
Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.

liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor
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Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
Maandag 12 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.

Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Tweede jaargang - nr. 9 - september/oktober 2015

parochie     nieuws

2

B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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

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

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....
Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken

De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.

De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.

schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor
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Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
Maandag 12 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.

Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Tweede jaargang - nr. 9 - september/oktober 2015

parochie     nieuws

2

B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor
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Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
Maandag 12 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck

is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.

Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Tweede jaargang - nr. 9 - september/oktober 2015

parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

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

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Adenauerlaan 17
6414 NM Heerlen

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

SCVM-
gercertificeerd

Lid VastgoedPro

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor
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Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
Maandag 12 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck

is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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Op 15 augustus ontving Chanisa
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ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.
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09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Tweede jaargang - nr. 9 - september/oktober 2015

parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor
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Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck

is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.

Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener

• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
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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B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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
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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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11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken

Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken

De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor
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Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
Maandag 12 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck

is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.

Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener

• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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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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B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor

Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck

is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.

Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
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de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
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Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
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Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor

Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck

is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie
Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.
Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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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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B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

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

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

op je voordeligst

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

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

Tabakswaren - E-sigaret - Kantoorbenodigdheden -
Wenskaarten - Lectuur - Kado-artikelen - Drogisterij-artikelen

Medicamenten - Haarverven - DHL - OV oplaadpunt en
Stomerijdepot.

Lotto en Staatsloterij

Mgr. Hanssenstraat 17
Winkelcentrum

Heksenberg
Tel: 045 - 523 20 41

www.tabakengemakheksenberg.nl 

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor
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16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor

Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.

Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
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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B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....
Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor
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Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)

Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.

Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Tweede jaargang - nr. 9 - september/oktober 2015

parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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
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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

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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Zou u ook wel ‘ns ‘n goed pensioenadvies willen?
Ik help u er graag bij! Onpartijdig en onafhanke-
lijk!Voor zakelijk en particulier pensioenadvies.
Meer weten? Neem nu contact op, telefonisch 06-
50294790 of via e-mail info@kleijkers-
pensioenadvies.nl. Meer informatie vindt u ook op
mijn website www.kleijkers-pensioenadvies.nl.

Kleijkers Pensioenadvies,
Oude Lindestraat 17, 6411EH te Heerlen

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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor
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Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)

Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck

is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.

Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Tweede jaargang - nr. 9 - september/oktober 2015

parochie     nieuws

2

B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Een wonderlijke vakantie-ervaring.
Afgelopen zomer was ik samen met
enkele andere priesters in Manop-
pello, een stadje in de Abruzzen,
midden in Italië. Door een zuster
werden we – zonder dat we iets
hoefden te vragen – naar de prior
geleid. En hij gaf ons een uitleg over
de ge-
schiedenis
van het
doek van
Manoppel-
lo. Volgens
de traditie
zou hierop
het gezicht
van Jezus
afgebeeld
zijn. Ik ben
altijd wat
kritisch bij
zulke beweringen, maar de prior
van de paters kapucijnen gaf alleen
maar feiten weer.
• Op de flinterdunne byssus (soort
fijn linnen) kun je niet met een pen-
seel schilderen. Bij het bezoek van
paus Benedictus had men op een-
zelfde stof in het Italiaans Welkom
paus Benedictus geschreven, maar
na een kwartier was de tekst weg.
De stof houdt geen verf vast. Alleen
wanneer je de stof helemaal in de
verf drenkt, neemt de stof die kleur
aan. Even later schoof de prior twee
glazen platen voor elkaar: op de
ene was het gezicht van de lijkwade
van Turijn weergegeven en op de
ander de afbeelding op het doek
van Manupello. En beide pasten
precies op elkaar. De prior verwees
naar een vers uit het Johannese-
vangelie: “Hij [Petrus] zag de doeken
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De Koempelmis van 20 september is
speciaal voor de 44 verongelukte on-
dergrondse en 13 boven-
grondse mijnwerkers van de
mijn Julia en de 98 veron-
gelukte ondergrondse en 24
bovengrondse mijnwerkers
van de mijn Laura en Ver-
eeniging. Ook denken we
aan de mensen die in en om
de mijn door het werk ziek
zijn geworden.
Deze viering wordt opge-
luisterd door Jan Kapma, tenor.
Jongeren bereiden zich voor op

