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In een brief aan de kerkbesturen van
de parochies van het dekenaat Heerlen maakt het dekenaal bestuur bekend dat deken Theo van Galen zijn
taak als deken en als pastoor van de
parochies in Heerlen-Zuid gaat beëindigen. We willen ieder in de gelegenheid stellen afscheid van deken Van
Galen te nemen. De brief die we
hieronder weergeven is ook gestuurd
naar de parochies in de Gemeente

Deken Van Galen (links) bij de
installatieplechtigheid van pastoor Miltenburg in Schandelen
(nov 2016)

Landgraaf. Vanaf 1 januari 2016 behoren de parochies in Landgraaf niet
meer tot het dekenaat Heerlen, maar
vallen onder het dekenaat Kerkrade.

Vóór deken Van Galen in 1992 deken
van Heerlen werd, was hij vanaf 1985
deken van Landgraaf. Bij zijn benoeming tot deken van Heerlen, is het
dekenaat Landgraaf bij Heerlen gevoegd.
Als kerkbestuur willen wij deken Van
Galen natuurlijk bedanken voor zijn
inzetl voor de parochies in HeerlenNoord. Vooral geldt dat wanneer een
parochie vacant raakte, wanneer bestuurlijke zaken het gewone bestuur
te boven gingen en speciaal zijn we
onze deken dankbaar voor zijn aanzetten tot bovenparochiële beleidsaansturing naar de toekomst toe. Als
pastoor ervaar ik het bijvoorbeeld als
bijzonder fijn dat we in onze parochies één gezamenlijk kerkbestuur
hebben en dat veel op elkaar is afgestemd. Dit versterkt de eenheid en
voorkomt een tegenover elkaar staan,
al kan dat in het begin overgekomen
zijn als verlies van de eigen parochiële karakteristieken. In onze geseculariseerde tijd kunnen we ons
onderlinge concurrentie tussen parochies niet permitteren. Dan gaan we
voorbij aan de essentiële vraag hoe
het kerkelijk leven er over pakweg
tien of twintig jaar uitziet. Op dit terrein
van visie en samenwerking heeft
deken Van Galen zich buitengewoon
ingezet. Zelf liet de deken op de
nieuwjaarsreceptie weten: “Na mijn
hartoperatie ben ik, meen ik, snel en

Weekend 20/21 februari:
2e zondag van de veertigdagentijd
eerste lezing Genesis 15, 5-12 + 17-18
tussenzang psalm 27
tweede lezing Filippenzen 3, 17 - 4, 1
evangelie Lucas 9, 28b-36
(“Terwijl Hij in gebed was, veranderde
zijn gelaat van aanblik.”)
Maandag 22 februari:
feest Sint Petrus’ Stoel
Weekend 27 februari:
3e zondag van de veertigdagentijd
eerste lezing Exodus 3, 1-8a + 13-15
tussenzang psalm 103
tweede lezing 1 Korint. 10, 1-6+10-12
evangelie Lucas 13, 1-9
(“Als gíj u niet bekeert, zult ge allen op
een dergelijke manier omkomen.”)
Weekend 5 maart:
4e zondag van de veertigdagentijd
eerste lezing Jozua 5, 9a + 10-12
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 17-21
evangelie Lucas 15, 1-3 + 11-32
(“Je broer was dood en is levend
geworden.”)
Weekend 12/13 maart:
5e zondag van de veertigdagentijd
eerste lezing Ezechiël 37, 12-14
tussenzang psalm 130
tweede lezing Romeinen 8, 8-11
evangelie Johannes 11, 1-45 (of 11, 37.17.20-27.33b-45)
(“lk ben de verrijzenis en het leven.”)
verjaardag pauskeuze Franciscus
(2013)
Zaterdag 19 maart: hoogfeest H. Jozef,
bruidegom van de H. Maagd Maria

