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Dit jaar met onze parochie

Terwijl ik dit stukje schrijf is het nog
kerstvakantie. Met een goed gevoel
blik ik terug op de feestdagen en ik
ben dankbaar voor de velen die zich
hebben ingezet dat we Kerstmis zo
mooi konden vieren. Onze parochies
worden echt gedragen door de vrijwilligers die zich met een grote bereidheid telkens opnieuw inzetten. Geweldig! Ik wil graag oprecht dankjewel
zeggen! Ook degenen van wie ik een
kerst- en nieuwjaarswens heb ontvangen dank ik hartelijk. En ik hoop en
wens, mede namens kapelaan Rijo
Muprappallil, diaken Herman Janssen
en het kerkbestuur dat het voor ieder
een gezegend 2016 zal worden.
Met deze wensen kijken we ook al
vooruit. Nu paus Franciscus een bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid
heeft uitgeroepen, doet zich in 2016
de kans voor om een bedevaart naar
Rome te maken. Rome is de bakermat
van de westerse cultuur en het centrum van de Wereldkerk. In het kader
van het Heilig Jaar vindt er in het
(Vervolg zie pag. 2)

Van 17 t/m 31 januari vindt landelijk
de actie kerkbalans plaats: De parochies van Heerlen-Noord doen hieraan
mee. Wij vragen een vrijwillige bijdrage
voor het pastorale werk, zoals de zorg
voor mensen in nood, de steun bij
ziekte en overlijden, het vieren van
vreugdevolle momenten als doopsel,
communie, vormsel en huwelijk. En
natuurlijk ook de gewone vieringen
door het jaar. Vaak is de Kerk het
sociale gezicht van de samenleving.
Hebt u in het afgelopen jaar bijgedragen, dan ontvangt u in de laatste weken van januari een brief met de vraag
om ook in 2016 mee te doen. (We
kunnen daar dit jaar geen acceptgiro’s
meer bijvoegen.) We vertrouwen erop
dat u uw Kerk in balans wilt helpen

houden. Gewoon omdat de Kerk inspireert. En alleen omdat mensen de
Kerk financieel steunen, kunnen we
(Vervolg zie pag. 4)

bisdom Roermond een pelgrimage
plaats naar de heilige stad. Bisschop
Frans Wiertz en hulpbisschop Everard
de Jong nodigen ieder die interesse
heeft uit om met hen mee te gaan.
Dat kan zowel met het vliegtuig, als
ook met de bus. Met de parochies van
de dekenaten Heerlen en Kerkrade
sluiten we ons bij het initiatief van het
Bisdom aan en zullen we met een
busbedevaart naar Rome gaan. We
vertrekken 11 november en komen 18
november 2016 weer terug. Bij een
meerdaagse tocht met zo’n religieus
doel krijg je vanzelf een hechte band
met elkaar. Het is daarom altijd mooi
om met de eigen parochie op weg te
gaan. En zelf ervaar ik Rome altijd als
het hart van de Kerk... het is een deel
uitmaken van de wereldkerk. Het met
onze eigen parochie deelnemen aan
deze bedevaart in een groter kader
garandeert een goed programma en
bijzonderheden, die individueel veel
lastiger te organiseren zijn.
Als pastoor ga ik graag mee. Ik heb
voor mezelf het boekingsformulier zo
juist ingevuld en op ons parochiekantoor afgegeven. En wie weet, kunnen
we met parochianen en oudparochianen een bus vol krijgen. Ik
hoop echt dat een royaal aantal mee
kan gaan. Ik geef hieronder graag al
wat praktische informatie.
Pastoor Wim Miltenburg fso
In Rome hebben we een gezamenlijk
ochtendprogramma met de bedevaart
van het Bisdom Roermond:
• Gezamenlijke eucharistievieringen.
• Bezoeken aan de vier hoofdbasilieken: St.-Pieter, St.-Paulus buiten de
Muren, St.-Jan van Lateranen en de
belangrijkste Mariakerk: de basiliek
van Maria Maggiore. Al deze basilieken kunnen we binnengaan door de
heilige deuren, die speciaal voor dit
jaar worden geopend
• Deelname aan de algemene audiën2
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tie van paus Franciscus.
Het middagprogramma van de dekenaten Heerlen/Kerkrade omvat:
• Stadswandeling “Trevi” (Pantheon,
de Trevi-fontein en het Piazza Navona
met Bernini’s Vierstromenfontein).
• Catacomben van Sint Callixtus.
• Stadswandeling “Klassiek Rome”
(Collosseum, Forum Romanum en het
Capitool).
Van de deelnemers wordt een goede
lichamelijke conditie verwacht. De reis
zal begeleid worden door diverse
priesters uit de dekenaten Heerlen en
Kerkrade, onder wie ondergetekende.
(Misschien kunnen we met parochianen en oud-parochianen een bus vol
krijgen.) De prijs per persoon is op
basis van een 2-persoonskamer €
709,-. Toeslag 1-persoonskamer €
150,- Deze reissom is inclusief: airconditioned touringcar met bar en toilet;
twee overnachtingen in Oostenrijk (op
basis van half pension); 5 overnachtingen in Hotel Porta Maggiore in Rome, op basis van logies & ontbijt, 5
diners in lokaal restaurant, excursies
zoals vermeld in programma, entreegelden, openbaar vervoerkaart in Rome, begeleiding door deskundigen,
informatiemiddag. Niet inbegrepen zijn
lunches, drankjes, bijdrage aan garantiefonds GGTO en calamiteitenfonds,
verzekering, fooien en uitgaven van
persoonlijke aard. Folders en boekingsformulieren liggen in de verschillende kerken en op ons parochiekantoor. Boekingsformulieren kunt u
afgeven op het parochiekantoor of bij
S&S-reizen, Keerberg 62, 6367 EK
Voerendaal. Voor informatie kunt u
bellen met 045-5750461