Bisdom Roermond organiseert volgend
jaar juli een reis naar de Wereldjongeren-
dagen in Polen. Tijdens de reis staan
geloofsverdieping, gemeenschapsvor-
ming en diaconie centraal. Dit alles rond
het thema: 'Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden'.
Aan de reis gaat een voorbereidingstijd
vooraf, waarbij dezelfde onderdelen cen-
traal staan. De organisatie nodigt jongeren
uit om deel te nemen. Met name aan de
informatiemiddag op zondagmiddag 18
oktober in de bisdomgebouwen in Roer-
mond. Ook jongeren die nog niet weten
of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte
welkom.
De Wereldjongerendagen is een twee-
jaarlijks evenement waar honderdduizen-
den jongeren vanuit de hele wereld aan
deelnemen en waarbij ook paus Francic-
sus aanwezig zal zijn.De reis staat open
voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar.
De WJD 2016 vinden plaats van dinsdag
26 t/m zondag 31 juli in Krakau. De deel-
nemers vertrekken per touringcar waar-
schijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus
weer terug. Overnacht wordt in jeugdher-
bergen o.i.d. Verwacht wordt dat de deel-
nameprijs onder de duizend euro zal
blijven.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl
of mail naar george.doelle@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden voor de
informatiemiddag op 18 oktober.
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schept dit toch een zekere verant-
woordelijkheid: dat we niet uit des-
interesse de viering van het octaaf
ver-
waarlo-
zen.
Gene-
raties na
ons zul-
len ons
niet
kwalijk
nemen
als we
deze
traditie
voort-
zetten,
maar
als we
die zon-
der iets
nieuws
te be-
ginnen
afschaf-
fen,
bieden we hen erg weinig.
Cornelius was de 21e paus van de
katholieke kerk. Hij werd geboren
in Rome in het begin van de derde
eeuw. Dat was in de tijd van de
christenvervolging. Cornelius werd
in 251 tot bisschop van Rome gewijd
(en dus ook tot paus).                 WM
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Vóór de zomervakantie is de nieuwe
pauselijke nuntius, aartsbisschop
Mgr. Aldo Cavalli in Nederland aan-
gekomen. De pauselijke nuntius
vertegenwoordigt de Heilige Stoel
bij het Konink-
rijk der Neder-
landen en is de
verbindende
schakel tussen
de paus en de
Romeinse Cu-
rie enerzijds en
de Rooms-katholieke kerk in Neder-
land. Een van de taken van de nun-
tius is het voorbereiden van bis-
schopsbenoemingen.

