
Vindt u het ook belangrijk 
dat mensen in beeld zijn 
bij de parochie? 
Wie horen er wel bij de parochie 
en wie niet? Het antwoord op 
deze vraag  kunnen we in de toe-
komst steeds moeilijker geven. 
Wij houden onze adresgegevens 
actueel met behulp van SILA 
(Stichting Interkerkelijke Leden-
administratie). Deze werkt samen 
met de Basisregistratie Personen 

(BRP) van de Overheid. In 2016 
nam de Tweede Kamer echter 
een motie aan die een einde lijkt 
te maken aan deze koppeling. 
Maar voordat het zover is, houdt 
de Overheid een internetconsulta-
tie. Ieder kan dus reageren op dit 
voornemen van de politiek. 

Via SILA zijn mensen in beeld 
als ze nieuw in de parochie ko-
men wonen of als ze verhuizen. 
Dat kan zijn naar een andere 
plaats, of ook naar bijvoorbeeld 
een verzorgingshuis. Als iemand 
dit zelf niet meer kan doorgeven, 
bestaat de kans dat het contact 
met de parochie verloren gaat. In 
de praktijk geven mensen vaak 
geen adreswijziging aan de pa-
rochie door. Gewoon omdat men 
ervanuit gaat dat parochie deze 
wel automatisch ontvangt, of er 
bijvoorbeeld niet bij stilstaat. En 
het klopt ook dat we van SILA 
automatisch een aantal wijzigin-
gen doorkrijgen. Door het stopzet-
ten van de SILA-koppeling kunnen 

we als parochie onze pastorale taak 
minder goed uitvoeren. Mensen zijn 
gewoon niet in beeld. 
Nu heeft de Overheid een internet-
consultatie geopend, waar burgers 
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Liturgische kalender
A cyclus
Weekend 21/22 januari
3e zondag door het jaar
eerste lezing Jes. 8, 23b - 9,3
tussenzang psalm 27
tweede lezing 1 Kor. 1, 10 -13.17
evangelie Mt. 4,12-23
Weekend 28/29 januari
4e zondag door het jaar
eerste lezing Sef 2,3; 3,12-13
tussenzang psalm 146
tweede lezing 1 Kor. 1,26-31
evangelie Mt. 5, 1-12a
Weekend 4/5 februari
5e zondag door het jaar
eerste lezing Jes. 58, 7-10
tussenzang psalm 112
tweede lezing 1 Kor. 2, 1-5
evangelie Mt.5, 13-16
Weekend 11/12 februari
6e zondag door het jaar
eerste lezing Sir.15, 15-20
tussenzang psalm 119
tweede lezing 1 Kor. 2, 6-10
evangelie Matteüs 5,17-37
Weekend 18/19 februari
7de zondag door het jaar
eerste lezing Lev. 19, 1-2.17-18
tussenzang psalm 103
tweede lezing 1 Kor. 3, 16-23
evangelie Mt. 5, 38-48

kunnen reageren op het besluit om 
SILA niet langer deze voor ons zo 
belangrijke gegevens te verstrek-
ken. De Nederlandse bisschop-
pen vragen aan alle katholieken in 
Nederland om gebruik te maken 
van deze consultatie en van zich 
te laten horen. Reageren kan tot 3 
februari. Ga naar de website: www.
internetconsultatie.nl/inschrijfter-
mijnbrpvreemdelingen en klik daar 
op  Reageer op consultatie. 
Bij deze oproep van de bisschop-
pen sluit ik me graag aan. Zelf, 
heb ik heb mijn reactie zojuist inge-
stuurd. Ik geef hem hieronder. (Hij 
is wat langer geworden.):
 