(Vervolg van pag. 1)
ons pastorale en sociale
werk blijven doen. Wat u
geeft komt rechtstreeks ten goede aan
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onze eigen parochie. In ons land is
de scheiding van Kerk en staat verder
doorgevoerd dan in de meeste andere
landen van Europa. Hier moeten we
echt alles zelf betalen: onderhoud van
het kerkgebouw; energiekosten en
verzekeringen; salaris van de priester
en alles wat we organiseren. (Alleen
wanneer een gebouw de monumentenstatus heeft, kunnen we voor subsidie in aanmerking komen. Maar ook
dan blijven de lasten hoog.) Tot nu
toe is het steeds gelukt onze gebouwen open te houden en – nog belangrijker – als Kerk de mensen nabij te
zijn wanneer dit nodig is. Bijna helemaal draait onze Kerk op vrijwilligers.
En dat maakt ons sterk. Helpt u door
uw financiële bijdrage om dat ook in
2016 mogelijk te houden.
Wat vragen wij bij deze actie kerkbalans? Het gaat om ‘n vrijwillige bijdrage, maar wel ‘n noodzakelijke. Alleen
zò kunnen we het kerkelijk leven in
onze parochies in stand te houden.
Iedere bijdrage is daarom welkom!!!
Dit benadrukken we. Wilt u toch een
richtbedrag, dan geldt in ons land 1%
van het netto inkomen en we hanteren
daarbij een minimum van € 100,-- per
jaar. (Dan geniet u bij huwelijk/uitvaart
bepaalde voordelen.)
Juist nu veel in onze tijd onzeker is,
wil ons geloof houvast bieden. Helpt
u dat mogelijk maken! Voor uzelf, of
voor degene naast u. Dankuwel.
Misschien goed om te weten: ook de
belastingdienst helpt een handje mee.
U kunt uw bijdrage als periodieke gift
geven. Dan maakt u gedurende minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag over
aan onze Kerk, en dat kan dan bij de
belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft
dus geen rekening te houden met de
drempel van 1 procent (minimaal €
60) en het maximum van 10 procent
van het verzamelinkomen. Dat levert
u in veel gevallen fiscaal voordeel op

Wilt u met de kerkbijdrage mee (gaan)
doen: maak dan uw bijdrage over op
een van de rekeningnummers die u
op de achterkant van dit parochieblad
vindt. Vermeld erbij: Kerkbijdrage. We
zijn heel blij met nieuwe deelnemers.
Dankuwel voor uw betrokkenheid!
Namens het kerkbestuur,
pastoor Wim Miltenburg (voorzitter) en
Gusta van Gessel (penningmeester).

Het volgende nummer verschijnt op
13 februari 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) te melden.
Feesten zijn belangrijk binnen het katholicisme. Maar naast momenten van
feest vieren zijn er ook momenten van
vasten. Deze zijn minder duidelijk aanwezig dan de momenten van feest vieren. Dat heeft meerdere oorzaken. Een
daarvan is dat Jezus zei dat Hij vond
dat je geen aandacht moest vestigen
op je vastenpraktijk. Als je vast moet
je dit in het verborgene doen en alleen
voor God.
Een andere oorzaak is dat er vroeger
vanuit de katholieke kerk veel duidelijkere en uniforme regels voor het vasten
werden opgelegd. Sinds de jaren zestig
van de vorige eeuw hebben katholieken
veel meer vrijheid om op hun eigen
manier te vasten.

