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vrij zijn. Ik ben blij dat wij deze vrije
dagen hebben. Veel andere landen
kennen ze niet. De meeste mensen
Met Pinksteren vieren we de komst kennen de herkomst van deze davan de Heilige Geest. Vijftig dagen gen niet, maar toch helpen ze ons
te beseffen dat onze samenleving
na Pasen daalde de Heilige Geest
neer op aarde en dat was voor veel christelijke wortels heeft. Daarom
moeten we deze dagen niet te vlug
mensen aanleiding om zich bij de
opgeven of inruilen voor een andekerk aan te sluiten. Daarom zien
we het ook wel als het begin van de re vrije dag.
Een vrije dag vieren we. Iedereen
Kerk. Dit jaar valt Pinksteren op 4
kan zo’n dag invullen zoals hij wil.
en 5 juni.
Tien dagen daarvoor vieren we He- Maar samen-vrij zijn verbindt ons;
melvaart, ook een officiële vrije dag. ook met het verleden. En misschien
We vieren dat Jezus terug naar zijn zonder het te weten ook met onze
Vader in de hemel ging. Met Pasen christelijke wortels: dat Jezus ons
vrij gemaakt heeft; we zijn vrije
vieren we dat Jezus uit de dood
is opgestaan. Gedurende veertig
dagen is Hij aan zijn leerlingen verschenen en liet zo zien dat Hij weer
leefde. Op Goede Vrijdag is Jezus
aan het kruis gestorven en daarna
begraven. Wat is er nou goed aan
Goede Vrijdag? Jezus stierf voor
alle menselijke zonden en zo kregen de mensen toegang tot God
en dus tot de hemel. Op de zondag
erna is Hij uit het graf verrezen.
Tweede paasdag, Hemelvaart en
mensen die tegelijk aanvoelen dat
tweede pinksterdag zijn extra dawe zorg moeten hebben voor elgen waarop de meeste mensen
kaar. Eerlijk ontdekken wat be- >

Liturgische kalender

A cyclus
25 mei

Hemelvaart van de Heer

eerste lezing Hand. 1, 1-11
tussenzang psalm 47
tweede lezing Ef. 1, 17-23
evangelie Mt. 28, 16-20
Weekend 27/28 mei
7e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 1, 12-15
tussenzang psalm 27
tweede lezing 1 Petr. 4, 13-16
evangelie Joh. 17, 1-11a
Weekend 3/4 juni
PINKSTEREN
eerste lezing Hand. 2 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Kor.12, 3b-7.12-13
evangelie Joh. 20, 19-23
Maandag 5 juni
TWEEDE PINKSTERDAG
eerste lezing Hand. 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Joh. 14, 15-17
Weekend 10/11 juni
H. Drie-eenheid
eerste lezing Ex. 34, 4b-6.8-9
tussenzang Dan. 3
tweede lezing 2 Kor. 13, 11-13
evangelie Joh. 3, 16-18
Weekend 17/18 juni
H. Sacrament/Vaderdag
eerste lezing Deut. 8,2-3.14b-16a
tussenzang psalm 147b
tweede lezing 1 Kor. 10, 16-17
evangelie Joh. 6, 51-58

langrijk is in ons leven, doet ons uitkomen bij Jezus. Het is de Heilige
Geest die ons doet aanvoelen waar
het om gaat; dat Jezus als Zoon
van God uit de maagd Maria geboren is (Kerstmis), dat Hij van ieder
van ons houdt en voor ieder van
ons gestorven is (Goede vrijdag) en
dat Hij verrezen is (Pasen). En Hij
belooft ons die Helper, de Heilige
Geest (Pinksteren).
Als christen kunnen we in iedere
samenleving leven; toch ben ik blij
dat we deze feestdagen hebben;
ook een tweede pinksterdag! We
moeten deze christelijke wortels
niet doorknippen, maar juist koesteren, want er komt niet iets voor in
de plaats wat beter is.
Zalig Pinksteren!
Wim Miltenburg fso, pastoor

