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Waarom Missen
voor de overledene(n)?
Tijdens een kerkelijke uitvaart wordt altijd
geld geofferd voor heilige Missen voor
de overledenen(n). Vaker zeggen nabestaanden me, dat dit voor hen niet hoeft.
Zij houden hun dierbare zo wel in herinnering. En dat snap ik, maar toch vind ik
‘t jammer, want een misintentie is zoveel
méér dan het noemen van de naam van
een dierbare. Wat heeft het vieren van
een H. Mis voor een overledene voor
zin?
• Bij een uitvaart voelen we ons betrokken op elkaar. Hoe individualistisch onze
samenleving ook geworden is: het sterven van een dierbare brengt ons dichter
bij elkaar. Ook de tijd ervoor verbindt ons
vaak hechter met elkaar en met degene
die zal gaan sterven. We voelen dat we
familie zijn.
• Als geloofsgemeenschap zijn we ook
één grote familie – en daar horen onze
dierbare doden bij. Wij geloven dat de
dood de overgang naar ‘n nieuw leven>

inluidt.“Ik ga heen om een plaats voor u
te bereiden”, zegt Jezus. Op die door
Jezus bereide plaats in het hemelse licht
is de ziel van de overledene niet automatisch onmiddellijk. Juist in dat goddelijk
licht ziet de menselijke ziel helder. Ook
wat er nog aan duisternis in zijn eigen
leven is; hij ziet waar hij nog niet verlost
is, schaamt zich - denk ik - voor misstappen, of gemiste kansen. Hij moet a.h.w.
nog iets goedmaken, loutering ondergaan.
• In deze louterende toestand kunnen wij
onze overledenen te hulp komen. We
doen dat door onze gebeden en vooral
door de H. Mis voor hen op te dragen. In
een H. Mis raken hemel en aarde elkaar:
we vieren dan dat Jezus Zijn leven voor
ons aan het kruis gegeven heeft om ons
te verlossen. Heel concreet: ook voor
onze dierbaren. Niet altijd hebben we dat
ten volle in ons leven aangenomen. We
zijn nu eenmaal mensen die onze vrijheid
niet altijd ter ere van God en de naaste
gebruiken. Voor we God kunnen zien van
aangezicht tot aangezicht hebben we nog
verlossing nodig. Door voor onze dierbaren te bidden nemen we onze verantwoordelijkheid voor hen. We laten hen die
laatste weg niet alleen gaan, maar begeleiden hen met onze gebeden. Voor hen
doen we een beroep op Jezus Christus!
Een H. Mis is daarom het beste wat we
onze overledenen kunnen geven.
• En ook als onze dierbaren al in de hemel
zijn, is ons gebed niet voor niets – het
komt anderen ten goede – en het maakt
de voorspraak van degenen voor wie we
bidden des te effectiever. Allerheiligen
en Allerzielen laten zo zien dat we als
geloofsgemeenschap één grote familie
zijn in Jezus Christus. Ook over de grens
van de dood kunnen we veel voor elkaar
betekenen.
• Zelf vind ik het altijd heel troostend als
we door een misintentie of gebed nog

zoveel voor onze dierbaren kunnen
betekenen. Jezus verbindt ons over
de grens van de dood met degenen
van wie we blijven houden. Hij heeft
zijn leven voor ieder van ons gegeven.
Dat vieren we in een H. Mis.
Pastoor Wim Miltenburg fso
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KELDAN
professioneel grafonderhoud
Regelmatig onderhoud
evt. met bloemetje of plantje
Ook groot onderhoud
Theo & Marion Schroijen
tel. 045 - 527 5574
pf 06 - 52 39 44 77

Pappersjans 17
6413CK Heerlen

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg
tel. 045 - 563 64 14

045-5490490

Adenauerlaan 17
6414 NM Heerlen
045 52 81 4 81
www.beaujean.nl
verkoop, verhuur
taxatierapporten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565