De wijze van vasten is in de loop van
de tijd wel veranderd. Oudere mensen
die vroeger (ook) hebben gevast, vertellen wel verhalen over hun vastentrommeltjes. In die trommeltjes werden
snoep en andere lekkernijen bewaard
die de kinderen gekregen hadden in
de loop van de week. Het trommeltje
mocht in de vastentijd op zondag open.
Daarnaast was het zo dat volwassenen
bij elke maaltijd minder moesten eten
en zelfs één maaltijd per dag moesten
overslaan.
Voor moslims is de wijze van vasten
voorgeschreven, bij katholieken wordt
het aan de persoon zelf overgelaten.
Dat betekent dat zaken zoals geen
vlees eten, minder of niet snoepen,
geen alcohol gebruiken, het geven van
aalmoezen*) wel worden aangeraden,
maar niet verplicht worden gesteld.
Tijdens de veertigdagentijd zijn er alleen
verplichtingen op Aswoensdag, de eerste dag van de vastentijd, en op Goede
Vrijdag, de dag dat Jezus aan het kruis
stierf. Op die twee dagen mag men
geen vlees eten (onthouding) en slechts
één volle maaltijd per dag (vasten)
gebruiken. Dit onthouden, geen vlees
eten, geldt ook voor alle vrijdagen in
de vastentijd. Ook al is het niet langer
verplicht om buiten de vastentijd op
vrijdag zich te onthouden, de kerk probeert haar gelovigen wel te stimuleren
om op vrijdagen zich te versterven
(onthouden en/of vasten), liefdadigheidswerk te doen, extra te bidden, etc.
*) Een aalmoes is een gift die je geeft
aan armen. Dit kunnen goederen zijn
of geld.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 januari
09.00 uur Leesmis voor Edward
Wintgens (st.)en ouders WilmsKörfer (st.)
Vrijdag 22 januari
19.00 uur Leesmis voor de zielen
in het vagevuur; Hendrik Schobben
(st.) en Helena Driessen.
Zaterdag 23 januari
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor een overledene; voor Monty Pluim-Mentz
(coll.) enTheo Lourensen (coll.).
Zondag 24 januari
11.00 uur Zangmis voor Jan Snelder
(coll.); voor een overledene en voor
Henk Gerringa (coll.) m.m.v. St.
Caeciliakoor.
Maandag 25 januari
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis
Woensdag 27 januari
09.00 uur Leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla Houben (st.) en voor
innerlijke rust.
Vrijdag 29 januari
19.00 uur Leesmis voor de zielen
in het vagevuur.
Zaterdag 30 januari
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.); Frans
Swinkels (coll.) en voor een overledene. Blasiuszegen.
Zondag 31 januari
11.00 uur Zangmis voor overl. ouders Smits-Mertens (gest.jrd.); Mia
Janssen-Reimersdal (coll.) en voor
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een overledene m. m.v. Gregoriaans koor. Blasiuszegen.
Maandag 01 februari
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis. Blasiuszegen.
Woensdag 03 februari - H. Blasius
09.00 uur Leesmis voor Winand
Reijntjens en Helena Otermans.
Blasiuszegen.
Vrijdag 05 februari
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aansluitend leesmis voor priesterroepingen en H. Priesters; voor de zielen
in het vagevuur; voor Jan van Lent
en overl. familieleden.
Zaterdag 06 februari
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jan Willem
Speth en Louisa Speth-Mertens
(gest.jrd.) en voor Frits Westenberg
(coll.).
Zondag 07 februari - Carnaval
11.00 uur Zangmis voor Richard
Hamar de la Brethonière (coll.); Johan Schillings (coll.) en voor een
overledene.
Maandag 08 februari
Geen Marianoveen en Leesmis
i.v.m. Carnaval.
Woensdag 10 februari
Aswoensdag
09.00 uur Leesmis.
10.30 uur H. Mis Ter Eyck.
19.00 uur Zangmis voor Jan Willem
Mertens en Anna Catharina Frolings; Fem Peulen (coll.) en voor
een overledene.
Vrijdag 12 februari
19.00 uur Leesmis voor de zielen
in het vagevuur.
Zaterdag 13 februari
Geen biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Nellie Wesseling-Faessen (coll.); Paul Spronck

(coll.); Emile L’Ortije (jrd.) en Jan
Savelsberg (zesw.dienst)
Zondag 14 februari
11.00 uur Zangmis voor Jozef Mulders en Adriana Mulders-Smeets
(jrd.) en Rudi Purgar (jrd.) m.m.v.
Paulus koor.
Maandag 15 februari
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis voor Christiaan
Wijnen en Gertrudis Smeets.
In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag
om 15.00 uur een H.Mis.
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
de parochiezaal.
• 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.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 februari.
• Thuiscommunie: 1e zaterdag van
de maand. Als u niet naar de kerk kunt
en graag de H. Communie ontvangt,
dat kunt u dit op het parochiekantoor
laten weten.