Communiedankviering
en processie

Op eerste pinksterdag 4 juni hebben we om 9.30 uur de communiedankviering in de Corneliuskerk. Dit
jaar met alle communicanten, want
de drie communievieringen zijn dan
allemaal geweest. Aansluitend aan
de communiedankviering trekken
we in de sacramentsprocessie [de
Bronk] door onze wijk. De communicanten mogen dan in hun communiekleren direct achter de Fanfare
aan. Het is een dankjewel voor de
communiedag!
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Een voorbeeld: Stel u valt met uw
belastbaar inkomen in het 36%
Kerkstraat, Lokerstraat, Wannertarief. Dat betekent dat u 36% beplein, Groeët Genhei, rustaltaar in
lasting betaalt over de top van uw
de hal van Ter Eyck, Heulsstraat,
inkomen. Als u een periodieke gift
rustaltaar hoek Kampstraat-Heuls- van € 150 per jaar aan de parochie
straat, Kampstraat, Unolaan, rustbetaalt, kunt u die € 150 van uw
altaar naast café De Bolle, Grainkomen aftrekken en krijgt u 36%
venstraat, Lokerstraat, Kerkstraat,
van € 150 terug van de fiscus. Dat
rustaltaar bij het H. Hart voor de St. is € 54. Netto betaalt u dus maar €
Corneliuskerk.
96, terwijl de parochie een bedrag
van € 150 ontvangt.
Openstelling
De linkerdeur van het kerkportaal van
Het kerkbestuur geeft u in overwede St.-Gerardus Majella kerk aan de
ging om uw kerkbijdrage op deze
Heerenweg zal overdag zijn geopend
manier te verhogen zonder dat het
van donderdag t/m zondag van 10.00
u meer kost. Wij vragen u dit, omdat
tot 15.00 uur. Zo is het mogelijk een
de inkomsten van de parochianen
blik in het interieur van de kerk te werhard nodig zijn om alle kosten te
pen, even wat te bidden en een kaarsje
betalen. Ieder jaar kost het moeite
aan te steken.
om rond te komen.
Wat moet u doen? Vul het formulier
‘periodieke gift in geld’ in, onderteJa, dat kan! Wat moet u daarvoor
ken het en lever het in bij het padoen? U kunt uw kerkbijdrage omrochiekantoor. De penningmeester
zetten in een periodieke gift. Dat
vult de gegevens van de ontvanhoudt in dat u schriftelijk met de
gende parochie in. U ontvangt uw
parochie vastdeel van het formulier volledig ingelegt dat u voor
vuld terug, zodat u de fiscale aftrek
minimaal vijf
kunt toepassen na de feitelijke bejaar een vast
taling van de afgesproken kerkbijbedrag per
drage. Als u het dit jaar regelt, kunt
jaar overmaakt
u de aftrek nog in 2017 toepassen.
naar uw parochie. (De overeenU kunt het formulier downloaden
komst om jaarlijks te betalen vervalt bij de belastingdienst of afhalen bij
bij overlijden.)
het parochiekantoor. Er liggen ook
Vervolgens kunt u dat bedrag ieder formulieren achter in de kerk. Meer
jaar in zijn geheel in uw aangifte af- informatie vindt u op de website van
trekken voor de inkomstenbelasting de parochie onder liturgie-kerk/been daarmee een financieel voordeel lastingvoordeel.
behalen.
GvG

Route processie H’heide
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Volgend parochienieuws

Het volgend nummer verschijnt op
19 juni. Wilt u misintenties of andere
kopij geplaatst zien, dan gelieve u dit
tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 521 24 50) te melden.

Misintenties

Intenties voor de St. Corneliuskerk en ook voor de St. Gerardus
Majella-kerk kunt u opgeven bij
het parochiekantoor, Kerkstraat 6,
Heerlerheide (tel. 521 24 50) of
via de website.

Kerkelijke diensten
Zwart = Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk.