Goede Week
Zondag 20 maart: Palm- of
passiezondag
eerste lezing Jesaja 50, 4-7
tussenzang psalm 22
tweede lezing Filippenzen 2, 6-11
evangelie Lucas 22, 14 - 23, 56 (of 23,
1-49)
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goed hersteld. Toch merkte ik dat ik
iets miste aan rek- en spankracht.
Een gevoel van tekortschieten bekroop me en werd bevestigd vanuit
de leef- en werkomgeving. Op routine
kan ik nog een tijdje doorgaan, maar
ik had daar geen vrede mee. Parochies en een dekenaat verdienen
meer. Dit aan de bisschop voorgelegd hebbende, bood hij me een
andere hooivork aan. In gelovig vertrouwen heb ik deze aanvaard en zal
komende maand de stap zetten naar
het hoogst gelegen kerkdorp van
Nederland, waarvan men dit jaar het
1000 jarig bestaan viert (Vijlen, Holset, Lemiers). Als God het wil natuurlijk.”
Hieronder drukken we de brief af,
waarmee we u als parochianen willen
uitnodigen ook persoonlijk afscheid
van de deken te nemen. Heerlen,
januari 2016
Geachte bestuursleden en parochianen,
Zoals bekend is zal deken Van Galen
stoppen met zijn werkzaamheden als
deken van Heerlen De deken heeft
er voor gekozen om niet in alle parochies afzonderlijk afscheidsmissen
te plannen. In overleg met het kerkbestuur waartoe de Pancratiusparochie behoort is de officiële laatste H.
Mis op 28 februari in de dekenale
kerk om 11.30 uur. Na deze Mis is
er van 13 tot 15 uur gelegenheid hem
uit te zwaaien in het Glaspaleis.
Bij deze willen we bestuursleden en
parochianen, die onder het dekenaat
Heerlen vallen of voor kort vielen, de
gelegenheid geven om persoonlijk
afscheid te nemen van de deken.
Derhalve verzoeken we u ook bovenstaande kenbaar te maken binnen
uw parochie zodat diegenen die dat
willen de gelegenheid kunnen aangrijpen.

Hier kan

uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

Pappersjans 17
6413CK Heerlen

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

045-5490490

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

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565

SCVMgercertificeerd
Lid VastgoedPro

www.mok-uitvaart.nl

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

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide
Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

montage & service

RO LLU IKEN

Z ONW ER IN G

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

R A AM DE CO RATIE

Ook voor reparaties
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Indien er mensen vragen naar wat
men hem kan geven verwijst de deken
naar het afscheid van zijn voorganger,
Mgr. Wiertz. Die vroeg bij zijn afscheid
dat mensen – indien ze iets wilden een bijdrage zouden geven voor de
“Stichting Zwerfjongeren”. De deken
opteert niets voor zichzelf, maar zou
een bijdrage voor de Stichting H.O.T.
(Hoop op Toekomst) waarderen. Zijn
diaconale hart legde hij ook in deze
mede door hem opgerichte stichting,
die in de lokale samenleving van Heerlen Zuid en omstreken, aan mensen
materiële en immateriële hulp biedt
aan mensen die met de huidige zorgverlening tussen wal en schip vallen.
Er zal een giftenpotje zijn bij het vaarwel of u kunt storten op Stichting Hoop
op Toekomst: IBAN : NL 69 RABO
0302 4987 45.
Met hartelijke groet,
Het dekenaal bestuur

We hebben een jaar van barmhartigheid gekregen in onze Kerk. Natuurlijk
zijn er initiatieven. Er is een heilige
deur, er zijn gebedsprentjes, er worden
maaltijden georganiseerd en ik hoor
dat parochies zich ontfermen over
vluchtelingen. Belangrijk is ook dat wij
op een persoonlijke manier Gods
barmhartigheid in ons leven een plaats
geven. Naar onszelf toe, in ons gebed,
maar ok naar de mensen in onze directe omgeving. In het gebed Gods
barmhartigheid ondervinden geeft je
ruimte om open met anderen om te
gaan. Het breekt de vooringenomen
opvattingen en beelden, die wij van
anderen kunnen hebben.
Als christenen mogen we zijn wie we
zijn. Het is een goede traditie dat we
in de vastentijd persoonlijke relaties
herstellen, de relatie met God herstellen en bijdragen aan het herstel van
goede relaties in de wereld. Wij mogen
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niet onverschillig blijven tegenover de
mensen die getroffen worden door
oorlogen, door aanslagen, tegenover
mensen die moeten vluchten, die vervolgd worden omwille van hun geloof,
tegneover mensen die ziek in instellingen leven of op straat rond dwalen,
tegenover mensen in gevangenissen,
tegenover de vele een-zamen in de
wereld. Juist in de vastentijd moeten
wij zoeken naar een herstel van relaties. Als Kerk hebben we de opdracht
op te staan naar de wereld.
Mgr. Drs.Anton Hurkmans,
bisschop van Den Bosch
Is vasten weinig of niet eten en afvallen? Of is vasten meer hongeren naar
gerechtigheid? Voel je bij vasten je
eigen honger of de honger van anderen? Kan vasten een teken zijn van
solidariteit met arm gemaakte mensen; een teken van engagement voor
een betere wereld voor iedereen? Kan
vasten ons verbinden met de wereldwijde gemeenschap van mensen en
ons openen voor de Geest van God?
Met deze vragen willen we als Dekenaal Missionair Beraad Heerlen bezig
zijn op: Zaterdag 20 februari van 10.00
-14.00 uur in het parochiezaaltje van
de Andreasparochie Heerlerbaan, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen.
Programma:
10.00 uur: Binnenkomst deelnemers
10.30 uur:Opening (uitleg bedoeling,
uitleg Vastenactie)
11.00 uur: Eigentijds Vasten
12.00 uur: Pauze met sobere lunch
13.00 uur: Met elkaar van gedachten
wisselen aan de hand van het Vastenstelllingenspel
14.00 uur: Afsluiting
Tijdens deze vastendag worden we
begeleid door Guus Prevoo van Vastenactie Nederland. Iedereen is van
harte welkom, wel even aanmelden
(dit i.v.m. de lunch).