• Nowelya, dochter van Carlos
Kock en Sarina
van der Velden,
Abel Tasmanstraat.
• Lacy, dochter van Marco Uitterlinde
en Sally Kockelkoren, Italielaan.
• Jan, zoon van Lars Hollander en
Sharon Kersten, Landgraaf.

† Jan Savelsberg, 73 jaar, Brunssum.
† Trien Koot-Oudhoff, 86 jaar, Kerkrade.

Eenvoudige dienst door de week
(leesmis) € 10,-Eucharistieviering op zaterdagavond
of zondag € 25,-Jubileumdiensten die niet tijdens de
reguliere zaterdag- of zondagmissen
worden gehouden € 250,-Begrafenismis (rouwgeld) € 400,-Huwelijksmis (trouwgeld) € 400,-Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats 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 zaterdagavond
en zondag
5 jaar € 125,-- 10 jaar € 250,-20 jaar € 500,-De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende
kerkdienst of crematoriumaanwezigheid kerkbijdrage hebben
betaald (aan de eigen parochie of
aan de parochie van waaruit zij naar
de huidige parochie zijn verhuisd).
Zij moeten dan per jaar wel tenminste
het gemiddelde van de in deze jaren
geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.
De minimumbijdrage kerkbijdrage is
vastgesteld op € 100,-- voor 2016.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage
blijft 1% van het netto inkomen van
een economische eenheid.
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Mgr. Hanssenstraat 17
Winkelcentrum
Heksenberg
Tel: 045 - 523 20 41

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

www.tabakengemakheksenberg.nl

Tabakswaren - E-sigaret - Kantoorbenodigdheden Wenskaarten - Lectuur - Kado-artikelen - Drogisterij-artikelen
Medicamenten - Haarverven - DHL - OV oplaadpunt en
Stomerijdepot.
Lotto en Staatsloterij

Stichting
Gemeenschapshuis
Heksenberg
Hei-Grindelweg 84

Bent u op zoek naar ‘n geschikte locatie voor uw bruiloft of
communiefeest? Dan bent u bij ons aan het goede adres!
Ook úw adres voor een All-in feest (€ 23,50 pp.) koffietafel,
feestavond, receptie, vergadering, training en opleiding.
Voor verdere info:
www.gemeenschapshuisheksenberg.nl • sgh1964@gmail.com
Tel. 045 521 21 92 of 06-305 47 437 • fax: 045 - 528 54 51

op je voordeligst
Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

kapsalon

Korbel

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Medisch Pedicure Mirjam

Boerderijwinkel Grooten
Heihoven 2 • Heerlen • tel. 5729008

Aardappelen, groenten + fruit
soepkip + scharreleieren
Limb. streekproducten + cadeaumanden

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698
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Open: ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00 u
za. 9.00 - 16.00 u. Dinsdag gesloten.
Bereikbaar via Euregioweg, rotonde naar Br.heide
info: www.boerderijwinkelgrooten.nl

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 23 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor Clemens van Weelden
Dinsdag 26 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 30 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 6 februari:
18.00 uur:Euch.viering voor alle
overledenen
Dinsdag 9 februari:
Geen H. Mis i.v.m. carnaval
Woensdag 10 februari:
19.00 uur: Aswoensdagviering in
de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zaterdag 13 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Zaterdag 20 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het
welzijn van onze parochie.

† Clemens van Weelden o.f.m.

De in Haarlem geboren oud-pastoor van

de Antonius van Paduaparochie en
van de Gerardus Majellaparochie Clemens van Weelden is op Oudjaar in
een hospice in Utrecht in alle rust op
69-jarige leeftijd overleden. Vrienden
rondom hem getuigen: “We hebben
gebeden en een zegenwens over Clemens uitgesproken. Onderwijl heeft
zuster dood zich over hem ontfermd
en blies hij haast ongemerkt zijn laatste
adem uit. Zoals Clemens tijdens heel
het proces van ziek-zijn in vrede was,

zo is hij in vrede gestorven.”
Na zijn toetreding tot de Franciscanen
in 1946 is Clemens in 1973 door Kardinaal Alfrink tot priester gewijd. Allereerst was hij novicenmeester. Als
pastor was hij werkzaam in Utrecht,
Amsterdam en Heerlen en in het Ziekenhuis Sint Antonius te Nieuwegein.
In Nederland en Vlaanderen was hij
in verschillende functies betrokken bij
de vorming van jonge broeders. Vanaf
1992 was hij medewerker van de
Dienst Vorming en Begeleiding van
het vicariaat Brussel.

