
Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk

Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur
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C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 67
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109
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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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

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

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.

Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen

zodat ieder met trots kan zeggen
kijk daar, die daar, dat is mijn steen.

Heerlen, 6 augustus 2015
Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we
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de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen

zodat ieder met trots kan zeggen
kijk daar, die daar, dat is mijn steen.

Heerlen, 6 augustus 2015
Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa
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(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.
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Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

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

Pastoor Wim Miltenburg,
kapelaan Rijo Muprappallil,
diaken Herman Janssen

en het Kerkbestuur
wensen U

een Zalig Paasfeest

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk

Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

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

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.

Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen

zodat ieder met trots kan zeggen
kijk daar, die daar, dat is mijn steen.

Heerlen, 6 augustus 2015
Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
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Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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en acolieten aan de kerkdeur collecteren
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dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-

ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa
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(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.
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op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
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nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.

Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

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

Pastoor Wim Miltenburg,
kapelaan Rijo Muprappallil,
diaken Herman Janssen

en het Kerkbestuur
wensen U

een Zalig Paasfeest

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk

Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

Titus Brandsmastraat 2
6414BL Heerlen
tel +31(0)45 522 87 18
rob@rdmontage.nl

Ook voor reparaties

ROLLUIKEN   ZONWERING   RAAMDECORATIE

montage & service

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
Koolkoelenweg 40

6414 XP Heerlen-Heksenberg
tel. 045 - 563 64 14

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Adenauerlaan 17
6414 NM Heerlen

045 52 81 4 81
www.beaujean.nl
verkoop, verhuur
taxatierapporten

SCVM-
gercertificeerd

Lid VastgoedPro

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

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.

Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie
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het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen

op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen
zodat ieder met trots kan zeggen

kijk daar, die daar, dat is mijn steen.
Heerlen, 6 augustus 2015

Kees Brandsen
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Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa
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(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.
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Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
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Hier had uw advertentie
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Neem contact op met
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Pastoor Wim Miltenburg,
kapelaan Rijo Muprappallil,
diaken Herman Janssen
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk

Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.

Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie
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om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen

op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen
zodat ieder met trots kan zeggen

kijk daar, die daar, dat is mijn steen.
Heerlen, 6 augustus 2015

Kees Brandsen
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Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa
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(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).

(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).

Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.
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kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.

Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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9.30 uur: Euch.viering voor Math
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Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Pastoor Wim Miltenburg,
kapelaan Rijo Muprappallil,
diaken Herman Janssen
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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9.30 uur: Euch.viering voor Math
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Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk

Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.

Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie
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voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen
zodat ieder met trots kan zeggen

kijk daar, die daar, dat is mijn steen.
Heerlen, 6 augustus 2015

Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
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voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa
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(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.

Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
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bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.
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Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Derde jaargang - nr. 3 - maart/april 2016

parochie     nieuws

Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.
Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie
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De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen

zodat ieder met trots kan zeggen
kijk daar, die daar, dat is mijn steen.

Heerlen, 6 augustus 2015
Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen

zodat ieder met trots kan zeggen
kijk daar, die daar, dat is mijn steen.

Heerlen, 6 augustus 2015
Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa
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(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.

Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
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De vieringen beginnen telkens om
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De ochtendvieringen op dinsdag om
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Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
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Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
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ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
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middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij
Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109
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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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Derde jaargang - nr. 3 - maart/april 2016

parochie     nieuws

Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.
Wim Miltenburg fso, pastoor

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
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ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
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barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
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Wim Miltenburg fso, pastoor

In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie
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om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen

zodat ieder met trots kan zeggen
kijk daar, die daar, dat is mijn steen.

Heerlen, 6 augustus 2015
Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we
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voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa

ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa

(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).

Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.

Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.

Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).

Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Pastoor Wim Miltenburg,
kapelaan Rijo Muprappallil,
diaken Herman Janssen

en het Kerkbestuur
wensen U

een Zalig Paasfeest

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij
Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Boerderijwinkel Grooten
Heihoven 2 • Heerlen • tel. 5729008

Aardappelen, groenten + fruit
soepkip + scharreleieren

Limb. streekproducten + cadeaumanden
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

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....
045 - 521 24 50

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Derde jaargang - nr. 3 - maart/april 2016

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

parochie     nieuws

Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.
Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen

op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen

zodat ieder met trots kan zeggen
kijk daar, die daar, dat is mijn steen.

Heerlen, 6 augustus 2015
Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we
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Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa
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Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa

(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.
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Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Pastoor Wim Miltenburg,
kapelaan Rijo Muprappallil,
diaken Herman Janssen
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk

Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws

2

C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

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

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50

Derde jaargang - nr. 3 - maart/april 2016

parochie     nieuws

Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.

Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen

zodat ieder met trots kan zeggen
kijk daar, die daar, dat is mijn steen.

Heerlen, 6 augustus 2015
Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we
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Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-

ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa
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familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa

(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.
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Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

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

Pastoor Wim Miltenburg,
kapelaan Rijo Muprappallil,
diaken Herman Janssen

en het Kerkbestuur
wensen U

een Zalig Paasfeest

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk

Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws

2

C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 6 7
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Woensdag:
gehaktdag
Donderdag:
kogelbiefstuk –
4 halen 3 betalen
Ieder weekend:
extra reclame
Ook het adres
voor al uw feesten

Slagerij - Traiteur

André Habets
Mgr. Hanssenstraat 19

Winkelcentrum Heksenberg

10

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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

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

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
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WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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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parochie     nieuws

Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.

Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen

zodat ieder met trots kan zeggen
kijk daar, die daar, dat is mijn steen.

Heerlen, 6 augustus 2015
Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we
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Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-

ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa

ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa

(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.
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gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.

Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Een complete uitvaart hoeft niet
meer te kosten dan € 2195,=

Uitvaart Limburg maakt
uw uitvaart bespreekbaar
en betaalbaar

Bel vrijblijvend
045-4009002 of kijk op

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

Pastoor Wim Miltenburg,
kapelaan Rijo Muprappallil,
diaken Herman Janssen

en het Kerkbestuur
wensen U

een Zalig Paasfeest

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk

Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws

2

C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN
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6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten
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www.mok-uitvaart.nl
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Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109
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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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak
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Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50
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Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.
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parochie     nieuws

Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.

Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen
zodat ieder met trots kan zeggen

kijk daar, die daar, dat is mijn steen.
Heerlen, 6 augustus 2015

Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we
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voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-

ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa
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(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.
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Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 20 maart: Palmpasen
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. de
communicanten en gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke
viering in de St. Corneliuskerk
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll); voor een overledene
(CK) en voor Els Cremer (jrd.) m.m.v.
gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 28 maart:
Tweede Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor Zus Jon-
gen-Roelofs (1e jrd. Presentatievie-
ring van de communicanten.
Zondag 3 april: Zondag van de God-
delijke Barmhartigheid
9.30 uur: Euch.viering voor alle vrijwil-
ligers
Maandag 4 april:
10.00 uur: H.Mis in de Grindel, toe-
gankelijk voor alle parochianen
Dinsdag 5 april:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 10 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Mara en
Wiel Seuren-Videmsek (jrd.); overl.
ouders. Mengelers-Heutz en zoon
John m.m.v. gemengd kerkelijk zang-
koor St. Caecilia.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk

Beersdalweg 64
Zaterdag 19 maart: Palmpasenvie-
ring
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 22 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor
alle zielen in het vagevuur.
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Vrijdag 25 maart: Goede vrijdag
14.00 uur: kerk open voor stil gebed
15.00 uur: Kruiswegviering. Na afloop
kruisverering en bloemen-hulde.
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
20.30 uur: Gezamenlijke Paaswake
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag
9.30 uur: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Zaterdag 2 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 9 april:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Dinsdag 12 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua en voor alle zie-
len in het vagevuur.
Zaterdag 16 april:
18.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Dinsdag 19 april:
> 19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius van Padua.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

woensdag 09.00 uur 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws

2

C cyclus
Zondag 20 maart:
Palm- of passiezondag
evangelie Lucas 19, 28-40
(“Gezegend die komt in de naam van de
Heer.”)
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56
Donderdag 24 maart:
Witte Donderdag
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
herdenking lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
(Paaswake)
1ste lezing Genesis 1, 1 - 2, 2 (of 1, 1 +
26-31a)
tussenzang psalm 104
3e lezing Exodus 14, 15 - 15, 1a
tussenzang Exodus 15, 1b-2 + 3-4 + 5-
7e lezing Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
tussenzang psalm 42
8e lezing Romeinen 6, 3-11
tussenzang psalm 118
evangelie Lucas 24, 1-12
(“Waarom zoekt gij de levende onder
de doden?”)
Zondag 27 maart: hoogfeest van Pasen
verrijzenis van de Heer
eerste lezing Hand. 10, 34a + 37-43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kolossenzen 3, 1-4
evangelie Johannes 20, 1-9
(“Hij moest namelijk uit de doden op-
staan.”)
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
April
Weekend 2/3 april: 2e zondag van Pa-
sen (Beloken Pasen)
eerste lezing Handelingen 5, 12-16
tussenzang psalm 118
tweede lezing Openbaring v.a. 1, 9-11a
evangelie Johannes 20, 19-31
(“Na acht dagen kwam Jezus.”)
Maandag 4 april: Maria Boodschap
Weekend 9/10 april: 3e zondag van Pa-
sen
eerste lezing Hand. 5, 27b-32+40b-41
tussenzang psalm 30
tweede lezing Openbaring 5, 11-14
evangelie Johannes 21, 1-19 (“Jezus
nam het brood en gaf het hun.”)

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109
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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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Het volgende nummer verschijnt op
18 april 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

wil mensen aanzetten tot een periode
van soberheid en matigheid in de veer-
tigdagentijd. Van daar uit wil zij men-
sen aansporen zich solidair op te stel-
len met hun medemensen, waar ook
ter wereld.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oegan-
da, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergeble-
ven gebied, waar de mensen afhan-
kelijk zijn van landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandighe-
den zijn de opbrengsten van het land
echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van cam-
pagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Namens de Vastenactie helpt Socadi-
do de gemeenschappen om te gaan
met extreme droogte én extreme re-
genval, zodat de oogsten verbeteren
en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de
verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coôperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
De Vastenactie richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een ge-
bied in het district Teso, waar de hulp
nog op gang moet komen.
Op zaterdag 18 en palmzondag
19 maart houden we een kerk-
deurcollecte voor de vastenactie.

WERELDWINKEL VOERENDAAL
Na een stevige opknapbeurt gaat
Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg
34b op 22 maart weer open. Het
assortiment is vernieuwd; er is dus
veel te zien (en te koop). Op 2 april
komt burgemeester Wil Houben de
zaak feestelijk heropenen. We
bestaan ruim 25 jaar en vieren dat
dan met een hapje en een drankje.
Voor iedereen is er een kleine
attentie. Enkele djembé-spelers
maken muziek. U bent van harte
welkom.

De vrijwilligers
EERSTE H. COMMUNIE
Volgend jaar zal de eerste commu-
nie in de Corneliuskerk zijn op zon-
dag 21 mei 2017. Er zal dan één
communiemis zijn voor alle commu-
nicanten van de Corneliusparochie.
DREUMESENVIERING
Op zondag 13 maart is er om 14.00
uur vanuit de Gerardushoeve in de
Gerardus Majellakerk een viering
met de allerkleinsten: de dopelingen
van vorig jaar met het gezin waar
ze opgroeien. In de kerk geeft de
pastoor ieder kind individueel de
kinderzegen en zal ieder gezin een
kaarsje bij Maria ontsteken. We slui-
ten af in de Gerardushoeve.

in de St.Corneliusparochie:
• Livana, dochter van Rinus Douma
en Thalia Diederen, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Jan Martens, 92 jaar, Ter Eyck
† Mia Paes-Gorissen, 93 jaar, Huize
De Berg
† Rob Hendriks, 75 jaar, Ir. Blanke-
voortstraat.

