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

Derde jaargang - nr. 4 - april/mei 2016

Een paar jaar na mijn eerste communie – toen in de eerste klas
(groep drie) – deed mijn broertje
zijn communie. Ik vond dat ik bij die
gelegenheid ‘iets’ moest doen. Er
werd een koortje in de school samengesteld om bij de communiemis
te zingen. Ik heb me aangemeld.
Na school werd er geoefend. Mijn
aanmelding kwam voort uit een kinderlijk aanvoelen dat de communie
echt belangrijk was. Want dat had
ik wel begrepen. “Daar, achter die
gordijnen – voor het tabernakel
hingen gordijntjes – daar is Jezus”,
had ik van mijn vader gehoord. Bij
de communievoorbereiding in de
school had ik me gestoord aan de
simpele tekeningen die we mochten
kleuren: “Zou er nu niemand in ons
land zijn die wat mooiere tekeningen
van Jezus had kunnen maken?”
had ik me afgevraagd. Jezus verdient meer, was mijn gedachte. Een
aanvoelen wat sacraal was, had ik
wel opgepikt. Daarom dat koortje.
Na een paar keer oefenen voor die
communiemis werd me onverwacht
een alternatief geboden: of ik in de
kerk niet als misdienaar voorop wilde lopen in de stoet van communicantjes. Dan hoefde ik niet mee te

zingen. Beide vond ik eigenlijk niets.
Maar ik vond wel dat ik iets extra’s
moest doen. Het is geworden: als
misdienaar voorop lopen. Bij het te
communiegaan van de communicanten kreeg ik een taak: in het
midden tussen de communiebanken
staan. De bedoeling was te blijven
staan tot iedereen gecommuniceerd
had. Met hun gezinnen gingen de
communicanten te communie. Toen
mijn broer met ons gezin aan de
beurt was, heb ik me bij hen aange-

sloten. De pastoor had geknikt, zo
van: “Kom er maar bij!” De leerkracht was wel verbaasd dat ik zo
vroeg weer op mijn plaats was. Maar
ik beriep me op het knikken van de
pastoor.
>

Liturgische kalender
C cyclus

Weekend 16/17 april: 4e zondag van
Pasen - roepingenzondag
eerste lezing Hand. 13, 14 + 43-52
tussenzang psalm 100
tweede lezing Openb. 7, 9 + 14b-17
evangelie Johannes 10, 27-30
(“Ik geef mijn schapen eeuwig leven.”)
Weekend 23/24 april: 5e zondag van
Pasen
eerste lezing Handelingen 14, 21-27
tussenzang psalm 145
tweede lezing Openbaring 21, 1-5a
evangelie Joh. 13, 31-33a + 34-35
(“Een nieuw gebod geef lk u: gij moet
elkaar liefhebben.”)
Weekend 30 april/1 mei: 6e zondag
van Pasen
eerste lezing Hand. 15, 1-2 + 22-29
tussenzang psalm 67
tweede lezing Openbaring 21, 10-14 +
22-23
evangelie Johannes 14, 23-29
(“De heilige Geest zal u alles in
herinnering brengen wat ik u gezegd
heb.”)
Woensdag 4 mei:
Dodenherdenking
Donderdag 5 mei: Hoogfeest
HEMELVAART VAN DE HEER
evangelie Johannes 16, 20-23a
Weekend 7/8 mei: 7e zondag van Pasen
eerste lezing Handelingen 7, 55-60
tussenzang psalm 97
tweede lezing Openbaring 22, 12-14 +
16-17 + 20
evangelie Johannes 11, 20-26
(“Mogen zij volmaakt één zijn.”)
Moederdag
Vrijdag 13 mei: H. Servatius, eerste
bisschop van Maastricht
Weekend 14/15 mei:
hoogfeest PINKSTEREN
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7 +
12-13 (of Romeinen 8, 8-17)
evangelie Johannes 20, 19-23 (of
Johannes 14, 15-16 + 23b-26)
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige Geest.”)