Op zondag 22 november om 9.30
uur vieren wij de toediening het H.
Vormsel aan alle leerlingen uit groep
8 van de basisscholen in de paro-
chies Heksenberg en de Vrank. De
viering vindt plaats in de H. Antonius
van Padua kerk in
de Vrank.
Op vrijdag 27 no-
vember om 19.00
uur vindt de vorm-
selviering plaats in
de St. Corneliuskerk
voor alle leerlingen
uit groep 8 van de
basisscholen in de parochie Heer-
lerheide.
Dit schooljaar zal het Heilig Vormsel
toegediend worden door mgr. H.
Schnackers, vicaris-generaal van
het bisdom Roermond.
Aanmelden voor dit vormsel kan via
de brieven die uitgedeeld zijn in de
basisscholen of via het parochiekan-
toor: tel. 045-5212450 of via email
info@parochiesheerlennoord.nl.
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liggen, ook de doek die om het hoofd
van Jezus gezeten had. Die lag niet
bij de andere doeken, maar apart,
netjes opgerold. De andere leerling
ging nu ook het graf in. Toen hij de
doeken daar zo zag liggen, geloofde
hij dat Jezus was opgestaan”(Joh.
20,7-8).
Aan de wand hingen een tiental
kopieën van Christus-afbeeldingen
uit de eerste eeuwen. En er waren
zeker duidelijke overeenkomsten
met deze afbeelding in Manoppello.
Na deze introductie konden we aan
de achterkant – want er was een H.
Mis in de kerk – boven het altaar
het originele doek zien. Het licht dat
op het doek scheen toonde het ge-
zicht – en afhankelijk van hoe je
keek, of hoe het licht er op viel,
veranderde het gezicht. Ik heb er
een foto van gemaakt en deze als
startscherm op mijn smartphone
gezet. Toch indrukwekkend. Ik had
nog nooit van Manoppello gehoord.

Pastoor Wim Miltenburg fso

In oktober bidden we 20 minuten
vóór de H. Mis op de weekdagen
het rozenkransgebed. Oktober is
de rozen-
kransmaand en
met dit vertrouwde
gebed verenigen
we ons met Maria.
Als Moeder van de
Heer heeft zij Je-
zus het meest
bemind. Door ons
met haar te ver-
enigen leert Maria
ons diezelfde liefde voor haar Zoon.
Aan de hand van de mysteries van
de rozenkrans overwegen we het
evangelie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 9 september
09.00 uur: Leesmis voor Albert Arent-
sen en Gertrudis Martens (st.); Gilberto
Armando Blijden en Alberto Armando
Blijden.
Zaterdag 12 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Opening Corneliusoctaaf
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Jo Habets (1e jrd.); Frans Schna-
bel en Agnes Crombach en zoon Sjef
(st.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Frits Westenberg (zesw.dienst);
overl. van fam. Mennens- Budé (jrd.);
Toke Bovendorp-Kosmann (coll.)
m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 13 september
11.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.
jrd.); Mien Meurs-Triepels; Annemie
de Serière-Heuts (jrd.); Virginia Swin-
kels-van Iersel (coll.); Richard Hamar
de la Brethonière (coll.); Miel Rie-
mersma (coll.) m.m.v. Thirdwing
Maandag 14 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
zangmis t.e.v. H. Cornelius voor Frans
Hochstenbach en Maria Boutsen (st.);
tot bijzondere intenties van Sjef Rorije
m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 15 september
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H. Cor-
nelius voor Renier Wijnen en Barbara
Daemen (st.)
Woensdag 16 september
09.00 uur: Euch.viering  t.e.v. H. Cor-
nelius.
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens (st.); voor Christiaan
Wijnen en 1e echtgenote Elly Haesen
en 2e echtgenote Willy Frits m.m.v.
Caeciliakoor
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Donderdag 17 september
19.00 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers (st. en Ria Ber-
gers-Didden (coll.)
Vrijdag 18 september
19.00 uur: Zangmis. t.e.v. H. Cornelius;
Frans Hochstenbach en Maria Bout-
sen (St.)
Zaterdag 19 september
Geen biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Piet Hamer (coll.) voor Cor Hamer
en Angelo Verbeucken; Nellie Wesse-
ling-Faessen (coll.); Tonia Dabekaus-
sen-Habets (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.); Jeanny Cox-Sijstermans (coll.)
m.m.v. Pauluskoor
Zondag 20 september
Sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur: Zangmis  t.e.v. H. Cornelius
voor Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean (zld.); Sjef Somers en
Bertha Somers-Stassen (gest. jrd);
echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest. jrd.); familie Cordewener-
Vrolings  (jrd.); Jos Janssen (coll.);
Margriet Hoofs-Deguelle (jrd.), overl.
fam. Hoofs en fam. Deguelle
m.m.v.Caeciliakoor  Kinderneven-
dienst
Maandag 21 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis.
Woensdag 23 september
09.00 uur: Leesmis voor Gerardus
Hoenen, Francisca Systermans en
Alfons Hoenen (st.)
Zaterdag 26 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Mia Smeets-
Ruwette (coll.); Emmie Niesing (coll.);
voor een overledene (S.D.); Sjaak
Schonewille
Zondag 27 september
11.00 uur: Zangmis voor Ton Tempels
(coll.); voor het welzijn van onze paro-
chie; Els Anten-Cools; Roos Scheffers-
Wolers (coll.)
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Maandag 28 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Jacob Systermans
(st.); Hubert Dounen en Maria Stassen
(st.)
Woensdag 30 september
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 02 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding.
19.00 uur Leesmis voor Jan van Lent
en overl. fam.; ouders Speth-Mertens;
Lisette en Louis van Ormelingen (st.)
en voor priesterroepingen en H. Pries-
ters
Zaterdag 03 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders
(coll.); voor een overledene; Fem Peu-
len (coll.) m.m.v. Gem. Zangver. St.
Antonius De Vrank
Zondag 04 oktober
11.00 uur: Gezinsmis Dierendag voor
echtpaar Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest jrd.); voor een overledene; Rika
Körfer-ter Linde (coll.) en Jan Snelder
(coll.) m.m.v. Koor Young Spirit.
Maandag 05 oktober
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse
Woensdag 07 oktober
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 10 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jo Habets;
Petra Stienen (gest.jrd); voor het wel-
zijn van onze parochie en voor Monty
Pluim Mentz (coll.) m.m.v. Paulus-
koor
Zondag 11 oktober
11.00 uur: Zangmis  voor Hubert Jos
Degens en Maria Kristina Ritzen (st.);
Steffie Schillings-Grobelny (st.); Jo-
hannes Leers, Elisabeth Keijdener en
overl. kinderen (gest.jrd) en Gerrit
Kosmann (jrd.) m.m.v. St. Caecilia-
koor.
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leesmis; Echtelieden Jan Jozef Gielen
en Helena Janssen ( St.)
 In huize Ter Eyck