Donderdag 25 mei:
Hemelvaartsdag
9.30 uur: Eerste H. Communie van
12 communicanten van parochie
Heksenberg m.m.v. harmonie St.
Gerardus
11.00 uur Zangmis voor Frans
Swinkels (coll.); Mathias Bruls
(coll.); Hub Loo (coll.); Johannes
Niesing (coll.).
Vrijdag 26 mei:
18.40 uur Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor Jozef
Hermans(st.), Maria Helena Vaessen en dochter Josephina.
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Zaterdag 27 mei:
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor een over-

ledene en voor Sjef Rorije (coll.).
Zondag 28 mei:
9.30 uur: Euch.viering voor levende en overleden leden van mannenkoor L’Esprit m.m.v. dat mannenkoor
11.00 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochies; voor Cornelia van Summeren (7e jaardienst)
en voor Leentje Kosmann-de Vos
(zesw.dienst) m.m.v. Paulus koor.
Maandag 29 mei:
10.00 uur: Euch.viering in seniorenhof de Grindel te Heksenberg
(Voor iedereen toegankelijk).
18.25 uur Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor alle zielen in
het vagevuur.
Dinsdag 30 mei:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Woensdag 31 mei:
8.40 uur Bidden van de Rozenkrans.
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in
het vagevuur.
Vrijdag 2 juni:
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor fam.
Speth-Mertens; voor Jan van Lent
en overleden fam; voor priesterroepingen en H. Priesters.
Zaterdag 3 juni:
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochies en voor Lily
Kleinjans-Spelthan.(coll).

len in het vagevuur
Woensdag 7 juni:
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in
het vagevuur; voor Jan Pieter Janssen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Vrijdag 9 juni:
19.00 uur Leesmis voor alle zielen
in het vagevuur.

Zondag 4 juni

Eerste Pinksterdag

9.30 uur: geen H.Mis te Heksenberg
9.30 uur Dankmis communicanten
voor echtel. Lei Quaedvlieg en Bertien Quaedvlieg-Beaujean; Monique
Hazen-Frijns; Irena DonkervoortKlimowska (zesw.dienst) m.m.v.
St.Caecilia koor
Aansluitend processie (voor de
route zie elders in het parochieblad)
Aansluitend aan de processie concert van Koninklijke Fanfare Sint
Joseph in het Corneliushuis.
Maandag 5 juni

Tweede Pinksterdag

11.00 uur Zangmis voor levende
en overleden leden van de Kon.
Schutterij St.Sebastiaan.; voor Monique Hazen-Frijns; Jan Savelsberg
(coll.) en Sien Vromen-van Buuren
m.m.v. Gregoriaans koor.
Dinsdag 6 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zie-

Zaterdag 10 juni:
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Niek Noppert (coll.) en voor Annie CobbenBosch (zesw.dienst)
Zondag 11 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor het
welzijn van onze parochies; voor
overleden ouders Arets-Smeets en
zoon Leo Arets (st.) en voor Anne
Franck- van Kraij (coll).
11.00 uur Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Math en
Fieny van Oijen-Starmans (jrd.)
Maandag 12 juni:
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis voor alle zielen in
het vagevuur.
Dinsdag 13 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen in het vagevuur
Woensdag 14 juni:
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in
het vagevuur.
Vrijdag 16 juni:
19.00 uur Leesmis voor Mieke
Prins-Wulms (coll.).
Zaterdag 17 juni:
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16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Paul
Spronck en voor Stijn van WanrooijEleveld (coll.).
Zondag 18 juni:

Vaderdag

9.30 uur: Euch.viering voor Edmund
Moerskofski (coll).
11.00 uur Zangmis voor Truus Peters-Peters (1e jrd.); voor Mia van
Duivenvoorde-Wintraecken (coll);
Pierre Klinkers (coll.); Frans Hanssen (coll.) m.m.v. Thirdwing Koor.
Maandag 19 juni:
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Jan Hendrik
Kleinjans, Maria Gertrudis Vrohn en
zoon Hubert Kleinjans (st.) en voor
alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag 20 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen in het vagevuur
Woensdag 21 juni:
9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen
in het vagevuur.
Zwart = Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk.

In huize Ter Eyck
is er op zaterdagmiddag
om 14.30 uur een H.Mis

Agenda
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• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in ‘t Zaaltje.

• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00
uur.
• Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Doopvoorbereidingsavond: Vanwege Pinksteren is de eerstvolgende doopvoorbereidingsavond op
dinsdag 6 juni.