SCVMgercertificeerd
Lid VastgoedPro

www.mok-uitvaart.nl

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN
Winkelcentrum
Heerlerheide
zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide
Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

montage & service

RO LLU IKEN

Z ONW ER IN G

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

R A AM DE CO RATIE

Ook voor reparaties
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Tijdens een viering in de St. Corneliuskerk op zondag 1 november
om 15.00 uur willen wij speciaal
hen gedenken, die wij sinds 1 november 2014 vanuit deze kerk naar
hun laatste rustplaats hebben gebracht:
Annie Verheezen-Welters, 78 jaar
Tosia Drewnicki-Tomszyk, 86 jaar
Kitty Wessel-Hettrich,
88 jaar
Stina Hooiveld,
86 jaar
Maria Hounjet-Herberichs, 93 jaar
Roos Scheffers-Wolters,
67 jaar
Mia Theunissen-Herens,
78 jaar
Fem Peulen,
77 jaar
Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar
Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar
Mien Meurs-Triepels,
86 jaar
Sjef Daemen,
85 jaar
Mia Daemen-Frolichs,
85 jaar
Martha Hemstra,
61 jaar
Ed Donkervoort,
73 jaar
Rika Körfer-ter Linde,
79 jaar
Toke Bovendorp-Kosmann, 84 jaar
Richard H. de la Brethonière 57 jaar
Jeanny Cox-Sijstermans,
90 jaar
Anita Kleikers-Sijstermans, 71 jaar
66 jaar
Ria Rijnders-Op ’t Eijnde,
Jadzia Mendel-Lipowicz,
83 jaar
Jan Snelder,
81 jaar
Jos Janssen,
69 jaar
Miel Riemersma,
95 jaar
Anouk van Putten,
22 jaar
Monty Pluim Mentz,
58 jaar
Guus Houben,
89 jaar
Sjef Herens,
63 jaar
Piet Jans,
84 jaar
Mia Janssen-Reimersdal,
92 jaar
Ciska Jansen-Helgers,
85 jaar
Nellie Wesseling-Faessen, 76 jaar
Clara Heiligers-Scholtes,
87 jaar
Frits Westenberg,
68 jaar
Anneke van Dijk-Kolen,
78 jaar
Leo Hamelers,
68 jaar
Frans Swinkels,
66 jaar
Johan Schillings,
77 jaar
Gerda Reijntjens-Koolen,
85 jaar
Cisca Dortant-Koevoets,
92 jaar
Theo Lourensen,
73 jaar
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In oktober bidden
we 20 minuten
vóór de H. Mis op
de weekdagen het
rozenkransgebed.
Oktober is de rozenkransmaand
en met dit vertrouwde gebed
verenigen we ons
met Maria. Als
Moeder van de Heer heeft zij Jezus
het meest bemind. Door ons met
haar te verenigen leert Maria ons
diezelfde liefde voor haar Zoon. Aan
de hand van de mysteries van de
rozenkrans overwegen we het evangelie.
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of via de
website.
Corneliusparochie

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

• Rozenkrans bidden: In de oktober
maand op werkdagen voorafgaand
aan elke H.Mis.
• Thuiscommunie: De maandelijkse
thuiscommunie is op de eerste zaterdag van de maand: 7 november.
Als u niet naar de kerk kunt en graag
de H. Communie ontvangt, dat kunt u
dit op het parochiekantoor laten weten.

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

Als we verdriet hebben en rouwen,
hebben we geen behoefte aan opmerkingen dat we ons verdriet moeten verwerken door het los te laten
of een plaats te geven. Er wordt soms
van ons verwacht dat er binnen zo
kort mogelijke tijd een eind komt aan
onze rouw, dat het overgaat. Rouw
houdt nooit op, maar vormt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven
en maakt deel uit van wie we zijn.
‘Vingerafdruk van verdriet’ is de titel
van een boekje van de Belg Emanuel
Keirse. Hij zegt daarin: “Zoals de
vingerafdruk voor ieder van ons anders is, een soort paspoort voor ieders eigenheid, zo is ook het verdriet
persoonlijk en voor iedereen anders.
Geen enkel verdriet is hetzelfde.
Iedere persoon is anders; zo ook zijn
verdriet.”
Na een groot verlies beginnen men-

sen vaak met zwijgen. Ze zijn neergeslagen door verdriet. Voor de een
is het bovendien makkelijker om wat
binnenin jezelf leeft onder woorden
te brengen, voor een ander is dat
moeilijk. Dat hangt van iemands aard
af, en ook van de ervaringen die je
met praten hebt.
Alléén rouwen is daarom een zware
opgave. Het is altijd troostend mensen
te treffen met eenzelfde verlies. Samen kijken hoe je dat doet: rouwen,
praten en luisteren naar elkaar. Soms
leer je dan geduld hebben ook met
jezelf, je kwetsbaarheid aanvaarden.
Maar ook je kracht ontdekken om wat
je overkomen is aan te kunnen.
In november starten we weer met
deze groepen “Omgaan met rouw en
verdriet”. Bij belangstelling kunt U
zich daarvoor aanmelden via het parochiekantoor van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur (tel. 0455212450). Via 0624959086 krijgt U
Jacques Vestjens aan de telefoon.
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
tussen.10.00 en 12.00 uur of via de
e-mail: jmlvest@planet.nl
Heerler Heide Liefdesdichter