Op 2 september 2001 werd hij benoemd tot pastoor in de Vrank en vier
jaar later werd hij tevens pastoor op
de Heksenberg. Deze functies heeft
hij uitgeoefend tot hij in 2007 gardiaan
werd in de communiteit van de Missionszentrale der Franziskaner in Bonn.
Vanaf 2008 was hij ook werkzaam in
de parochies te Bad Godesberg in
Duitsland.
Hij maakte indruk met zijn open houding en humor. Deze behield hij ook
tijdens zijn ziek-zijn. Om gezondheidsredenen verhuisde hij medio 2015
naar Utrecht. Het verhoopte herstel
bleef uit. Vol vertrouwen heeft hij zijn
leven teruggegeven aan God. Op 7
januari was er in de Pauluskerk te
Utrecht een euch.viering, waaraan ook
verschillende parochianen van de
Vrank hebben deelgenomen en waar
we afscheid van Clemens namen.
Aansluitend is hij begraven op de r.k.
Begraafplaats Sint-Barbara te Utrecht.
Moge hij rusten in vrede.
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Voor al uw loodgieterswerkzaamheden bel

Lemmens/Meessen bv
al meer dan 50 jaar een begrip

Litscherveldweg 2 • Heerlerheide
tel 045 - 5213661 • info@lemmensmeessen.nl
www.lemmensmeessen.nl

Meubelstoffeerderij Parkstad

Grasbroekerweg 63
6412BC HEERLEN
Tel. 5213975
www.meubelstoffeerderijparkstad.nl

Slagerij - Traiteur

André Habets

Mgr. Hanssenstraat 19
Winkelcentrum Heksenberg

Gezellig
winkelen
bij
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Woensdag:
gehaktdag
Donderdag:
kogelbiefstuk –
4 halen 3 betalen
Ieder weekend:

extra reclame

Ook het adres
voor al uw feesten

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Dinsdag 19 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 januari:
9.30 uur: Euch.viering voor Clemens
van Weelden
Zondag 31 januari:
9.30 uur: Euch.viering voor de vrede
Maandag 1 februari:
10.00 uur: Euch.viering in seniorenhof de Grindel. Ook voor overige
parochianen.
Dinsdag 2 februari: Maria Lichtmis
Blasiuszegen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 7 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor het welzijn van onze parochie
Woensdag 10 februari:
19.00 uur: Aswoensdagviering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 14 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor L.M.L.
Kleintjens (gest. jrd.)en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Dinsdag 16 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of via de
website.
Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Gemeenschapshuis Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.
De Wereld Jongeren Dagen vinden
deze zomer plaats van 26 juli tot en
met 1 augustus in Krakau in Polen.
De ontmoetingsdagen met misschien
wel meer dan een miljoen jongeren
staan in het teken van Barmhartigheid.
Vanuit het bisdom Roermond wordt
een reis voor jongeren naar de WJD
aangeboden.
Behalve naar Krakau, zal de groep
Limburgse jongeren ook enkele dagen
in het Poolse bisdom Gniezno verblijven. Achteraf bestaat nog de mogelijkheid door te reizen naar de Mariabedevaartplaats Czestochowa, naar
Wadowice (geboorteplaats van de
heilige paus Johannes Paulus II) en
het voormalige concentratiekamp
Auschwitz. Ook wordt op de terugreis
nog Praag bezocht.
Zin om mee te gaan? Meer informatie
over deelname, kosten en aanmeldingen: wjd2016.nl

Liturgisch-pastoraal jaaroverzicht in cijfers van de 3 parochies tezamen
doopsel
1e com.
vormsel
huwelijk
uitvaart
2015
76
73
49
7
58
2014
60
93
61
1
53
2013
67
55*)
50
6
57
*) = Exclusief Vrank en Heksenberg

11

Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag

(15.00 uur: Ter Eyck)

zondag
maandag

19.15 uur
11.00 uur
19.00 uur

Heksenberg

Vrank
18.00 uur

09.30 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag

9.00 uur

9.00 uur

(1e

(2e en 4e week
van de maand

3e

en
week
van de maand)

woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 uur
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
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot

17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: 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 0452 60