Einde Paastijd - vervolg Tijd door het
Jaar
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Het zingen is tot nu toe altijd wat
behelpen gebleven, maar ik ben blij
het gevoel voor het sacrale zo jong
geleerd gekregen te hebben. Ik
merk hoe moeilijk het is om dat nu
aan de communicanten en anderen
over te brengen. Bidden, kerk en
het heilige is voor velen een onbekende wereld geworden. Het woordje “eerbied” is al een vreemd woord.
Er is daarom minder aanvoelen hoe
je je in een kerk gedraagt en minder
besef waar het om gaat. Dat vraagt
nu eenmaal om een gelovig klimaat.
Een jongere zei me hoe hij, als tiener
of begin twintiger, eens ontdekt had
wat de Eucharistie inhield. Hij vertelde het enthousiast aan zijn ouders: “Bij de communie komt Jezus
zelf bij je in de heilige hostie!” En
hoe hij zich verbaasd had en ook
teleurgesteld was over hun reactie:
“Ja, dat wisten we wel.” “Hoe kun
je er dan zo onverschillig tegenover
staan, was zijn gedachte. En waarom hebben jullie mij dat nooit gezegd?!”
Ik wens en hoop dat we in ons katholieke geloof het gevoel voor het
heilige weer mogen ontdekken. Ook
daarvoor is de eerste communie.
En de sacramentsprocessie met
Pinksteren. En al de kerkelijke feesten. Ontdekken we – oud en jong –
opnieuw die gelovige inhoud!
De komende weken vieren we
Jezus’ Hemelvaart en Pinksteren:
de komst van de Heilige Geest. En
hoe de H. Geest ook nu werkt! We
hebben zo’n mooi en rijk geloof.
Waard om te ontdekken en door te
geven! En het zelf te vieren.
Wim Miltenburg fso, pastoor
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Onderstaande kinderen deden op
zondag 10 april 2016 de Eerste Heilige Communie in de Sint Corneliuskerk te Heerlerheide.
BS DE GANZERIK
Maaike Bartels, Cato Beckers, Brandon Dirkx, Symen Donahue, Deliano
Dormans, Paisley Fiala, Shana Fuyt,
Isa Janssen, Mika Mertens, Demi
Raadschilders, Cassandra Souren,
Darwin Souren, Finn de Veen en
Dinand Widdershoven
BS MIJNSPOOR
Valesca van Arkel,
Dani Fiala, Femke
Grijseels, Djunaidy
Kok, Wayne
Krewinkel, Janella
Lodenstijn
SO DE PYLER
Jeroen Diependaal en Justin Ruyters
Onderstaande kinderen deden op
zondag 17 april 2016 de Eerste
Heilige Communie in de Sint
Corneliuskerk te Heerlerheide.
BS DE SCHAKEL
Rowena Breemen, Sienna Clement,
Linn Driessen, Mexx Driessen, Alysa
Krijgsman, Sharona Miedema, Noël
Offermans, Damiano Peeters, Emiel
Schlüter, Jasper Schlüter, Dylano
van de Vin.
We wensen al deze kinderen en hun
families van harte proficiat!

Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar naast cafÈ DirkJan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, GroeÎt Genhei, rustaltaar in de hal van Ter Eyck, Wannerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
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Tijdens het Heilig Jaar van Barmhartigheid organiseren de Dekenaten Heerlen
en Kerkrade een busbedevaart naar Rome. Pastoor Miltenburg van onze parochie gaat mee als begeleider en voorganger. Data: vrijdag 11 t/m vrijdag 18
november 2016. Programma: Gezamenlijk ochtendprogramma met de bedevaart
van het bisdom Roermond bestaande uit
eucharistievieringen, bezoek aan diverse
baselieken en deelname aan de Algemene Audiëntie van Paus Franciscus. Middagprogramma van de groep dekenaten
met o.a. stadswandelingen en bezoek
aan de Catacomben. Van de deelnemers
wordt een goede lichamelijke condite
verwacht. Prijs per persoon op basis van
een tweepersoonskamer € 709,- Toeslag
eenpersoonskamer € 150,- U kunt zich
hiervoor aanmelden door contact op te
nemen met ons parochiekantoor op
maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot
12.30 uur. Tel: 045-5212450 of e-mail:
info@parochiesheerlennoord.nl