Kees Brandsen

gedichten voor elke gelegenheid:
liefde, huwelijk, rouw, jubilea, Kerst, relligie.
Ook hulp bij en het schrijven van brieven
als dit moeilijk voor u is.
(Meer dan 40 jaar ervaring)
Oude Veemarktstraat 6 • Heerlen Centrum
info tel.: 06 15592407
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 14 oktober
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur: Leesmis voor Maria Wintgens en familie (st.)
Zaterdag 17 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Nellie Wesseling-Faessen (coll.); Mia Theunissen-Herens verj.(coll.); Virginia Swinkels-van Iersel (coll.)
Zondag 18 oktober
11.00 uur: Zangmis voor Anna Wojteczek (7e jrd.) en Corrie van Summeren (5e jrd.); echtelieden Lei Cremers
en Cisca Voncken en Guus Cremers
(gest jrd); Harrie Leunissen en Treeske
Leunissen-Habets m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 19 oktober
18.25 uur: Rozenkrans bidden. Aansluitend Marianoveen en leesmis voor
Peter Jos Huits en Maria Sibilla Hermens (st.)
Woensdag 21 oktober
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 24 oktober
16.00-16.45 uur: Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.), Piet Hamer (coll.), Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Jeanny CoxSijstermans (verj.) (coll.) en Roos
Scheffers-Wolters (coll.)
Zondag 25 oktober
11.00 uur: Zangmis voor Pierre Rijvers
en Fieny Kudzelka (gest.jrd); voor het
welzijn van onze parochie; Annie de
Vos-Schillings (coll.); Emmie Niesing
(coll.);
Kindernevendienst.
Maandag 26 oktober
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18.25 uur: Rozenkrans bidden. Aansluitend Marianoveen en leesmis voor
Theodoor Gulpers en Anna Moonen
(st.)
Woensdag 28 oktober
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur: Leesmis voorAntoinetta
Wintgens-Bex (st.) Mia CordewenerMennens en zoon Loeke.
Zaterdag 31 oktober
16.00-16.45 uur: Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ger Zuketto
(jrd.); Neer Snijders (coll.) en Wim van
Es (coll.)
Zondag 01 november
Allerheiligen-Allerzielen
11.00 uur: Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean (jrd.) en Lei
Quaedvlieg (zld.); overleden ouders
Harry Wiertz en Tonny Wiertz-Schils
(gest.Jrd); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en voor Henk van
Tilburg; Mien Meurs-Triepels; ouders
Mulders -Smeets en overleden familieleden (coll.); Els Anten-Kools (coll.)
en Jany Merks-Geeve (coll.) m.m.v.
Pauluskoor
15.00 uur: Zangmis voor Max en Paul
de Vries (jrd.) en voor overl fam.leden
Neumann (coll.); Hubertus Josef Packbier en Elisabeth Otermans (st.); Jos
Ramekers (gest.Jrd); Jan Palmen
(coll.); Math Frolichs (coll); Piet Cox
en Mimi Cox-Kornetka (coll.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) m.m.v.
Caeciliakoor
Maandag 02 november
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 04 november
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 06 november
18.00 - 19.00 uur: Aanbidding van het
H. Sacrament
19.00 uur: Leesmis voor ouders SpethMertens; Jan van Lent en overleden

familieleden; voor priesterroepingen
en H. Priesters
Zaterdag 07 november
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Sjaak Simons en Johanna
Thomassen (gest.jrd); voor een overledene en voor Mia Smeets-Ruwette
(coll.).
Zondag 08 november
9.00 uur H. Mis Slovenen
11.00 uur: Zangmis met trompet en
orgelbegeleiding.
Presentatiemis vormelingen.
Maandag 09 november
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Josef Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en Maria Catharina
Huntgens (st.)
Woensdag 11 november
09.00 uur: Leesmis voor Peter Mathijs
Beaujean, Netta Thewissen en Helena
Hermans (st.)
19.00 uur: H. Mis b.g.v. de opening
van het carnavalsseizoen m.m.v. Fanfare St. Joseph en carnavalsvereniging
De Bokkeriejesj.
Vrijdag 13 november
19.00 uur Leesmis.
Zaterdag 14 november
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
voor het welzijn van onze parochie en
voor Ton L’Ortije (jrd.).
Zondag 15 november
St. Caeciliaviering parochieel zangkoor
11.00 uur: Zangmis voor de levende
en overleden leden van het St. Caeciliakoor; voor ouders Jacobs-Leers,
ouders Hamaekers-Moonen en voor
Jo Hamaekers.Hein en Lies Schoutrop-v.Loon (jrd.); ouders MertensHeijnen (jrd.), voor Gène Mertens,
Guus Mertens en Con Mertens m.m.v.
Caeciliakoor
Kindernevendienst

