens
het octaaf wordt iedere dag een H. Mis opgedragen en staat het Corneliusbeeld mooi versierd
op het priesterkoor. U kunt een kaarsje aansteken bij het beeld. Tijdens iedere mis wordt de
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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Corneliuszegen gegeven en kunt u de relikwie vereren. Achter in de kerk is Corneliusbrood te
koop.
De opening van het octaaf is op zaterdag 14 september om 19.00 uur m.m.v. het
Caeciliakoor. Op zondag 15 september is tijdens de H. Mis van 11.15 uur de installatie van
pastoor Janssen door Deken Bouman. Tijdens deze mis zingt het parochieel zangkoor van
Schandelen en speelt de koninklijke fanfare St. Joseph Heerlerheide. De feestdag van de
heilige Cornelius is op maandag 16 september. Dan zingt het Caeciliakoor tijdens de avondmis
om 19.00 uur. Ook op de andere weekdagen is er een avondmis om 19.00 uur en
woensdagochtend ook nog om 9.00 uur. In het laatste weekend is op zondag 22 september de
feestelijke sluiting m.m.v. het Caeciliakoor. Na de mis is in het Corneliushuis het traditionele
proemvlaaiconcert, waarbij u getrakteerd wordt op een concert van de fanfare en een kop
koffie met een stuk proemevlaai. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan dit octaaf deel te
nemen.
Voor de wandelaars van de parochie: op zaterdag 21 september organiseert de Stichting
Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) een Corneliustocht van Heerlerheide naar Schin op Geul.
Om 9.30 uur vertrekken de wandelaars vanuit de Corneliuskerk in Heerlerheide richting
Corneliuskerk in Schin op Geul voor een tocht van 14 km. Meer informatie staat op de website
www.spvlimburg.nl . Vooraf aanmelden is niet nodig. Wees op tijd aanwezig op het
vertrekpunt.
Auteur: kerkbestuur
Terug naar de inhoudsopgave

Orgelconcert in de Gerardus Majellakerk
Noteer alvast in uw agenda: op zondag 13 oktober 2019 om 15.00 uur wordt er in de
Gerardus Majellakerk een mooi orgelconcert gehouden door Steven van Kempen. Op het
prachtige Klaisorgel worden werken uitgevoerd uit het romantische orgelrepertoire.
Bariton Vincent Kusters zal tevens zorgen voor enkele boeiende intermezzi met muziek van
Bach tot aan Langlais! Door de interactie tussen orgel en solist die verder zal gaan dan
gebruikelijk, maar ook door enkele afwisselende gregoriaanse gezangen zal het publiek een
muzikale pelgrimage ervaren. Wees erbij en maak deze muzikale pelgrimage mee! Zondag 13
Oktober 2019, 15.00 uur in Gerardus Kerk Heerlen. Het concert duurt ongeveer een uur. Na
het concert is uiteraard ook een gezellige nazit voorzien!
orgelconcertoktober2019.jpg
Auteur: kerkbestuur
Terug naar de inhoudsopgave

kerkdiensten

Corneliuskerk

Gerardus Majella kerk

Vrijdag 6 september
18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend
leesmis. Voor Priesterroepingen en H.
Priesters; voor familie Speth-Mertens.
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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Zaterdag 7 september
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van
onze parochies; Zld Sjef Raven (coll); Zld
Piet Ammereller (coll); Zeswekendienst Louis
Budé.

Zaterdag 7 september
18.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van
onze parochies; Jrd voor pastoor Frans Klein
en ouders, Sjef Klein, ouders Cas Paes en
Sophie van Zon.

Zondag 8 september
Maria Geboorte
11.15 uur Zangmis m.m.v. Concertato. 5de
Jrd Jo Habets en Familie; Zld José PetersGulpers (coll).
Maandag 9 september
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. St Antonius Houben en Sofia
Houben; St Frans Hochstenbach en Maria
Boutsen.
Dinsdag 10 september
9.00 uur Leesmis.
Woensdag 11 september
9.00 uur Leesmis. St Albert Arentsen en
Gertrudis Martens. Voor alle zielen in het
vagevuur.
Vrijdag 13 september
19.00 uur Leesmis. St Martin Palmen en
Catharina Goffin. Voor alle zielen in het
vagevuur.
Zaterdag 14 september

Zaterdag 14 september

Opening Corneliusoctaaf

18.00 uur Zangmis.