Op donderdag 19 mei 2016 wordt er
in Bezinningshuis Regina Carmeli,
Kolleberg 2 te Sittard een bezinningsdag georganiseerd door de parochie
en en de Zonnebloem tezamen.
Dagprogramma:
9.00 uur: Vertrek uit Heerlerheide
9.30 uur: Aankomst in Sittard
16.45 uur: Vertrek uit Sittard
Pastoor Miltenburg begeleidt u op
deze dag.
Kosten deelname: € 16,00
Aanmelden kan tot 13 mei bij Mevr.
Bollen, tel: 045-5441220 of bij Mevr.
Berger, tel: 045-5218336

• Vrijdag 13 mei: Sjeng
Verbeucken en Debby
Nijlands
• Zaterdag 14 mei: Danny
Bovenlander en Minouschka
Jeurissen

Het volgende nummer verschijnt op
23 mei 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) te melden.
De Stichting heeft als doel de mantelzorgers van terminale patiënten te
ondersteunen of tijdelijk te vervangen
om het zodoende mogelijk te maken,
dat de zieke thuis kan worden verzorgd
en uiteindelijk ook thuis in zijn eigen
vertrouwde omgeving kan sterven. In
deze periode is hulp van mens tot
mens van onschatbare waarde.
De Stichting wil dit doel bereiken door
het inzetten van vrijwilligers. Deze
vrijwilligers staan mensen bij in hun
laatste levensfase. Zij zijn op de achtergrond aanwezig, luisteren naar de
zieke, praten samen over alledaagse
dingen, maar ook over sterven en
dood als dat gewenst is. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of
het familielid even rust nemen of bijvoorbeeld met een gerust hart een
boodschap doen. De vrijwilliger kan
ook licht verzorgende taken overnemen als dat nodig is.
Het zorggebied van Stichting Patiëns
omvat Brunssum, Heerlen, Landgraaf
en Voerendaal. De aanvraag kan via
de huisarts, thuiszorg of rechtstreeks
via aanvraag@stichtingpatiens.nl
Na een aanvraag volgt een intakegesprek met de coördinatoren. Nadat er
afspraken zijn gemaakt, gaat de coördinator op zoek naar de juiste vrijwilligers. De coördinatoren zijn: Mevr.
V.A.M Kreutz-Piepers, 045-5232504
en Mevr. I Lassche-Smeelen, 0455751415
Mocht u interesse hebben om als vrij-

williger bij deze stichting te komen
werken, meldt u dan aan! De coördinatoren zullen dan een afspraak met
u maken.
Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@stichtingpatiens.nl
Op zondag 13 maart was er een gezellige dreumesviering in de St Gerardus Majella kerk. De kinderen werden
door pastoor Miltenburg gezegend en
mochten een kaarsje aansteken. Daarna hebben we gezellig samen koffie
of thee met lekkere gebakjes gegeten
in de Gerardushoeve. De kinderen
hebben samen kunnen spelen terwijl
de mama's en papa's konden kletsen
met elkaar. Een en ander was door
Annelie Ermers goed georganiseerd.
Jammer dat de opkomst zo laag was.
Hopelijk volgend jaar beter.
Natascha, Sander, Viyenne Postema

in de St.Corneliusparochie:
• Nikki, dochter van Dave van Marle
en Stephanie Maar, Hoensbroek
• Lyam, zoon van Brain Jansen en
Kirsten Mengelers, Eekhoornstraat
• Gioya, dochter van Kevin Burgers
en Chantalle van Steijn, Corneliuslaan
• Julia en Adam, kinderen van Bram
van Gessel en Marinka Knops, Waalre
Lina, dochter van Nadia Hilmans, Ringstraat
• Paisley, dochter van Ray Fiala en
Patricia Schrander, Brunssum