KERK KRIJGT 
ADRES
PAROCHIANEN 
NIET MEER
Het is bijzonder jammer als SILA 
de betreffende gegevens niet meer 
krijgt, omdat we dan als Kerk min-
der zicht hebben op wie van ons 
hulp verwachten en wie we kunnen 
benaderen om zich in te zetten en 
zo onze zorgtaak niet meer goed 
kunnen vervullen. De initiatieven 
moeten dan helemaal van de men-
sen zelf komen. Terwijl een teken 
van leven van de kant van de kerk 
mensen sterkt in hun eigenwaarde; 
dat ze erbij horen, dat we hen niet 
willen missen.
Onder het mom van meer privacy, 
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Integendeel, dan krijgt de vrijheid 
autoritaire trekjes. Dan wordt de 
scheiding van Kerk en staat een 
wapen in handen van een wat 
agressieve politiek die godsdiensti-
ge uitingen wil gaan verbieden, nu 
eens onder het mom van privacy 
en dan weer met als argument het 
non-discriminatieprincipe. 
Om die weg niet op te gaan, pleit 
ik ervoor dat de SILA de persoons-
gegevens blijft ontvangen van de-
genen die er geen bezwaar tegen 
hebben.

Wim Miltenburg fso, pastoor

Dank voor alle wensen
Van velen heb ik als pastoor een 
kerst- en nieuwjaarswens ontvan-
gen. Ieder wil ik hiervoor graag be-
danken. En u allen een heel goed, 
gezegend en gelukkig – kortom 
zalig – 2017 wensen.  Ik doe dit 
graag mede namens het kerkbe-
stuur, kapelaan Rijo, diaken Her-
man en pater Bert.

of scheiding van Kerk en staat, is 
ieder meer op zichzelf aangewezen 
en wordt onze samenleving al-
leen maar individualistischer. Veel 
mensen vinden hun godsdienstige 
overtuiging wel belangrijk, maar 
worden nu benadeeld door hen die 
als overtuiging hebben dat de over-
heid hun deze service niet meer 
mag geven. Terwijl de SILA alleen 
gegevens ontvangt en doorgeeft 
van degenen die dit wel willen! De 
scheiding van kerk en staat wordt 
onnodig ver doorgevoerd als de 
SILA geen gegevens meer mag 
ontvangen. Niemand wordt hier be-
ter van. De indruk wordt gewekt dat 
je kerken beter kunt negeren.
Deze motie is een stapje in een 
richting die het kerken moeilijker 
maakt om actief in de samenleving 
aanwezig te zijn en zich maat-
schappelijk en sociaal in te zetten. 
Gelovig willen zijn betekent juist 
ook midden in de samenleving 
staan en deze  menswaardiger 
maken. Dat moet toch ook mogen 
vanuit een christelijk perspectief. 
Landen zonder christelijke traditie 
zijn zeker niet socialer, integen-
deel.
Dat iedere mens waardevol is; een 
individu; zijn eigen mening mag 
hebben, enz. komt juist voort uit 
het christendom. Deze overtuiging 
- die we met de indieners van de 
motie delen - wordt niet beter be-
schermd door de wortels met de 
christelijke traditie door te snijden. 
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Kerkelijke diensten
voor de periode 17 januari tot 
en met 23 februari 2017 in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
en de 
St. Gerardus Majellakerk
Heerenweg 46
(De diensten in de St. Cornelius-
kerk zijn in rood, de diensten in 
de St. Gerardus Majella kerk in 
groen afgedrukt.)
Woensdag 18 januari
09.00 uur Leesmis t.e.v. Sint Petrus 
en Paulus, voor de intenties van de 
paus en de Rome-pelgrims.
Vrijdag 20 januari
19.00 uur: Leesmis voor Eduard 
Wintgens (st.); ouders Wilms-Kör-
fer (st.) en voor Jan Savelsberg.
Zaterdag 21 januari
16.00-16.45 uur: Biechtgelegen-
heid
19.00 uur Zangmis voor Jan en 
Jany Merks-Geeve (coll.) en voor 
Mathias Bruls (coll.).
Zondag 22 januari
09.30 uur: Euch.viering voor Ed-
mund Moerskofski (coll)
11.00 uur : St. Cornelius
Zangmis. m.m.v. St. Pauluskoor. 
Zld Frits Westenberg; Zld Frans 
Swinkels (coll.).
Maandag 23 januari
18.45 uur  Marianoveen met aan-
sluitend leesmis voor Hendrik 
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Schobben en Helena Driessen (st.)
Dinsdag 24 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die 
offerden
Woensdag 25 januari
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag  27 januari
19.00 uur Leesmis voort Hubert 
Wijnen en Sybilla Houben (st.)
Zaterdag 28 januari
16.00 - 16.45 uur: Biechtgelegen-
heid
19.00 uur: Zangmis voor Greet Ha-
mer-Bercx (coll), voor Cor Hamer, 
Piet Hamer en Angelo Verbeucken.
Zondag 29 januari
9.30 uur: Euch.viering voor Jean 
Hochstenbach (zesw.dienst) en 
voor John Stienen (zesw.dienst)
11.00 uur: Zangmis voor Eddy 
Gryson (coll.); overl. ouders Smits-
Mertens (gest.jrd.) en voor het wel-
zijn van onze parochies.
Maandag 30 januari
18.45 uur  Marianoveen met aan-
sluitend leesmis t.e.v. Sint Petrus 
en Paulus, voor de intenties van de 
paus en de Rome-pelgrims.
Dinsdag 31 januari:
9.00 uur: voor alle zielen in het va-
gevuur
Woensdag 1 februari
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 3 februari 
18.00-19.00 uur: Aanbidding en 
aansluitend leesmis voor Winand 
Reijntjens en Helena Otermans 