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

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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parochie     nieuws

Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

in het H. Jaar van Barmhartigheid
Gods barmhartigheid loopt uit op Pasen.
Het duidelijkst komt dat naar voren op de
octaafdag: Beloken Pasen. In ons geloof
hebben grote feesten een octaaf. Een
feest vieren we acht dagen lang en op
de laatste dag nog eens onder een spe-
cifiek aspect. Paus Johannes Paulus heeft
de octaafdag van Pasen De zondag van
de goddelijke barmhartigheid genoemd.
Jezus toont ons Gods liefde tot het uiter-
ste. Zijn liefde gaat tot op het kruis. Waar-
om is Jezus aan het kruis gestorven? Om
ons te verlossen van het kwaad. Aan het
Kruis laat Jezus ons zijn grote barmhar-
tigheid zien. Hij geeft zijn leven voor ons.
En op Pasen zal Hij uit de dood opstaan.
Thomas, de ‘ongelovige’, zal dit ontdek-
ken. Hem zegt Jezus: “Kom hier met uw
vinger en bezie mijn handen. Steek uw
hand uit en leg die in mijn zijde en wees
niet langer ongelovig, maar gelovig.” En
Thomas komt dan tot zijn korte en tegelijk
krachtige geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en
mijn God.” Ook wij kunnen twijfel overwin-
nen. Geloven is meer van doen, dan van
nadenken. Gods barmhartigheid gaat
eenvoudigweg ons begrip te boven. De
goddelijke barmhartigheid is als een spot-
light op Pasen. De verrijzenis heeft Hij
ook voor ons bedoeld. Pasen beantwoordt
aan het diepste verlangen in iedere mens:
om eeuwig te leven. En Pasen wijst ons
tegelijk de weg naar dat eeuwig leven:
geloof in Jezus. Met Pasen wordt Gods
barmhartigheid voor ons zichtbaar, een
oceaan van barmhartigheid; bedoeld voor
iedereen.

Wim Miltenburg fso, pastoor
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In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

In januari 2016 is de tweede en
laatste fase van de renovatie van
de Corneliuskerk van start gegaan.
De steigers staan inmiddels rond
het kerkgebouw. Dit jaar moet alles
voltooid worden. Het kerkbestuur
start opnieuw een financiële actie

om het benodigde geld voor de re-
novatie verder bij elkaar te krijgen.
Het voegwerk aan de buitenkant
van het kerkgebouw wordt onder-
handen genomen en dakgoten en
hemelwaterafvoeren worden ver-
nieuwd. ‘t Is een omvangrijk karwei,
dat pas eind 2016 gereed zal zijn.
De hele renovatie is in 2011 begroot
op € 700.000, waarvan € 600.000
gesubsidieerd wordt door het rijk,
de provincie Limburg en de gemeen-
te Heerlen. De resterende € 100.000
moet de parochie zelf bij elkaar
brengen. Financieel liggen we nog
steeds op schema. Er zijn tot nu toe
gelukkig nog geen overschrijdingen
van het budget. Van de benodigde
€ 100.000 is inmiddels € 57.000
binnen. Het merendeel daarvan is
afkomstig van de parochianen en
ook van inwoners en bedrijven uit
Heerlerheide die het behoud van
het kerkgebouw, als blikvanger in
Heerlerheide, belangrijk vinden. Het
kerkbestuur is de gulle gevers zeer
dankbaar, maar we zijn er nog niet.
We moeten daarom opnieuw een
beroep op u doen om ons te steunen
met een mooie financiële bijdrage.
Wij vragen u, net als bij de vorige
actie, om het voegwerk te sponso-
ren à € 50 per m2. Als u minimaal
een m2 sponsort vermelden wij uw
naam op de lijst van bronzen spon-
soren op de website van de parochie
en achter in de kerk. Kunt u meer
missen? Dan dagen we u uit om
voor twee m2 een zilveren sponsor
of voor minstens vijf m2 een gouden
sponsor te worden. Sponsoren zon-
der hoogtevrees, die een aantal
ladders op kunnen klimmen, krijgen
als dank de unieke kans om (op
eigen risico) een van de kerktorens
te beklimmen en een blik te werpen
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op Heerlerheide van boven. De gou-
den sponsoren worden bovendien
aansluitend op de pastorie ontvan-
gen. De actie geldt voor zowel per-
sonen als bedrijven. U kunt het geld
overmaken naar de renovatiereke-
ning NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de
lijst van sponsoren, dan kunt u dit
aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