in de St.Corneliusparochie:
† Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar,
Vaals
† Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar,
Adenauerlaan
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 18 april
18.45 uur Marianoveen met aansluitend
leesmis voor Pastoor Jos Timmermans
(st.)
Woensdag 20 april
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 22 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Monty Pluim
Mentz (coll.); Christel Reep-Kınigs (coll.
en Jan Savelsberg (coll.).
Zondag 24 april
11.00 uur Zangmis voor Pieter Jos.
Verkoelen en Theresia Moonen en
dochter Hubertina (grst.jrd.); Math en
Leentje van den Boogaard en dochter
Annie (gest.jrd.) en voor Lies SnackersWijnen (coll.) m.m.v. St .Caecilia koor.
Maandag 25 april
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis
Woensdag 27 april Koningsdag
09.00 uur Leesmis voor onze koning
en zijn gezin.
Vrijdag 29 april
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Hub, Eugène en
Maria Otermans (st.)
Zaterdag 30 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jan Martens
(coll.); Neer Snijders (coll.); Ciska Jansen-Helgers (coll.).
Zondag 01 mei
11.00 uur Zangmis voor Mia PaesGorissen (coll.); Lambert Hamers en
Hub Reijnaerts (jrd.) m.m.v. Paulus
koor.
Maandag 02 mei
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18.25 uur Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Josefa Franken en
ouders (st.) en voor echtel. M.H. van
de Velden-Bus (st.)
Dinsdag 03 mei
18.00 uur MOEDERDAGVIERING
voor levende en overleden leden van
het Vrouwengilde
Woensdag 04 mei
08.40 uur Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis ter nagedachtenis
aan alle gevallenen in de 2e Wereldoorlog.
Donderdag 05 mei Hemelvaart
11.00 uur Zangmis voor een overledene; ter nagedachtenis aan de bevrijding
van Nederland en voor onze vrijheid
m.m.v. Gregoriaans koor.
Vrijdag 06 mei
18.00 -19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis voor priesterroepingen
en H. priesters; voor de zielen in het
vagevuur; echtel. Christiaan SchobbenEnkelmans en kinderen (st.); Jan van
Lent en overl. familieleden en voor fam.
Speth.
18.40 uur Bidden van de Rozenkrans
Zaterdag 07 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor familie JansVerkoelen (gest.jrd.); overl. ouders Bartels-Smeets en zoon Jan (gest.jrd.);
voor een overledene, Willy Coolen,
Isabella v.d. Boogart en wederzijdse
ouders.
Zondag 08 mei - Moederdag
11.00 uur Zangmis samen met parochianen van de Heksenberg en de Vrank
voor Jet Schoenmaekers-Leunissen
(coll.); Rika Körfer-ter Linde (coll.); voor
een overledene; Maria Werink-Prante
(coll.) m.m.v. St. Caeciliakoor Heksenberg.
Maandag 09 mei
18.25 uur Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis

Woensdag 11 mei
08.40 uur Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Franciscus
Heiligers, Anna Hanssen en Joanna
Ubachs (st.)
Vrijdag 13 mei
15.00 uur Huwelijksmis Sjeng Verbeucken en Debby Nijlands.
18.40 uur Bidden van de Rozenkrans
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 14 mei
Geen Biechtgelegenheid.
13.00 uur Huwelijksmis Danny Bovenlander en Minouschka Jeurissen.
19.15 uur Zangmis voor Annie Degens
(gest.jrd.); Jo Habets; Anneke van
Dijk-Kolen (coll.) en voor een overledene.
Zondag 15 mei - PINKSTEREN
09.30 uur Dankmis communicanten
voor echtel. Lei Quaedvlieg en Bertien
Quaedvlieg-Beaujean; Monique Hazen-Frijns (coll.); Frits Westenberg
(coll.); Henk Gerringa (coll.) m.m.v.
St. Caecilia koor.
Aansluitend processie. (voor de route zie elders in dit parochieblad)
Aansluitend aan de processie concert van Koninklijke Fanfare St. Joseph in het Corneliushuis.
Maandag 16 mei 2de Pinksterdag
11.00 uur Zangmis voor de levende
en overleden leden van Schutterij St.
Sebastiaan; Mia van Voorst-Beaujean
(zesw. dienst) en Monique HazenFrijns (coll.) m.m.v. Gregoriaans
koor.
Woensdag 18 mei
08.40 uur Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 20 mei
18.40 uur Bidden van de Rozenkrans
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Bernard Dormans en
Maria Gertrudis Einsberg (st.); Alphons
Ritzen en Paula Ritzen-Gerardsm(st.).