(st.); voor Jan van Lent en overle-
den familie.
Zaterdag 4 februari
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Karel Bec-
kers (coll); voor het welzijn van 
onze parochies en voor fam. Speth-
Mertens (jrd.) m.m.v. Gregoriaans 
koor 
Zondag 5 februari
09.30 uur: Euch.viering voor Theo 
Janssen (jrd.)
11.00 uur: Zangmis voor Jan Mar-
tens (1e jrd.); Mia van Duivenvoor-
de-Wintraecken (coll); voor Netty 
Brouwers-Wintraecken (verjaardag) 
m.m.v. St. Paulus koor 
Maandag 6 februari
10.00 uur: H. Mis in seniorenhof 
de Grindel Heksenberg toeganke-
lijk voor alle parochianen.
18.45 uur:  Marianoveen met aan-
sluitend leesmis voor Dirk Coort 
(coll.).
Dinsdag 7 februari
9.00 uur: voor vrede in de wereld
Woensdag 8 februari
09.00 uur Leesmis voor Jan Willem 
Mertens en Anna Catharina Fro-
lings.
Vrijdag 10 februari
19.00 uur Leesmis t.e.v. Sint Petrus 
en Paulus, voor de intenties van de 
paus en de Rome-pelgrims.
Zaterdag 11 februari
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Emile 

L`Ortije (jrd.) en voor Liesbeth Nie-
hus-Panhausen (coll.).
Zondag 12 februari
09.30 uur: Euch.viering voor het-
welzijn van onze parochies m.m.v. 
Gemengd kerkelijk zangkoor St. 
Caecilia
11.00 uur : Zangmis voor José Tool-
Peters (coll.) en voor een overle-
dene m.m.v. St. Joseph koor uit 
Bocholtz
Maandag 13 februari
18.45 uur  Marianoveen met aan-
sluitend leesmis  voor Mieke Prins-
Wulms (coll.).
Dinsdag 14 februari
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers van de parochie
Woensdag 15 februari
09.00 uur Leesmis voor Christiaan 
Wijnen en Gertrudis Smeets (st.).
Vrijdag 17 februari
19.00 uur Leesmis voor Hub Loo 
(coll.).
Zaterdag  18 februari
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis.
Zondag 19 februari
09.30 uur: Euch.viering voor een over-
ledene (N.B.)
11.00 uur: KINDERNEVENDIENST
Zangmis voor Gerda Arts (coll.)m.m.v. 
Sint Caeciliakoor. 
Maandag  20 februari
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor pastoor Adolf Der-
ckx.
Dinsdag 21 februari
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09.00 uur: Euch.viering voor alle zie-
len in het vagevuur.
Woensdag 22 februari
09.00 uur Leesmis.