fier verheven staat daar onze kerk
omgeven door kastanjebomen

een plek waar wij samen komen
geloven is tenslotte mensenwerk

helaas kraakt hij tot in zijn voegen
die moeten dus worden uitgehakt

door weer en wind totaal verzwakt
is hier nu staan geen genoegen

de Cornelius voelt zich door ons gedragen
er is betrokkenheid tot in iedere steen

vandaar zijn vraag; hij kan het niet alleen,
letterlijk een steentje bij te dragen

naast vereeuwiging in goud, zilver, brons
is er nog meer de verbondenheid

die al weerstaat sinds ver verleden tijd
de Cornelius, die is en blijft van ons

de kerk deed het niet alleen
door ons zijn nood uit te leggen
zodat ieder met trots kan zeggen

kijk daar, die daar, dat is mijn steen.
Heerlen, 6 augustus 2015

Kees Brandsen

Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we
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Paastriduüm
voor alle parochies
in de St.-Corneliuskerk
Voor al onze parochies zijn de
avondplechtigheden van het
paastriduüm in de Corneliuskerk.
Op Witte Donderdag gedenken we

de instelling van de H. Eucharistie
en het priesterschap. Aansluitend
aan de H. Mis kunnen we dan bij
Jezus in het H. Sacrament in het
parochiezaaltje aanwezig zijn. (Tot
22.00 u).
Goede Vrijdag
Behalve de kruisweg om 15.00 uur
in verschillende kerken, is er om
19.00 uur in de Corneliuskerk de
liturgische plechtigheid  met passie-
verhaal, kruisverering en H. Comu-
nie.
Op Paaszaterdag vieren we om
20.30 uur in de Corneliuskerk de
verrijzenis van Jezus in een feeste-
lijke paaswake, die mee verzorgd
wordt door afgevaardigden van de
Gerardus Majella en Antonius van
Paduaparochie. Zij krijgen vanuit
de paaswake in de Corneliuskerk
het gewijde vuur voor de paaskaars
mee en het gezegende water.
Uitvaarten tijdens het paastriduüm
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Paaszaterdag hebben uitvaarten
een andere karakter. Er is dan geen
eucharistieviering. Op Witte Donder-
dag kennen we naast de chrisma-
mis, met de zegening van de heilige
oliëen door de bisschop, alleen de
avondmis waarin we de instelling
van de H. Eucharistie en het pries-
terschap gedenken. De plechtige
paaswake op paaszaterdagavond
is de eerste Eucharistie die dan
weer gevierd wordt. Uitvaarten zijn
in deze dagen zonder Eucharistie
en communie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jeanny Cox-
Sijstermans (1e jrd.); Hendrik Joseph
Beaujean en Maria Catharina Voncken
(st.);Monty Pluim Mentz (coll.); Anneke
van Dijk-Kolen (coll.). Zegening Pal-
men
Zondag 20 maart - Palmzondag
11.00 uur. Gezinsmis Palmpasen
voorJos Janssen (coll. ); overl. ouders
Ben en Else Hissink-Hallmann; Mia
Paes-Gorissen (zesw.dienst); Neer
Snijders (coll.); Wim van Es (coll.)
m.m.v. Third Wing Koor en drum-
band fanfare St. Joseph.
Maandag 21 maart
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis.
Woensdag 23 maart
09.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Vanaf 10.00 uur communie thuiszit-
tenden.
19.00 uur: Witte Donderdagviering
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het Al-
lerheiligste in de parochiezaal bij de
pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur.
Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
Vasten- en onthoudingsdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil
gebed bij het H. Sacrament tot 12.00
uur.
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend
Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering m.m.v. St. Caecilia koor.
Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
GEEN H. MIS TER EYCK.
9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-
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9.00 uur: Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake  t.i.v. Paul