Zaterdag 21 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Richard
Hamar de la Brethonière (coll.); Sjef
Herens (coll.) en Frans Swinkels (coll.).
Zondag 22 mei
11.00 uur Zangmis voor Lies
Snackers-Wijnen (coll.); Tadziu
Mendel en Jadzia Mendel-Lipowicz
(coll.); ouders Wiel en Augusta BrullWauben en hun zonen Martien en
Sjaak m.m.v. Thirdwingkoor.

In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag
om 15.00 uur een H.Mis.
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00
uur.
• Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45.
Intenties voor alle kerken van onze parochie kunt u opgeven bij het parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

Zondag 22 mei om 9.30 uur vindt in
de Sint Gerardus Majella kerk een
bijzondere dienst plaats. Deze jaarlijkse dienst zal worden opgedragen voor
leden en overleden dierbaren van
Jachthoorn- en Trompetterkorps
“Edelweiss”. ‘t Korps staat midden in
de gemeenschap en vanzelfsprekend
zal deze mis muzikaal worden opgeluisterd door “Edelweiss”. Na afloop
van de dienst zal het korps een kleine
rondgang door de wijk maken.
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Hier had uw advertentie
kunnen staan

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Stichting
Gemeenschapshuis
Heksenberg
Hei-Grindelweg 84

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

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

kapsalon

Korbel

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Medisch Pedicure Mirjam

Boerderijwinkel Grooten
Heihoven 2 • Heerlen • tel. 5729008

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

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

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

Zaterdag 23 april:
18.00 uur: Euch.viering voor Els Stevens-Jongen
Zondag 24 april:
9.30 uur: Eerste H. Communieviering van 13 communicanten.
Dinsdag 26 april:
19.00 uur: Euch. ter ere van St. Antonius en voor de zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 april:
18.00 uur: Euch.viering voor Lies
Kolée-de Jong (zesw.dienst)
Donderdag 5 mei: Hemelvaart van
de Heer
11.00 uur: Gezamenlijke viering in
de St. Corneliuskerk te Heerlerheide
Dinsdag 3 mei:
19.00 uur: Euch. ter ere van St. Antonius en voor de zielen in het vagevuur
Zaterdag 7 mei:
18.00 uur: Euch.viering voor een overledene (CB)
Dinsdag 10 mei:
19.00 uur: Euch. ter ere van St. Antonius en voor de zielen in het vagevuur
Zaterdag 14 mei:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Zondag 15 mei: Pinksteren
9.30 uur: gezamenlijke viering in de
St. Corneliuskerk met aansluitend
processie door Heerlerheide.
Dinsdag 17 mei:
19.00 uur: Euch. ter ere van St. Antonius en voor de zielen in het vagevuur
Zaterdag 21 mei:
18.00 uur: voor een overledene (WL)

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

Op 8 maart overleed Lies Kollée- de
Jong op 82-jarige leeftijd. Ze verbleef
in verpleeghuis Bergweide. Op 14
maart namen wij vanuit onze parochiekerk afscheid van haar.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Op zondag 24 april zullen 13 jongens
en meisjes van de St. Antonius-parochie
hun Eerste Heilige Communie ontvangen:
Kyara van Ballekom, Diego en Chayen
Damen, Chayenne Derks, Noël Droomers, Chanisa Frahn, Esmee Henseleit,
Allysia Jetten, Michelle Mussers, Naigel
Schneider, Kyshaily Simon, Luca Verkoijen en Jelle Wijnands.
De viering begint om 9.30 uur. Het thema
van de viering is: “Een hart vol liefde”.
De communicanten zingen zelf de liedjes
en verzorgen de gebeden. Ze worden
door de Trommelaere van Herle vanuit
de Frans Postmaschool in een feestelijke
stoet begeleid naar de kerk. Wij wensen
alle communicanten een feestelijke viering en een mooie dag toe.
g
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Voor al uw loodgieterswerkzaamheden bel

Lemmens/Meessen bv
al meer dan 50 jaar een begrip

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

Meubelstoffeerderij Parkstad

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

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

Uitvaart Limburg maakt
uw uitvaart bespreekbaar
en betaalbaar
Slagerij - Traiteur

Bel vrijblijvend
045-4009002 of kijk op
www.uitvaartlimburg.nl

Gezellig
winkelen
bij
10

André Habets

Mgr. Hanssenstraat 19
Winkelcentrum Heksenberg

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

extra reclame

Ook het adres
voor al uw feesten

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Kerkelijke
diensten

leden leden van Jachthoorn en Trompetterskorps Edelweiss m.m.v. dit korps.