Rood =  Corneliuskerk
Groen = Gerardus Majella kerk.

In huize Ter Eyck
is er op zaterdagmiddag
om 15.00 uur een H.Mis

Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de 
maand na de H.Mis van 11.00 uur 
in ‘t Zaaltje achter de pastorie
• Mariakapel Heerlerheide: iedere 
werkdag open van 10.00 tot 12.00 
uur.
• Aanbidding: op woensdag en za-
terdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om 
18.45 uur.

Gedoopt werden:
Roos, dochter van 
Dennis Vroomen en 
Linda Gerritsen, Am-
monieterf

Wij namen
afscheid van:
† Lily Kleinjans-Spelthan, 88 jaar, 
Gravenstraat
† Frans Hanssen, 79 jaar, Wan-
nerstraat
† Sjef Rorije, 83 jaar, Cookstraat
† Anneke Beaujean-Bongers, 91 
jaar, Heerlen

In de St. Gerardus parochie:
† Jean Hochstenbach, 89 jaar, Eek-
hoornstraat 12
† John Stienen, 74 jaar, Brunssum.

Stipendia
Eenvoudige dienst door de week 
(leesmis) € 10,--
Eucharistieviering op zaterdag-
avond of zondag € 25,--
Jubileumdiensten die niet tijdens de 
reguliere zaterdag- of zondagmis-
sen worden gehouden € 250,--
Begrafenismis (rouwgeld) € 400,--
Huwelijksmis (trouwgeld) € 400,--
Bijdrage voor begeleiding naar cre-
matorium, danwel een andere be-
graafplaats na een voorafgaande 
kerkdienst € 50,--
Gestichte jaardienst: 
(looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 
20 jaar) 
Eenvoudige dienst door de week 
(leesmis) 
5 jaar € 50,-- 
10 jaar € 100,-- 
20 jaar € 200,-- 
Eucharistieviering op zaterdag-
avond en zondag 
5 jaar € 125,-- 
10 jaar € 250,-- 
20 jaar € 500,--
Rouw- en trouwdiensten
De bijdrage voor rouw- en trouw-
diensten wordt niet gevraagd aan 
parochianen die in de vier jaren 
voorafgaand aan de dag van de 
betreffende kerkdienst of crematori-
um-aanwezigheid kerkbijdrage heb-
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ben betaald (aan de eigen parochie 
of aan de parochie van waaruit zij 
naar de huidige parochie zijn ver-
huisd). Zij moeten dan per jaar wel 
tenminste het gemiddelde van de 
in deze jaren geldende minimum-
kerkbijdrage hebben betaald.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is 
vastgesteld op € 100,-- voor 2017. 
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage 
blijft 1% van het netto inkomen van 
een economische eenheid.

Maria lichtmis
Op donderdag 2 februari viert de 
Kerk ‘Maria Lichtmis’. Hoewel de 
naam anders doet vermoeden, is 
dit geen Mariafeest, maar gaat het 
op deze dag vooral om Christus. 
Officieel heet het feest ook de ‘Op-
dracht van de Heer’. Het is moment 
waarop Jozef en Maria hun kindje 
volgens het oude joodse gebruik in 
de tempel aan God presenteren. 
Het was bij die gebeurtenis dat Je-
zus werd betiteld als ‘het Licht dat 
alle volkeren verlicht’. In de katho-
lieke kerk is het al eeuwen gebrui-
kelijk om op deze dag een licht-
processie te houden en kaarsen te 
zegenen. De naam ‘Maria Lichtmis’ 
verwijst hiernaar. 

Blasiuszegen
Zeker zo oud is ook het gebruik om 
op 3 februari, de gedachtenis van 
de heilige Blasius, de Blasiuszegen 
uit te delen. Die moet de gelovigen 
beschermen tegen keelaandoenin-
gen en andere kwalen. De heilige 8 9

Blasius was bisschop van Sebaste 
in Armenië. Volgens een legende 
kwam op een dag een wanhopige 
vrouw bij hem met haar zoontje in 
de armen. De jongen was de ver-
stikkingsdood nabij, omdat een 
visgraat in zijn keel was blijven ste-
ken. Blasius raakte de jongen aan 
en de graat sprong uit zijn keel. Uit 
dit verhaal is in de 13eeeuw het 
gebruik van de Blasiuszegen tegen 
keelaandoeningen ontstaan.