Spronck (coll.); echtel. Daemen-
Hermans en zoon Sjef (gest.jrd.); ech-
tel. Hub Notten en Lies Beaujean
(gest.jrd.); uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk en voor overleden
ouders Janssen-Quaedvlieg en fami-
lie.; voor overl. fam. Meyers-Mobers,
voor Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll); voor Jo van Eijk (jrd.) en Marion
m.m.v. St .Caecilia koor.
Zondag 27 maart  Eerste Paasdag
9.30 uur: H. Mis Slovenen.
11.00 uur: Zangmis voor Lei Quaed-
vlieg (jrd.) en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean; echtel. Sjaak en Mia Jon-
kers-Bessems (gest.jrd.); voor overl.
van familie Zijlstra-Hennesen
(gest.jrd.); Herman Vrolings en Fien
Vrolings-Stassen (gest.jrd.); overl.
ouders Kleijkers-Gulpers en dochter
Annie en overl. ouders Parfant-
Hulshof; Mia Cordewener-Mennens
en zoon Loeke; Sien Vromen-van Buu-
ren; Ria Rijnders-Op’t Eijnde (1e jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde-Klaassen;
Marjon Bryjak en Zus Klaassen m.m.v.
Koor Coda. Kindernevendienst.
Na de H. Mis voor de kinderen die deel-
nemen aan de kindernevendienst: paas-
eieren rapen in de tuin bij de pastorie
Op eerste paasdag mogen misdienaars
en acolieten aan de kerkdeur collecteren
voor hun jaarlijkse uitstapje. Laat zien
dat u hun aanwezigheid waardeert!
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag
11.00 uur: Zangmis voor Ciska Jan-
sen-Helgers (coll.); voor een overlede-

ne; Johan Schillings (coll.) en Theo
Lourensen (coll.) m.m.v. Gregoriaans
Koor.
Woensdag 30 maart
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 april
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur; Jan van Lent en overl.
familie en voor familie Speth.
Zaterdag 02 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor overl. ouders
van der Vloet-Koonen (gerst.jd.); Ri-
chard Hamar de la Brethonière (coll.);
Sjef Herens (coll.) en voor een over-
ledene;
Zondag 03 april - Zondag van de
Goddelijke barmhartigheid
11.00 uur Zangmis voor pastoor Cle-
mens van Weelden (vw. verj.); Lenie
Budé-Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.);
overl. ouders Ritzen-Laumen en Hu-
bertina Laumen (Gest.jrd.); overl. ou-
ders de Veen-Wijnhoven (jrd.); Gène
Mertens (jrd.); Rob Hendriks (zesw.
dienst.); Jan Martens (zesw.dienst);
1e Jrd Anita Kleikers-Sijstermans (1e
 jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.); Jac-
queline van Rhenen-Snellaert (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 april
Hoogfeest Maria Boodschap
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend H. Mis
Woensdag 06 april
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 08 april
19.00 uur: Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en Priesterroepingen.
Zaterdag 09 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Leonard Fro-
lichs en Theresia Beaujean ((st.); ech-
tel. Leo en Emmy Stassen-Zijlstra
(gest.jrd.); Jo Habets; Henk Gerringa
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(coll.) en voor een overledene
Zondag 10 april
11.00 uur: Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS De
Ganzerik en Mijnspoor Heerlerheide
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 april
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Woensdag 13 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 april
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.15 uur Zangmis voor Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Mia Janssen-
Reimersdal (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
een overledene.
Zondag 17 april
11.00 uur Zangmis met Eerste H.
Communie kinderen van BS de
Schakel Nieuw-Einde en voor Jos
Janssen (jrd.)