St. Gerardus
Majellakerk

Op Tweede Pinksterdag 16 mei zullen
10 communicanten uit de St. Gerardusparochie hun Eerste Heilige Communie
ontvangen: Chayenna Erven, Youri
Franssen, Noa Hissink, Jinte Larue, Jaily
Mijnders, Lieke Offermanns, Ise Quodbach, Nynthe Schulting en Dalyssia en
Lytchano Voncken.
Het thema van de viering is:“Een hart
vol liefde”. De viering begint om 9.30
uur. De communicanten zingen de liedjes en verzorgen de gebeden. Ze worden
in een feestelijke stoet vanaf Gemeenschapshuis Heksenberg begeleid door
de harmonie St. Gerardus naar de kerk.
Ook tijdens de viering zal de harmonie
een aantal stukken spelen. Na de viering
worden ze weer door de harmonie terug
gebracht naar het schoolplein, alwaar
nog een feestelijke aubade plaats vindt
voor de communicanten. Wij hopen dat
het een mooie viering en een feestelijke
dag zal worden voor alle communicanten.

in de

Heerenweg 45
Zondag 24 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Fien van der
Bent-Lindelauf (1e jrd.); voor Jo en Enni
Petit-Mertens (jrd.) en voor levende en
overleden leden van de Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg.
Zondag 1 mei:
9.30 uur: Euch.viering voor een overledene (BP) m.m.v. gemengd kerkelijke
zangkoor St. Caecilia.
Dinsdag 3 mei:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen in
het vagevuur.
Donderdag 5 mei: Hemelvaart van de
Heer
11.00 uur: Gezamenlijke viering in St.
Corneliuskerk Heerlerheide.
Zondag 8 mei:
Geen eucharistieviering in kerk Heksenberg.
11.00 uur: H.Mis in St. Corneliuskerk
te Heerlerheide, opgeluisterd door
gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia van Heksenberg.
Zondag 15 mei: Eerste Pinksterdag
Geen eucharistieviering in de kerk te
Heksenberg.
9.30 uur: gezamenlijke viering in St.
Corneliuskerk te Heerlerheide met
aansluitend processie door de parochie.
Maandag 16 mei: Tweede Pinksterdag
9.30 uur: Euch.viering en Eerste H. Communie van 10 communicanten.
Dinsdag 17 mei:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen in
het vagevuur.
Zondag 22 mei:
9.30 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleijkers-Vos en Eugene PortersKleijkers (jrd.) en voor levende en over-

Jo Berens, senior van het kostersteam
van de Gerardus Majellakerk, is op 2
april overleden. Enkele weken geleden
was er bij de zondagsmis onverwacht
geen koster: Jo Berens was die nacht
in het ziekenhuis opgenomen. Het kosterswerk had Jo geleerd van Math
Haagmans, die vorig jaar overleden is.
We verliezen in hem een toegewijd
man; altijd hartelijk. Meer dan 50 jaar
heeft hij zich op verschillende wijzen
voor de kerk ingezet. Zijn collegakosters konden altijd een beroep op
hem doen. Hij was een van de twee
vaste assistenten bij de uitvaarten. Zijn
echtgenote, dochter en familie wensen
we alle sterkte. Moge hij rusten in vrede.
Op 29 februari overleed Jo Terheijden,
op 80-jarige leeftijd. Hij was woonachtig
in de Kievitstraat. Wij namen in het
crematorium afscheid van hem. Wij
wensen de familie veel sterkte toe.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag
zondag
maandag

Heksenberg

Vrank

Schandelen

(15.00 uur:
Ter Eyck)

19.15 uur
11.00 uur
19.00 uur

18.00 uur
09.30 uur

19.00 uur
11.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

9.00 uur

9.00 uur

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

09.00 uur

19.00 uur
09.00 uur

19.00 uur

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot

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

Bankrekeningen

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

Jezus leeft!

Pastoor Wim Miltenburg,
kapelaan Rijo Muprappallil,
diaken Herman Janssen
en het Kerkbestuur
wensen U mooie
Pinksterdagen