Het volgende nummer verschijnt op
15 maart 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.
Na het opheffen van de RKK-zendtijd
per 1 januari van dit jaar heeft de
omroep KRO-NCRV zich bereid verklaard om een aantal voormalige RKKprogramma te blijven maken. Zo wordt
onder meer nog elke zondagmorgen
de eucharistieviering op televisie uitgezonden. Diverse keren per jaar komt
de viering vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen. Dit jaar is de mis
vanuit Limburg te zien op 20 maart
(Palmzondag), 12 juni, 24 juli, 25 september, 30 oktober en 18 december.
Voorafgaand aan elke viering vanuit
het bisdom Roermond is er ook een
“Geloofsgesprek” met steeds een andere gast uit Limburg. De programma’s
zijn te zien op zondagmorgen vanaf
10.15 uur op NPO2.
De Matthëus-Passion van Johan Sebastian Bach behoort tot de beroemdste werken uit de klassieke muziek.
Zeker in deze tijd van het jaar worden
overal in het land uitvoeringen gegeven. In Bachs tijd (18e eeuw) was het
luisteren naar de Matthëus-Passion
niet het bezoeken van een mooi concert, maar daadwerkelijk een manier
om het lijdensverhaal van Christus te
beleven. Bijna op een liturgische manier.
Diaken, musicus en muziekwetenschapper dr. Gerard Sars houdt op 11
maart in de lezingenreeks Academie
Rolduc een voordracht over de ach-

tergronden van de Matthëus-Passion
en de traditie van de gezongen passie.
Daarbij laat hij ook fragmenten horen.
Het bestuderen van
Bachs meesterwerk
wordt met het beschouwen van de
teksten als bron voor
muzikale inspiratie
naast een muzikale
ervaring zo ook een
geestelijke meditatie. De lezing van
11 maart wordt gehouden in Abdij
Rolduc in Kerkrade en begint om 19.00
uur.
Academie Rolduc is de naam van een
reeks lezingen van het Theologisch
Instituut Rolduc over een breed scala
aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofische onderwerpen.
De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per
avond inschrijven; kosten: vijf euro per
bijeenkomst. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com.
Na Carnaval beginnen we met de laatste fase van de restauratie van de St.
Corneliuskerk. Dit jaar moet alles voltooid worden. In een volgend parochieblad berichten we hier meer over.
Hieronder een foto van het begin van
de werkzaamheden. Het steigermateriaal wordt naast de kerk opgeslagen.
Sorry voor de (geluids-)overlast en het
afsluiten van de zij-ingang.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 februari
09.00 uur: Leesmis.
Vrijdag 19 februari
19.00 uur: Euch.viering voor de zielen in het vagevuur en voor Pastoor
Adolf Derckx (st.)
Zaterdag 20 februari
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Frans
Swinkels (coll.) en voor een overledene (CD);
Zondag 21 februari
11.00 uur: Zangmis voor Hein Beaujean (jrd.) en voor Gène Mertens
(verj.) m.m.v. Gregoriaans koor.
Kindernevendienst.
Maandag 22 februari
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis
Woensdag 24 februari
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 26 februari
19.00 uur: Euch.viering voor de zielen in het vagevuur.
Zaterdag 27 februari
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uu:r Euch.viering voor Sjaak
Reijnierse (jrd.); Zef Fermans en
Lieske Fermans-Beaujean en kleindochter Frouke (coll) en voor Wiel
Baburek (coll) m.m.v. St .Caecilia
koor.
Zondag 28 februari
11.00 uur: Zangmis voor Rika Körfer-ter Linde (1e jrd.)
Maandag 29 februari
18.45 uur: Marianoveen met aan6