De zegen op of rond 3 februari in 
veel Limburgse parochiekerken 
aan de gelovigen gegeven, niet als 
een wondermiddel, maar als een 
uiting van gelovig vertrouwen in de 
voorspraak van heiligen bij God. De 
priester of diaken houdt dan twee 
gekruiste kaarsen voor de borst en 
rond de keel van de gelovige en 
spreekt het volgende gebed uit: ‘Op 
voorspraak van de heilige Blasius, 
bisschop en martelaar, bevrijde 
God u van keelziekten en alle ande-
re kwaad. In naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. Amen’. 
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Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 

 

 Cornelius 
Heerlerheide 

 Antonius van 
Padua Vrank 

 Gerardus Majella 
Heksenberg 

jaar 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

 Euro’s      

INKOMSTEN       

Bijdrage van 
parochianen: 

      

- kerkbijdrage  39.025 40.136 10.623 11.124 17.547 17.469 

- collectes 22.129 18.605 7.704 5.843 6.354 6.758 

- overige 
bijdragen 32.119 37.987 6.406 7.471 6.326 7.409 

Overige 
inkomsten 7.967 8.374 794 494 832 494 

totaal 101.240 106.102 25.527 24.932 31.059 32.130 

       

UITGAVEN       

Kosten pastoor 22.938 34.596 7.124 14.677 9.732 14.677 

Kosten 
kerkgebouw 29.215 31.130 26.978 13.574 32.110 19.064 

Kosten pastorie 12.602 13.381     

Kosten eredienst 
en pastoraal 12.853 13.362 1.268 1.172 4.465 2.209 

Bijdragen bisdom 
en dekenaat 19.290 20.088 6.141 5.125 7.167 5.865 

Beheerskosten 14.457 17.167 3.152 2.974 3.165 3.469 

totaal 111.355 129.724 44.662 37.522 56.639 45.284 

       

VERLIES 10.115 23.622 19.135 12.590 25.580 13.154 

 

Staat van  baten en lasten over het jaar 2014



Korte toelichting 
bij het financiële overzicht
van de parochies
Op de vorige pagina ziet u het finan-
ciële jaarverslag over het jaar 2014 
van drie parochies van Heerlen-
Noord. Het jaarverslag 2015 is al-
leen nog maar in concept gereed en 
moet nog worden afgerond door de 
accountant. Ter vergelijking zijn ook 
de bedragen over 2013 opgenomen.
Het eerste dat opvalt is dat alle pa-
rochies meer geld uitgeven dan er 
binnenkomt. Dat was in 2013 ook al 
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 paro-
chie geen geld op de spaarrekening 
heeft staan. Dat is een van de re-
denen geweest dat het kerkbestuur 
heeft moeten besluiten om de Anto-
nius van Paduakerk te sluiten.
Aan de inkomsten van de parochie 
(baten) is goed te zien dat het over-
grote deel afkomstig is van de pa-
rochianen. Zij betalen kerkbijdrage, 
geven geld tijdens de collectes in 
de kerk en bestellen missen. Ook 
uitvaarten, huwelijken, doopsels en 
kaarsen brengen geld op. De ove-
rige inkomsten bestaan uit rente op 
spaargeld, gemeentesubsidie en 
vergoeding voor diensten die pas-
toor levert aan Ter Eijck. Helaas is 
bij Cornelius en Gerardus Majella 