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis m.m.v. St. Caecilia
koor. T.e.v. H. Cornelius; Zld Giovanni Perin
en Carolina Perin-Peron (coll); Jrd Jozef en
Adriana Mulders-Smeets en overleden
familie.
Zondag 15 september
Installatie pastoor Janssen
Parochieel Zangkoor Schandelen en
Fanfare St. Joseph Heerlerheide
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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11.15 uur Zangmis.KINDERNEVENDIENST
T.e.v. H. Cornelius; St Jrd Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen; St Jrd echtel.
Osterlitz-Odekerken; St echtel. Sjaak en Mia
Jonkers-Bessems.
Maandag 16 september
Feestdag H. Cornelius
19.00 uur Zangmis m.m.v. St. Caecilia
koor. T.e.v. H. Cornelius. St Lisa Degens en
t.e.v. H. Cornelius; voor alle zielen in het
vagevuur.
Dinsdag 17 september
19.00 uur Zangmis. T.e.v. H. Cornelius. St
Renier Wijnen en Barbara Daemen.

Dinsdag 17 september
9.00 uur Leesmis.

Woensdag 18 september
9.00 uur Leesmis. T.e.v. H. Cornelius. Voor
alle zielen in het vagevuur.
19.00 uur Zangmis. T.e.v. H. Cornelius. St
Frans Hochstenbach en Maria Boutsen.
Donderdag 19 september
19.00 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans koor.
T.e.v. H. Cornelius.
Vrijdag 20 september
19.00 uur Zangmis. T.e.v. H. Cornelius. St
Alphons Leers en t.e.v. H. Cornelius.
Zaterdag 21 september

Zaterdag 21 september

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

18.00 uur Zangmis. Gest Jrd dhr. en mevr.
Huys-Heusschen.

19.00 uur Zangmis. T.e.v. H. Cornelius; Zld
Bertha Trags-Theunissen (coll); Zld Maria
Raes-van den Berg (coll); Zld Anna Kleijnenvan Gerven (coll).
Zondag 22 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.15 uur Zangmis m.m.v. St. Caecilia
koor. T.e.v. H. Cornelius; Zld Sjeng
Quaedvlieg (coll); Zld echtelieden Lei
Quaedvlieg en Bertien Quaedvlieg-Beaujean;
Zld Rudy Meijboom (coll).

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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Aansluitend Proemevlaaiconcert in het
Corneliushuis m.m.v. Fanfare St Joseph.
Maandag 23 september
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag 24 september
9.00 uur Leesmis.
Woensdag 25 september
9.00 uur Leesmis. St Gerardus Hoenen,
Francisca Sijstermans en Alphons Hoenen.
Vrijdag 27 september
19.00 uur Leesmis. St Hubert Dounen en
Maria Stassen.
Zaterdag 28 september

Zaterdag 28 september

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

18.00 uur Zangmis.

19.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van
onze parochies; Zld Piet Ammereller (coll).
Zondag 29 september
Geen H. Mis.
Afscheid kapelaan Rijo in de kerk
van Schandelen om 10.00 uur.
Maandag 30 september
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis. St Jan Jacob Sijstermans.
Dinsdag 1 oktober
9.00 uur Leesmis.
Woensdag 2 oktober
9.00 uur Leesmis. Zld voor Jan en Annie
Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie;
St Lizette en Jan van Ormelingen.
Vrijdag 4 oktober
18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend
leesmis. Voor Priesterroepingen en H.
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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Priesters; voor fam. Speth-Mertens; voor alle
zielen in het vagevuur.
Zaterdag 5 oktober

Zaterdag 5 oktober

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

18.00 uur Zangmis.

19.00 uur Zangmis m.m.v. St. Caecilia
koor. Voor het welzijn van onze parochies;
Zld Sjef Raven (coll); Zld Piet Ammereller
(coll); Jrd Jacob Janssen.
Zondag 6 oktober
Dierendag

St Franciscus

11.15 uur Zangmis m.m.v. Young Spirit. St
Jrd echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers;
Zld Elisabeth Bizzotto-Vliex (coll); Zld George
Boon (coll).
Maandag 7 oktober