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 parochie-
zaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.

Drie klokken
De 3 klokken met de namen Jacobus,
Justus en Michaël zijn vrijdag 26 fe-
bruari uit de de toren van de Christus
Koningkerk verwijderd en wachten
nu op een definitieve plaats in de
Corneliuskerk (Zie onze website).
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Op zaterdag 19 maart zullen de com-
municanten in onze parochiekerk hun
palmpasenviering houden. Ze lopen met
hun zelfgemaakte palmpasenkruisen in
processie door de kerk. Ze verzorgen de
liedjes en de lezingen. Na afloop mogen
ze de palmpasenkruisen mee naar huis
nemen om uit te delen aan een zieke of
een eenzame medemens. De viering
begint om 18.00 uur.

Traditiegetrouw zullen 9 dinsdagavond-
vieringen in de kerk van St. Antonius
van Padua in de Vrank in het teken staan
van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een
boek. Deze intenties zullen bij de voor-
beden worden voorgelezen. Ook het
bekende gebed om voorspraak van St.
Antonius en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 12, 19, en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om
19.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op Oudejaarsdag 2015 overleed Cle-
mens van Weelden ofm, oud-pastoor
van de parochies St. Gerardus Majella
en St. Antonius van Padua. Voor uw
aanwezigheid bij zijn afscheid en be-
grafenis te Utrecht, de vele brieven,
e-mailberichten, kaarten, telefoontjes,
de goede woorden hartelijk dank na-
mens zijn medebroeders franciscanen
en zijn naaste vrienden.
Op vrijdag 8 april zou pater Clemens
70 jaar zijn geworden daarom zal er
op zondag 3 april om 11.00 uur in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide een
gezongen eucharistieviering zijn ter
nagedachtenis aan Clemens. U bent
daarbij van harte welkom.
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Zondag 17 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll).

Dinsdag 19 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Intenties voor alle kerken van onze pa-
rochie kunt u opgeven bij het parochie-
kantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Op zondag 20 maart zullen de com-
municanten hun palmpasenviering hou-
den. Ze lopen dan met hun zelfgemaak-
te palmpasenkruisen in processie door
de kerk. De viering begint om 9.30 uur.
Op Tweede Paasdag 28 maart zullen
de 10 communicanten zich voorstellen
aan de parochie in de presentatievie-
ring. Ze verzorgen de lezingen en de
liedjes. De viering begint om 9.30 uur:
Na afloop is er dan weer traditiegetrouw
paaseieren zoeken in de tuin van de
kerk voor alle kinderen en voor de ou-
ders is er een kop koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom!

Op zondag 17 april a.s. organiseert
het damescomité van Harmonie St.
Gerardus in het Gemeenschapshuis
te Heksenberg een muzikale High Tea.
Tussen de hapjes door zullen er en-
kele muzikale optredens worden ver-
zorgd. Entree € 15,00 inclusief 4 loten
voor de verloting op het einde van de
middag. Zaal open om 13:30 u, aan-
vang 14:00 u en einde rond 17:00 u.
Kaartverkoop alleen in de voorverkoop
bij Mieke Hamers (Kievitstraat 8,
0615085851), Tabak & Gemak, Win-
kelcentrum Heksenberg (5232041) en
Primera Heerlerheide (5222949).
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