sprake van teruglopende inkomsten 
t.o.v. het jaar ervoor. Procentueel 
is de terugloop het grootst in de 
Corneliusparochie, bijna 5% minder 
inkomsten dan in 2013. 
De grootste kostenpost van de pa-
rochie is het kerkgebouw. De ener-
giekosten, verzekeringspremies, 
het lopende onderhoud en reser-
vering voor groot onderhoud lopen 
behoorlijk in de papieren. Reser-
vering voor groot onderhoud werd 
overigens bij Gerardus Majella en 
Antonius van Padua in 2013 niet 
gedaan, waardoor in dat jaar het 
bedrag voor kosten kerkgebouw in 
deze parochies lager was dan in 
2014. 
De volgende grote uitgavenpost be-
treft het salaris en de onkosten van 
de priester. In 2013 hadden Gerar-
dus Majella en Antonius van Padua 
nog hun eigen pastoor. Sinds 2014 
hebben de drie parochies samen 
één pastoor en worden de kosten 
gedeeld. Dat heeft voor alle paro-
chies een bezuiniging opgeleverd. 
Verder zijn alle parochies verplicht 
om ook aan het bisdom te betalen. 
Net als bij uw eigen inkomstenbe-
lasting is het bedrag afhankelijk van 
de inkom-
sten van de 
parochie.
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Drie kerkgenootschap-
pen die al sinds 1973 
een beroep doen op 
een financiële bijdrage 
voor de plaatselijke 
geloofsgemeenschap-
pen. In alle vrijheid en 
bescheidenheid vraagt 

uw eigen plaatselijke Kerk u om gul 
te geven.
U beslist zelf welke bijdrage u aan 
deze actie wilt geven. 

Fiscaal voordeel
Voor trouwe betalers van de kerkbij-
drage bestaat de mogelijkheid om 
fiscaal voordeel te behalen door de 
kerkbijdrage als periodieke gift aan 
te melden. Periodieke giften zijn 
voor de inkomstenbelasting geheel 
zonder drempel aftrekbaar wan-
neer is overeengekomen een vast 
bedrag minimaal vijf jaar achter 
elkaar te betalen (of tot eventueel 
eerder overlijden). Dat kon altijd al, 
maar sinds 2015 is het niet meer 
nodig dit in een notariële akte vast 
te leggen. Het volstaat de perio-
dieke gift op een officieel formulier 
vast te leggen dat door schenker 
en ontvanger ondertekend wordt. 
U kunt het formulier ‘periodieke 
gift in geld’ zelf downloaden bij de 
belastingdienst of afhalen bij het 
parochiekantoor. U vult het formu-
lier in, ondertekent het en levert het 
dan in bij het parochiekantoor. De 
penningmeester vult de gegevens 
van de ontvangende parochie in. U 
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Verbinding gezocht!
Al eeuwenlang verbindt de Kerk 
mensen met elkaar. Daar waar 
steeds meer mensen aandacht en 
steun nodig hebben, strekken wij 
onze handen naar hen uit. De Kerk 
is de plek waar God zich aan ons 
verbindt en, door ons, aan de we-
reld waarin wij leven.
En nu is het onze beurt om die ge-
schiedenis van verbondenheid om 
te zetten in een toekomst. Om er-
voor te zorgen dat onze kinderen, 
kleinkinderen en iedereen die in de 
toekomst op zoek gaat naar verbin-
ding terecht kan in onze Kerk.
Kerkbalans is er om ervoor te zor-
gen dat dit ook financieel mogelijk 
blijft. Daarvoor hebben we uw finan-
ciële bijdrage hard nodig. Het geld 
dat u geeft aan Kerkbalans is een 
investering. Een investering in de 
Kerk van nu én de Kerk van mor-
gen. Een investering in uzelf en in 
de generaties die nog komen.
Geef voor Verbinding, geef voor 
een Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke 
actie van de Rooms-Katholieke 
Kerk, de Protestantse Kerk in Ne-
derland en de Oud-Katholieke Kerk. 