Maandag 7 oktober

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

10.00 uur H. Mis in de Grindel

Dinsdag 8 oktober
9.00 uur Leesmis.
Woensdag 9 oktober
9.00 uur Leesmis. Zld voor Jan en Annie
Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.
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: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

levensmomenten

Doopsel
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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Jailey,
dochter van Ben Geurts en
Jessica Cörvers

Lynn,
dochter van
Remy Heurkens en
Pascalle van Pinxsteren
Marvin,
zoon van Marvin van
Vlimmeren en
Marilyn Heskamp
Olivia,
dochter van Pascal
Geurtz en
Anita Bednarska
Novée,
dochter van
Jeroen Hollewijn en
Philomena Quaedvlieg
Jayden,
zoon van Bjorn Jongen
en Kimberley Heutink
Sofie en Joep,
dochter en zoon van
Roy Veldman en
Anky Schoenmakers
Giovanny,
zoon van
Ivo Keulaarts en
Patricia Urff
Faith,
dochter van Joshua van
Rey en Melanie Trags
Diliana,
dochter van
Remco Mulderij
en Melanie Trags
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Wekelijkse vieringen

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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Heerlerheide
zaterdag

14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur

zondag

11.15 uur

maandag

19.00 uur
18.45 uur:
Marianoveen

18.00 uur

09.00 uur
09.00 uur

19.00 uur

donderdag
vrijdag

Schandelen

10.00 uur

dinsdag
woensdag

Heksenberg

09.00 uur
19.00 uur

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
Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur
Doopvoorbereidingsavond: maandag 7 oktober om 20.00 uur in de parochiezaal naast
de kerk van Heerlerheide
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

75e verjaardag Bidweg Sterre der Zee in Maastricht
Zaterdag 14 september
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Maastricht werd bevrijd. Het is ook 75 jaar geleden dat er
een wekelijkse bidtocht met het beeld van de Sterre der Zee op zaterdagavond door de straten
rond de Maastrichtse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek trok. Nu, 75 jaar na dato, trekt deze tocht
opnieuw.
In het parochiearchief van de Onze Lieve Vrouwebasiliek, dat berust bij het
Rijksarchief, bevindt zich een grote boekband met handtekeningen van parochianen van heel
Maastricht, die in oktober 1944, kort na de bevrijding van Maastricht op 14 september 1944,
hebben beloofd maandelijks op zaterdag de Bidweg te lopen, uit dankbaarheid voor het feit
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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dat Maastricht in de oorlog gespaard was gebleven, en om te bidden om vrede.
De organisatie van deze Bidweg en het verzamelen van de handtekeningen was het initiatief
van vier Maastrichtenaren. Ruim 10.000 Maastrichtenaren uit alle parochies hebben toen hun
handtekening geplaatst en hebben zich zodoende ieder persoonlijk verplicht om de Bidweg ook
iedere maand te lopen. De initiatiefnemers kregen steun van de dekens van Maastricht en
Wyck en van de 56 pastoors, kapelaans en paters die toen actief waren in de zielzorg. Alle
verzamelde handtekeningen werden in een grote bundel geplakt. Gezien de oorlogssituatie in
het najaar van 1944 kon er geen contact zijn met vader-bisschop mgr. Lemmens in Roermond.
Midden- en Noord-Limburg waren toen nog door de Nazis bezet.
Het pastoraal team van de Onze Lieve Vrouwebasiliek heeft besloten om in het kader van de
herdenking van 75 jaar Bevrijding, deze Bidweg te organiseren op zaterdag 14 september, dag
van de bevrijding van Maastricht. De Bidweg is opgenomen in het programma van de Provincie
Limburg en de Gemeente Maastricht van de herdenkingen van 75 Jaar Bevrijding, en zal naar
alle waarschijnlijkheid om 19.00 uur vertrekken vanuit de Onze Lieve Vrouwebasiliek, en dan
de eeuwenoude route volgen: Onze-Lieve-Vrouweplein, Cortenstraat, Witmakersstraat,
Kapoenstraat, Lenculenstraat, Bouillonstraat, Papenstraat, Bredestraat, Onze Lieve
Vrouweplein, en terug naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het beeld van Onze Lieve Vrouw
Sterre der Zee zal gedragen worden door het Dragersgilde, en begeleid door de Broederschap
van Onze Lieve Vrouw. En uiteraard kunnen alle Maastrichtenaren en anderen zich erbij
aansluiten. Er zal gebeden worden uit dankbaarheid dat Maastricht in de Tweede Wereldoorlog
gespaard is gebleven van al te ernstige schade, en om vrede. Gebed voor vrede in de wereld
is nog altijd actueel.
Auteur: redactie parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave

Maria-Geboorte
Maria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods is een Mariafeest in de rooms-katholieke en
de orthodoxe Kerk, dat jaarlijks wordt gevierd op 8 september.
Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De ontvangenis van
Maria en haar geboorte worden het eerst beschreven in de tweede eeuw, namelijk in het
apocriefe 'Evangelie over de geboorte van Maria'. De eerste bronnen die de viering van Maria's
geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in
Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was
voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar
het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen
geworden.
De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later
de viering van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis bepaald (namelijk 8 december, 9 maanden voor
8 september).

Auteur: redactie parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave

St.-Cornelius
Paus Cornelius
? – 253
Cornelius (Rome, geboortedatum onbekend - Civitavecchia, juni 253) was de 21e paus van de
Katholieke Kerk en is heilig verklaard.
https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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Levensloop
Cornelius, geboren te Rome in het begin van de derde eeuw, stamde af van het voorname
geslacht van de Cornelii. Omwille van de vervolging van Decius bleef de pauselijke troon na de
dood van Fabianus 15 maanden lang onbezet. Daarna werd Cornelius in 251 tot bisschop van
Rome gewijd (en dus ook tot paus).
Ondanks de druk van de vervolgingen werd er een groot beroep gedaan op de caritas van de
christenen. Uit de brief van Cornelius blijkt dat christenen in Rome rond 250 voor het
levensonderhoud van 1.500 weduwen en armen werd gezorgd.
Toen keizer Trebonianus Gallus de kerkvervolgingen opnieuw aanscherpte, werd paus
Cornelius gevangengenomen en verbannen naar Civitavecchia.
Het was hier dat hij in juni 253 stierf. Volgens sommigen gebeurde dit door onthoofding
(vandaar het zwaard waar hij soms mee wordt afgebeeld). Officieel stierf hij door de
ontberingen van zijn verbanning, waardoor hij de titel ‘martelaar’ verkreeg. Hij wordt als
heilige vereerd.

Gedenkdag
Zijn gedenkdag is echter niet in juni, maar op 16 september, samen met Cyprianus. Zijn
beenderen werden op 14 september bijgezet in de catacomben van St Callixtus. Zijn
attributen zijn een hoorn (Cornelius betekent 'sterk als een hoorn'), de pauselijke tiara en een
drievoudige kruisstaf. Men roept hem aan als beschermheilige van de boeren en het rundvee
(inzonderheid hoorn- en kleinvee). Steun van hem wordt gevraagd tegen epilepsie (de
Corneliusziekte), kramp, zenuw- en oorkwalen.

Patroonheilige
In de Jacobus de Meerderekerk in Bocholtz in de gemeente Simpelveld wordt een relikwie
bewaard, in de vorm van een stuk bot van Cornelius. Waarschijnlijk sinds c. 1900 maar ten
minste sinds 1930 tot c. 1965 werd jaarlijks op 16 september vanuit Vijlen een bedevaart
gehouden naar Bocholtz. Dit waren meerdere individuen of kleine groepen en niet een enkele
processie. Verder werd er een kindermis gehouden die bezocht werd vanuit verschillende
plaatsen in de regio. Achter in de kerk staat een beeld van paus Cornelius.
In Oost-Vlaanderen bestaat het dorpje Sint-Kornelis-Horebeke waar de bosgeuzen een sterke
protestantse gemeenschap uitgebouwd hebben. De Sint-Michiel-en-Cornelius-enGhislenuskerk te Machelen en de Sint-Bavokerk te Baaigem zijn ook aan hem toegewijd. De
toren van de Sint-Catharina en Sint-Corneliuskerk te Diegem is in de vorm van een tiara
opgetrokken om aan zijn pausschap te herinneren.
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.

https://www.parochiesheerlennoord.nl/leesparochienieuws.php?pn=26
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Auteur: parochiekantoor
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Advertenties

advertentie anja
Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Internet
Internet
website: https://www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
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

Auteur: parochiekantoor
Terug naar de inhoudsopgave

Colofon
De volgende editie van het Parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt
op 7 oktober 2019.

!
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Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.
Auteur: redactie parochienieuws
Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties
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Auteur: parochiekantoor
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