is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering

.
• 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 zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Wensleymir, zoon van Wensley Gar-
rido en Marcela Quandt, Hodgestraat
• Xavi, zoon van Kevin Zoetbrood en
Linsy Zoetbrood,
Hoensbroek
• Railey, zoon
van Bjorn Jongen
en Kimberly
Heutink, Abel
Tasmanstraat
• Sharona en
Samayra, dochters van Koos van der
Heijden en Cassandra Miedema,
Schumanstraat
• Nathaniel, zoon van Manfred Souren
en Meriam Saura, Wolfsklauwerf
• Destiny, dochter van Jeffrey Driessen
en Wendy Offermans, Hoensbroek

† Anneke van Dijk-Kolen, 78 jaar,
Landgraaf
† Leo Hamelers, 68 jaar, Doenrade

 

lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen
die ons helpen met het bezorgen
van dit Parochie Nieuws. Bel NU
even naar het Parochiekantoor! Tel
5212450
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zondag 13 september
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk - Kroezen
Zondag 20 september
09.30 uur: Koempelmis voor overle-
den mijnwerkers, het welzijn van onze
parochie; Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll.) en Corrie van den
Berg-van de Ven m.m.v. Jan Kapma
Dinsdag 22 september
09.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 27 september
09.30 uur: Euch.viering voor mevr.
M.C. (To) Janssen-Manders (coll.)
Dinsdag 29 september
GEEN EUCH.VIERING
Zondag 04 oktober
Sint Franciscus
09.30 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zondag 11 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
kkkkkkkkkkkkkk