ontvangt uw deel van het formulier 
volledig ingevuld terug, zodat u de 
fiscale aftrek kunt toepassen na de 
feitelijke betaling van de afgespro-
ken kerkbijdrage.
Zie voor meer informatie (incl. een 
link naar het formulier bij de belas-
tingdienst) de website van de paro-

chie: www.parochiesheerlennoord\
liturgie-kerk\belastingvoordeel.
Laat uw kerk meeprofiteren van 
uw fiscale voordeel door uw kerk-
bijdrage iets te verhogen. Als u het 
formulier nu invult kunt u de fiscale 
aftrek al vanaf 2017 realiseren.
We zijn door de Kerk verbonden 
met God, met elkaar en met de 
generaties voor en na ons. We hou-
den elkaar vast in geloof en ver-
binden ons met mensen die steun 
nodig hebben. Nu het steeds vaker 
‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de 
kerk die verbindt. 
Geef aan die verbinding. 
Geef aan Kerkbalans.
Zie voor het bankrekeningnr. van uw pa-
rochie de laatste bladzijde van dit blad.

25e Wereldziekendag

Lourdes in Limburg

Op 11 februari viert de Kerk het 
feest van Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes. Sinds 25 jaar is dit ook 
de dag waarop in de Kerk speciale 
aandacht aan de zieken wordt be-
steed. Ook op diverse plaatsen in 
Limburg zijn er op of rond 11 febru-
ari Lourdesfeesten.

Kerkrade
Een heel oude traditie is de Lour-
desnoveen van Kerkrade-Chevre-
mont. Deze wordt al bijna 70 jaar 
begin februari gehouden. Tijdens 
de noveen zijn er elke dag bijzon-
dere vieringen. De noveen begint 

op 4 februari. Vanaf die datum is 
er elke dag tot en met 12 februari 
om 19.00 uur eucharistieviering in 
de parochiekerk van St. Petrus en 
Maria Tenhemelopneming aan de 
Nassaustraat 39 in Kerkrade. Vanaf 
18.00 uur wordt de rozenkrans 
gebeden. Op zondag 5 februari is 
bisschop Frans Wiertz de hoofdce-
lebrant. Ook de andere dagen zijn 
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er gastpredikanten. De noveen in 
Chevremont wordt op zondag 12 fe-
bruari afgesloten door hulpbisschop 
Everard de Jong.

Maastricht
Een viering die dit jaar voor de 
tiende keer wordt gehou-
den, is de Lourdesviering 
met ziekenzegening in de 
parochiekerk Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes in de 
wijk Wittevrouwenveld in 
Maastricht. Deze vindt 
plaats op zaterdagmiddag 
11 februari om 15.00 uur 
plaats. Net als afgelopen 
jaren wordt aan de viering 
meegewerkt door de be-
kende Maastrichtse zange-
res Beppy Kraft, die het Ave Maria 
zingt. Voorafgaand aan de mis trekt 
een lichtprocessie door de kerk. 
Bij de ingang van de kerk kunnen 
deelnemers hun persoonlijke schrif-
telijke intenties afgeven. Indien het 
weer het toelaat is er eveneens op 
11 februari ’s avonds om 18.00 uur 
een korte plechtigheid bij de Lour-
desgrot op de Sint-Pietersberg in 
Maastricht. Dit is een van de oudste 
Lourdesgrotten van Nederland. 

Klein-Lourdes
In Noord-Limburg staat Tienray 
bekend als Klein-Lourdes. In de 
parochiekerk staat een grote Lour-
desgrot. Op zaterdag 11 februari 
wordt hier om 17.30 uur de rozen-

krans gebeden. Om  18.00 uur is er 
een gezongen heilige mis en aan-
sluitend een lichtprocessie. Verder 
is de kerk overdag geopend vanaf 
10.00 uur t/m 16.00 uur en vanaf 
18.00 uur weer tot na de processie.

Op bedevaart
Wilt u het echte Lourdes een be-
zoeken? In Limburg bestaat een 
organisatie die regelmatig rei-
zen naar deze en andere bede-
vaartsoorden organiseert. Kijk 
voor meer informatie op www.
huisvoordepelgrim.nl of bel voor 
meer informatie (043) 3215715.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

  Heerlerheide  Heksenberg    Schandelen

 zaterdag (15.00 uur:        
  Ter Eyck)
  19.00 uur        19.00 uur

 zondag 11.00 uur 09.30 uur    11.00 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  

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur
Adres: Kerkstraat 6, 6414 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
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

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 00010452 60 60