Maandag 16 november
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hendrik Otten en Johanna Litjens (st.)
• Kyano, zoon
van Willy
Zwackhalen en
Jennifer Horio,
Hoensbroek
• Jaicey, dochter
van Piet Becker
en Shirley Conemans, Fossielenerf
• Jenayro, zoon van Wesley Bottenberg en Savagna Katoele, Fossielenerf
• Fedde, zoon van Danny van Drongelen en Sabrina Markon, St. Hubertusplein
• Lizzy, dochter van Jordie van der
Borg en Brenda van der Borg, Roerstraat
• Lynn, dochter van Danny Bovenlander en Minouschka Jeurissen, Nicolaasstraat
† Frans Swinkels, 66 jaar, De Beitel
† Johan Schillings, 77 jaar, Heerlen
Gerda Reijntjens-Koolen, 85 jaar,
Vaals
† Cisca Dortant-Koevoets, 92 jaar,
Heerlen
† Theo Lourensen, 73 jaar, Nuth

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrijwilligers
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Medisch Pedicure Mirjam

Mgr. Hanssenstraat 17
Winkelcentrum
Heksenberg
Tel: 045 - 523 20 41
www.tabakengemakheksenberg.nl

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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

Stichting
Gemeenschapshuis
Heksenberg
Hei-Grindelweg 84

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

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

kapsalon

Korbel

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
H. Beaujean
045 - 521 1881
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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

Zondag 18 oktober
09.30 uur: Koempelmis speciaal voor
de verongelukte mijnwerkers van de
mijn Laura. We gedenken 98 onderen 24 bovengrondse slachtoffers. Ook
bidden we voor de mensen die in en
om de mijn ziek zijn geworden, voor
het welzijn van onze parochie en voor
Jet Schoenmaekers – Leunissen (coll.)
m.m.v. Paul van Loo, zang
Zondag 25 oktober
09.30 uur: Euch.viering uit dankbaarheid aan H. Antonius voor verloren
zaken
Dinsdag 27 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zondag 01 november
Allerheiligen/Allerzielen
09.30 uur: Euch.viering voor alle overledenen van het afgelopen jaar en
voor To Janssen- Manders (coll.)
Zondag 08 november
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 10 november
09.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Zondag 15 november
09.30 uur: Koempelmis speciaal voor
de verongelukte mijnwerkers van de
mijn Willem Sophia. We gedenken 74
ondergrondse en 15 bovengrondse
slachtoffers. Ook bidden we voor de
mensen die in en om de mijn ziek zijn
geworden,
voor het welzijn van onze parochie en
voor Jet Schoenmaekers-Leunissen
(coll.) m.m.v. het jeugdorkest van fanfare St. Caecilia uit Ubachsberg.
Op 15 september overleed Ulla Braeken-Peters op 65-jarige leeftijd. Ze
was woonachtig in de Vrank. Op 18
september hebben wij vanuit de parochiekerk afscheid van haar moeten
nemen.

Op 23 september overleed Paula Thonon-Lübbers op 84-jarige leeftijd. Ze
was woonachting in de Sebastianusstraat. Op 30 september hebben wij
vanuit onze parochiekerk afscheid van
haar genomen.
Op 19 sept. ontving Vinginyo Straeten,
zoontje van Erik Straeten en Denise
Franssen, het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Op 20 september ontving Boaz Cleiren, zoontje van Ronald Cleiren en
Suzanne Smeets het sacrament van
het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familieleden van harte proficiat met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaaar herdenken op zaterdag 31 oktober om 18.00 uur te Heksenberg m.m.v. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia en op zondag 1 november
om 9.30 uur in de kerk van de Vrank
door middel van het ontsteken van
een kaars:
Jan de Veen
86 jaar
Rudi Purgar
74 jaar
Fien v. d. Oever-Rorije
87 jaar
To Janssen-Manders
95 jaar
Toos Viehoff-Neijens
96 jaar
Piet Hamer
61 jaar
Jet Schoenmaekers-Leunissen
74 jaar
Els Cremer
87 jaar
Zus Jongen-Roelofs
89 jaar
Fien van der Bent-Lindela
88 jaar
Ida Dauphin-Schifferstein
81 jaar
Math Haagmans
82 jaar
Annie Baeten-Vankan
73 jaar
Ulla Braeken-Peters
65 jaar
Paula Thonon-Lübbers
84 jaar
Mogen zij mogen rusten in vrede.
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Voor al uw loodgieterswerkzaamheden bel