Gedoopt werden:

• Noud en Tess, kinderen van Ruben Hundscheid en Ellen de Groot,
Jos Klijnenstraat
• Giovany, zoon van Enrico Tauro
en Tamara Hermes, Unescoplantsoen
• Steven, zoon van Dave van Lier
en Angelica Kicken, Valkstraat
• Axel, zoon van David Haroutiunian
en Emma Hovhannisyan, Wolfsklauwerf
• Bo, dochter van Patrick Smits en
Jessica Vondenhoff, Sponserf
• Jess, zoon van Bob van Maanen
en Ginger Snippe,
Gravenstraat
• Jaydion en
Shanna, kinderen
van Kendy Sambo
en Naraa El Fayda, De Tichel
• Milano, zoon van Ben Erren en
Marie-Louise Krewinkel, Schelsberg
• Mik, zoon van Glenn Falize en
Gina Zerdoner, Varenbeukerweg

name bij de Bassen en Tenoren kan
ons koor nog versterking gebruiken.
Elke woensdagavond wordt er van
19.45 uur tot 21.45 uur in het CornePopkoor Thirdwing werd opgericht
liushuis gerepeteerd. Het koor zingt
in augustus 1981 en anno 2017
vooral
populaire liederen
bekend
van radio en
tv zoals van
O3gne,
Kensington en
Lorde
maar
ook
muziekstukken uit
opera’s
of met
een
meer gospel of christelijk karakter.
bestaat het koor dus 36 jaar. Het
koor staat onder leiding van dirigent Wilt u meer informatie over ons koor
Mischa Hendriks en heeft meer dan of u wilt ons boeken voor een optreden kijk dan op onze site www.
50 leden. Ons koor zingt al jaren
thirdwing.nl .
een aantal heilige missen per jaar
l
Wilt u ons steunen dan kan dit ook
in de Corneliuskerk. Op zondag
middels de Rabobank clubkas actie,
18 juni aanstaande zal Popkoor
leden en klanten van de Rabobank
Thirdwing wederom om 11.00 uur
Parkstad kunnen hierbij vanaf 10
een H. Mis verzorgen.
mei stemmen op hun favoriete verIn elke stemsoort dat wil zeggen
eniging. https://www.rabobank.nl/
Sopranen 1 en 2, Alten en met

Kom en zing mee met
popkoor Thirdwing!
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Wij namen afscheid van:

In de St Cornelius-parochie
† Irena Donkervoort-Klimowska, 61
jaar, Lucasstraat
† Häns Kollée, 82 jaar, Niersstraat
† Annie Cobben-Bosch, 88 jaar, Piet
Malherbestraat

Eerste Heilige
Communie

Op Hemelvaartsdag, 25 mei, zullen
de 12 kinderen van de St. Gerardus
Majella parochie hun Eerste Heilige
Communie vieren.
Het thema is: Een parel in Gods
Hand. Samen met harmonie St. Gerardus zullen de communicanten de
viering verzorgen.
De volgende kinderen doen hun Eerste Heilige Communie: Daan Boelen,
Ilay Brugs,Solange Dam, Délano Fox,
Damon van Gageldonk, Angelo Goossens, Minke Heinrichs, Deon Marchena, Eline van der Mark, Tess van
der Meulen, Fennity Pelzer en Britt
Peters.

Vrije Tijd Club
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Vrije Tijd Club Heksenberg zoekt nog
leden voor het leggen van een kaartje
(kwajongen, bollen), of een partijtje
biljarten of gewoon gezellig samen
zijn onder het genot van een drankje.
Heeft U interesse, kom dan eens vrijblijvend kijken in het Gemeenschapshuis Heksenberg, Hei-Grindelweg 84.
Wij komen elke donderdagavond bij
elkaar van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Bestuur en leden heten U van hartwelkom.

EINDE GEMENGD
KOOR “ST. PAULUS”

Het Gemengd Koor “St. Paulus” zal
op zondag 25 juni de laatste H. Mis
opluisteren in de Corneliuskerk om
11.00 uur.
Wij hebben 53 jaar lief en leed met
elkaar gedeeld en mee gewerkt aan
concerten en uitvoeringen waar we
maar konden. Het is dan ook niet
makkelijk om hier mee te eindigen.
Door omstandigheden is het koor
genoodzaakt om er mee te stoppen.
Langs deze weg willen wij iedereen
die het koor altijd gesteund en een
warm hart heeft toegedragen van
harte bedanken.
Gemengd Koor “St. Paulus”
Bestuur, dirigent en leden

83e Blindendag
Sweikhuizen.