Op 15 augustus ontving Chanisa
Frahn, dochtertje van Manne Frahn
en Chami Balage het sacrament van
het Heilig Doopsel. Wij wensen de
ouders, peetouders en verdere familie
van harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 12 september
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Wouters-Josquin (jrd.); ouders Klein-
Joosten (jrd.), dochter Finy, zoon Piet
en pastoor Frans Klein; ouders Paes-
van der Zon en Sjef Klein m.m.v. ge-
mengd kerkelijk zangkoor St. Cae-
cilia
Dinsdag 15 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
Zaterdag 19 september
18.00 uur: Euch.viering  voor dhr. en
mevr. Huys-Heusschen (gest. jrd.) en
voor Zus Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 26 september
18.00 uur: Euch.viering voor Fien van
der Bent-Lindelauff (coll.) en voor Zus
Jongen-Roelofs (coll.)
Zaterdag 03 oktober
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie

Maandag 05 oktober
10.00 uur: Euch.viering in senio-
renhof De Grindel.

Dinsdag 06 oktober
09.00 uur: Euch.viering voor alle opa’s
en oma’s en hun kleinkinderen
Zaterdag 10 oktober
18.00 uur:  m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia

• Op 2 augustus ontving Elise Velter,
dochtertje van Roy en Cynthia Velter
het Heilig Doopsel.
• Op zondag 16 augustus ontvingen:
Shanaya Senden, dochtertje van
Denny Senden en Nathalie Corde-
wener
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• Zoë Meurs, dochtertje van Armand
Meurs en Kim Basten
• Mace Kamphuis, zoontje van Leon
en Petra Kamphuis-Horbach ook het
sacrament van het Heilig Doopsel.
We wensen de ouders, peetouders
en verdere familie van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen
wensen wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Op 30 juli overleed Annie Baeten-
Vankan op 73-jarige leeftijd. Op 5
augustus hebben wij vanuit onze pa-
rochiekerk afscheid van haar geno-
men. Wij willen bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis, haar familie
wensen wij veel sterkte.

Het bisdom gaat akkoord met de aan-
pak van het hoognodige schilderwerk
aan onze fraaie monumentale Gerar-
dus Majella kerk. In samenspraak met
een Save-Heksen-berg werkgroep
wordt het project - onder regie van het
kerkbestuur en schildersbedrijf Botter-
weck - ondersteund door een aantal
vrijwilligers. De totale kosten worden
begroot op zo’n € 18.000,-. Middels
diverse acties werd reeds € 2.140,-
door de parochianen bijeen gebracht
en het bisdom draagt € 3.600,- bij.
Door de inzet van vrijwilligers hopen
we nog eens zo’n € 6.500,- uit te spa-
ren. Maar er is dus nog heel wat te
doen! Help mee! Financieel door
te storten op NL 94 RABO 0172
4011 19 of in de collectebus in de
kerk of door het verrichten van
hand- en spandiensten. Bel daar-
voor 06 485 37 271

Het Kath. Vrouwengilde komt op 9
en 23 september bijeen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 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
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Tweede jaargang - nr. 9 - september/oktober 2015

parochie     nieuws

2

B-cyclus
Weekend 12/13 september: 24e zondag
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.”)
Woensdag 16 september:
H. Cornelius, paus
Donderdag 17 september:
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Weekend 19/20 september: 25e zondag
eerste lezing Wijsheid 2, 12.17-20
tussenzang psalm 54
tweede lezing Jakobus 3, 16 - 4, 3
evangelie Marcus 9, 30-37
(“De Mensenzoon wordt overgeleverd ...
Als iemand de eerste wil zijn …”)
Maandag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist
Woensdag 23 september: Padre Pio,
priester Quatertemperdag
Weekend 26/27 september: 26e zondag
eerste lezing Numeri 11, 25-29
tussenzang psalm 19
tweede lezing Jakobus 5, 1-6
evangelie Marcus 9, 38-43.45.47-48
(“Wie niet tegen u is, is voor u.”)
Dinsdag 29 september: HH. Michael,
Gabriel en Raphael, aartsengelen
Oktobermaand -wereldmissiemaand
Donderdag 1 oktober:  H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd, karmelietes
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
Weekend 3/4 oktober: 27e zondag
eerste lezing Genesis 2, 18-24
tussenzang psalm 128
tweede lezing Hebreeën 2, 9-11
evangelie Marcus 10, 2-16 (of 10, 2-12)
(“Wat God heeft verbonden mag een mens
niet scheiden.”)
Zaterdag 10 oktober: H. Maria, Sterre
der Zee
Weekend 10/11 oktober: 28e zondag
eerste lezing Wijsheid 7, 7-11
tussenzang psalm 90
tweede lezing Hebreeën 4, 12-13
evangelie Marcus 10, 17-30
(“Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