Lemmens/Meessen bv
al meer dan 50 jaar een begrip

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

Zou u ook wel ‘ns ‘n goed pensioenadvies willen?
Ik help u er graag bij! Onpartijdig en onafhankelijk!Voor zakelijk en particulier pensioenadvies.
Meer weten? Neem nu contact op, telefonisch 0650294790 of via e-mail info@kleijkerspensioenadvies.nl. Meer informatie vindt u ook op
mijn website www.kleijkers-pensioenadvies.nl.

Kleijkers Pensioenadvies,
Oude Lindestraat 17, 6411EH te Heerlen

Meubelstoffeerderij Parkstad

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

Slagerij - Traiteur

André Habets

Mgr. Hanssenstraat 19
Winkelcentrum Heksenberg

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

extra reclame
Ook het adres
voor al uw feesten

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 10 oktober
Opening Gerardusoctaaf
18.00 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll) en t.e.v. St. Gerardus
Majella m.m.v. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia;
Maandag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Gerardus Majella
dinsdag 13 oktober:
19.00 uur : Euch.viering t.e.v. H. Gerardus Majella
Woensdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Gerardus Majella
Donderdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H Gerardus Majella
Vrijdag 16 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Gerardus Majella
Zaterdag 17 oktober
Sluiting Gerardusoctaaf
19.00 uur: Euch.viering voor Wim
Engelen (2e jrd.) m.m.v. Harmonie
St. Gerardus
Dinsdag 20 oktober
09.00 uur; Euch.viering voor de zieken
Zaterdag 24 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor Zus Jongen – Roelofs (coll.)
Zaterdag 31 oktober Allerheiligen/Allerzielen
18.00 uur: Euch.viering voor alle overledenen van het afgelopen jaar m.m.v.
gemengd kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
Dinsdag 3 november
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrijwilligers
Zaterdag 7 november

18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Het Kath. Vrouwengilde komt op 7
en 21 okt. en op 11 nov. bijeen in
Gemeenschapshuis Heksenberg.
De Gerardus-kerk te Heksenberg wordt
op zaterdag 24 okt. vanaf 20.00 uur gevuld met warme, vaak melancholische
Slavisch-Byzantijnse klanken en stemmige kerkmuziek. Twee bijzondere koren,
geleid door gerenommeerde dirigenten,
hebben elkaar gevonden in de presentatie van een veelbelovend concert. Entreeprijs € 10,- (voorverkoop slechts €
8.-). Voorverkoop-adressen: Bert van
Unen, Bruinkoolweg 22, Heerlen, 0455222894 en Joseph Didden, Markt 86,
Simpelveld, 045- 5441892, Het Heerlense
Mannenkoor L’Esprit brengt vóór de pauze onder leiding van Fred Piepers grotendeels kerkmuziek, het Slavisch Byzantijns Gemengd Koor Sobornost uit
Kerkrade zingt na de pauze onder leiding
van Wiel Bonten uitsluitend Slavisch
Byzantijnse gezangen, grotendeels vrolijke en melancholieke volksliederen.
Beide koren hebben inmiddels een klinkende naam verworven in de koorwereld
en mogen zich verheugen in de belangstelling van een forse groep supporters.
Beide koren zoeken versterking van hun
gelederen dus kandidaat-zangers zijn
vrijblijvend welkom bij een van de repetities. Sobornost repeteert wekelijks op
woensdagavond van 20 tot 22 uur in
lokaal De Wieëtsjaf aan de Markt 49 in
Kerkrade; L’Espritdoet dit eens per 14
dagen op vrijdagavond van 19.30 uur tot
22.00 uur in het Gemeenschasphuis aan
de Hei- Grindelweg 84 te Heerlen.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag

(15.00 uur: Ter Eyck)

zondag
maandag

19.15 uur
11.00 uur
19.00 uur

Heksenberg

Vrank

18.00 uur
09.30 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag

9.00 uur

9.00 uur

(1e

(2e en 4e week
van de maand

3e

en
week
van de maand)

woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 uur
19.00 uur
op 1e vrijdag

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot

17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Bankrekeningen
• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96;
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19;
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