Pater Lucianus, Conventueel, was een
paar jaar na zijn priesterwijding (1906)
tengevolge
van een medische misgreep blind
geworden.
In mei 1929
kwam hij naar
rector Raeven met het
verzoek om
jaarlijks de
blinden van
Limburg naar
Sweikhuizen te laten
komen. Aan
dat verzoek werd voldaan. Bijgevolg zijn

Adverteren? Bel 5212450
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blinden en slechtzienden sedertdien met uitzondering van enkele jaren - elk
jaar rond het feest van de H. Odilia van
Keulen naar Sweikhuizen gekomen. Na
het overlijden van pater Lucianus nam
pastoor Thissen en tegenwoordig het
Odiliacomité, de organisatie geheel op
zich. Tegenwoordig arriveren de blinde
en slechtziende pelgrims op het Odiliaplein, om dan gezamenlijk in processie
naar de kerk te trekken.
Sedert jaren wordt er traditioneel een H.
Mis opgedragen, die door de plaatselijke
koren wordt opgeluisterd.
Aansluitend begeven de pelgrims zich
naar het Rector Raevenhuis, waar
aan allen door de gemeenschap van
Sweikhuizen gratis een koffietafel wordt
aangeboden. Vaak wordt die gezellige
bijeenkomst door muziek opgeluisterd.
‘s Middags is er nog een Lof met oogzegening en verering van de relikwie van
de H. Odilia. De blindendag wordt besloten met een tweede gratis onthaal in het
gemeenschapshuis. Dit jaar is de Blindendag op zaterdag 17 juni.

Programma Blindendag:

11.00 uur: Ontvangst pelgrims op het
Odiliaplein, aansluitend processie naar
de kerk waar een H. Mis wordt opgedragen
12.30 uur: Koffietafel
14.15 uur: Concert in de kerk
15.00 uur: Plechtig lof met ogenzegening, aansluitend koffie/thee met Limburgse vlaai.
Nadere informatie blindendag: blindendagsweikhuizen@gmail.com
of tel.nr. 046-443.22.42
Aanmelding blindendag: blindendagsweikhuizen@gmail.com
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60 jaar Fides

Nellie Huisman, betrokken bij RKVV
Heksenberg en de jubilerende Gymnastievereniging Fides, zal vanwege haar
verdiensten bij beide verenigingen, de
gouden NKS-speld uitgereikt krijgen.
Meerdere kaderfuncties heeft ze op
meer dan verdienstelijke wijze bij zowel Fides alsook de voetbalvereniging
Heksenberg vervuld. Als 16-jarige was
zij een van de eerste jeugdleidsters bij
RKVV Heksenberg. Meer dan 25 jaren
was zij betrokken bij het jeugdvoebal.
Ook haar actieve rol bij het damesteam
van RKVV Heksenberg verdient alle
lof. Geruime tijd was zij ook actief als
trainster en begeleidster van het damesteam. Dit alles nog enige jaren in combinatie met haar sportieve voetbalactiviteiten bij RKHBS.
Bij Fides is Nellie Huisman actief bestuurslid en trainster van de senioren.
Voorheen heeft ze ook de jeugd getraind. Inkoop en distributie van turnkleding behoort ook nu bij haar taken.

Open Kloosterdag

In het weekeinde van 10 en 11 juni
wordt er weer een landelijke Open
Kloosterdag gehouden. Centraal staat
deze keer de spiritualiteit van de betreffende orde of congregatie. Om die
reden heeft de Open Kloosterdag motto
‘Inzicht in onze spiritualiteit’ meegekregen. Verspreid door het land stellen dit
weekeinde bijna veertig kloosters hun
deuren open. In Limburg gaat het om
de Hubertuskerk van de paters Montfortanen in Genhout, de benedictijnerabdij
in Mamelis (Vaals), het Arnold Janssenklooster in Wahlwiller, Klooster Wittem
en het klooster van de Liefdezusters
van het Kostbaar Bloed op de Windraak.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag
		
		

11.00 uur

maandag

19.00 uur

09.30 uur					

11.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag		
woensdag

Schandelen

(14.30 uur:								
Ter Eyck)
19.00 uur 							

zondag

		

Heksenberg 				

09.00 uur

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, 6413 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 0001 04252 60.

wensen U pastoor, kapelaan,
diaken en kerkbestuur