5

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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
14 oktober . 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.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Op zaterdag 27 september verzorgt
Scouting Nieuw Einde de Burendag
voor Vrieheide. Gezinnen worden
uitgenodigd voor een gezellige mid-
dag. De Scouting pioniert een fami-
lieschommel van hout. Er zijn uitda-
gende activiteiten zoals ‘n klimwand,
boogschieten en kratten klimmen.
Ook zijn er klassieke spellen zoals
koekjes sjoelen, kegelen en jeu-de-
boules. Voor stoere vaders is er een
competitie boomstam zagen en er
is een wedstrijd spijkerbroek han-
gen. Boven het kampvuur kan zelf
popcorn gemaakt worden of mini-
pizza worden gebakken in een bui-
tenoven. De Burendag vindt plaats
van 13 tot 16 uur aan de Adenauer-

laan te Heerlen. Deelname aan de
Burendag voor Vrieheide is gratis.
De Burendag wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Wijkbeheer
Vrieheide.
Overigens biedt de Scouting elke
zaterdag om 14 uur een afwisselend
en uitdagend programma. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom bij het
Scoutinggebouw aan de Adenauer-
laan 6 te Heerlen. Zie voor meer
informatie: www. scoutingnieuwein-
de.nl of bel met Jan Willem: 06-
49409922.

Om te zien wie Jezus is kunnen we
naar de heiligen kijken. In onze stre-
ken heeft Cornelius een bijzondere
betekenis. Hij wordt vereerd als
patroon tegen zenuwziektes, onrust,
vallende ziekte, overspannenheid,
depressies en stress. Heel actueel!
Uit dankbaarheid voor wat Mgr. Cor-
nelius van Bommel – bisschop van
Luik van 1829 tot 1852 en afkomstig
uit Leiden – voor Limburg heeft be-
tekend, hebben verschillende nieuw
opgerichte parochies als patroon
de H. Cornelius gekozen. Met pau-
selijk indult mag onze parochie het
Corneliusocaaf vieren van de zon-
dag vóór zijn feestdag op 16 sep-
tember t/m de zondag erna; dit jaar
is dat van zaterdagavond 12 t/m
zondag 20 september. Het lijkt me
een traditie om in ere te houden.
Doet u mee? Het programma van
de vieringen vindt U in dit blad op
blz. 6.
Ik was ooit in een parochie waar
men als leidraad had: We schaffen
niets af, tenzij er iets anders voor
in de plaats komt. Ik kan me daar
wel in vinden. Dit jaar is het Corne-
liusoctaaf voor de 177e keer. Tegen-
over de mensen die na ons komen
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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

Razen rampen plots over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun

voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog ‘n kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens

die oude rozenkrans...

Heerler Heide Liefdesdichter

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)

Anjelierstraat 125 • 6414 ES Heerlen
info tel.: 06 15592407

Er is elke woensdagmid-
dag kienen en kaarten
voor senioren in Ge-
meenschapshuis Hek-
senberg. Er zijn leuke
prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag be-

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

Meubelstoffeerderij Parkstad