sluitend leesmis
Woensdag 02 maart
09.00 uur: Leesmis voor Pastoor
Eduard Durlinger (st.) en echtel.
Durlinger-Nijssen (st.)
Vrijdag 04 maart
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aansluitend leesmis voor priesterroepingen en H. Priesters; voor de zielen
in het vagevuur; Jan van Lent en
overl. fam. en voor de fam. Speth
Zaterdag 05 maart
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Euch.viering voor een
overledene (CH) m.m.v. Paulus
koor.
Zondag 06 maart
11.00 uur: Presentatie-mis communicanten van Heerlerheide en
Nieuw-Einde; voor Annemie de Seriere-Heuts en voor Rika Körfer-ter
Linde (coll)
Maandag 07 maart
18.45 uur: Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Augusta
Durlinger (st.)
Woensdag 09 maart
09.00 uur: Leesmis voor Nic. Jos.
Schils en Maria Cath. Wehlen (st.)
Vrijdag 11 maart
19.00 uur: Euch.viering voor de
zielen in het vagevuur en voor Jac
Koch (gest. jrd.)
Zaterdag 12 maart
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Piet Hamer
(1e jrd.), Cor Hamer en Angelo
Verbeucken; Piet Dingelstad en
Annie Simons (grst.jrd.); Jo Habets;
Wiel Baburek en ouders Baburek
(coll)
Zondag 13 maart
11.00 uur: Zangmis voor levende

en overleden leden van de Koninklijke Fanfare St. Joseph; voor Frans
Evers; Andreas Beranich en Fien
Beranich-Alberts en zoon Toon
(gest.jrd.);Johannes Matheus Vrolings en Maria Catharina VrolingsHaan (gest.jrd.); Jos Janssen (coll.);
Jet Schoenmaekers-Leunissen (coll)
m.m.v. fanfare St. Joseph.
Maandag 14 maart
18.45 uur: Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Jos
Hermans (st.), Catharina Lindelauf
en Margaretha Schoutrop.
Woensdag 16 maart
09.00 uur: Leesmis. voor Maria
Josefa Packbier-Kusters (st.)

In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag
om 15.00 uur een H.Mis.

Op 20 februari is dit
een woord- en communiedienst.
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
de parochiezaal.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Thuiscommunie: 1e zaterdag van
de maand. Als u niet naar de kerk kunt
en graag de H. Communie ontvangt,
dat kunt u dit op het parochiekantoor
laten weten.

• Yenthe Cörvers, dochter van Roy
Cörvers en Samantha van Kaam
• Genilla Kulowany, dochter van
Delano Kulowany en Liona de Beer
• Hennes Swinkels, zoon van Peter
Swinkels en Charlene Swinkels-van

Cleef
• Kyana Hofland,
dochter van Michael Hofland en
Jolanda Boerboom
† Steven Verwey, 78 jaar, Kerkrade
† Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar,
Heerlen
† Louise Winckelmolen-Sterkenburg,
92 jaar Heerlen
† José Tool-Peters, 77 jaar, Heerlen
† Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar,
Heerlen
† Maria Werink-Prante, 84 jaar, Heerlen
† Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar,
Maaseik.

Prof.dr. Wiel Kusters (hoogleraar
Letterkunde aan de Universiteit van
Maastricht) geeft een lezing over
Pierre Kemp (1886-1967). Wie was
Pierre Kemp? Hoe werd deze man
in het zwart, die werkte op het loonbureau van een Zuid-Limburgse
steenkolenmijn, een van ‘s lands
kleurrijkste dichters? Wiel Kusters
schreef een biografie van Pierre
Kemp, rijk aan interpretaties van
levensfeiten, poëzie en de samenhang daartussen.
Programma donderdag 18 februari
Locatie: Theater Parkstad Heerlen
19.45 uur: ontvangst in “Thuis &
Partners”- zaal (rechts naast de
hoofdingang); 20.00 uur: lezing;
21.00 uur: pauze; 21.20 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen;
22.00 uur: sluiting
Kosten voor de lezing zijn er niet,
vrije gave is welkom.
Aanmelding: jknip@mail.be
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Hier had uw advertentie
kunnen staan
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 20 februar
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (TL)
Dinsdag 23 februari
09.00 uur:Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 27 februari
18.00 uur: Euch.viering
voor To
e
Janssen-Manders (1 jrd.) en voor
Els Stevens-Jongen
Zaterdag 05 maart
18.00 uur: Presentatieviering
communicanten
Dinsdag 08 maart
09.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 12 maart
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (WL)

Dit jaar pakt Harmonie St. Gerardus
de paaseierenactie anders aan. U
kunt vanuit uw gemakkelijk stoel de
eieren bestellen en wij bezorgen ze.
U bestelt het aantal geverfde eieren
dat u wilt ontvangen via een e-mail
of telefonisch en wij brengen de
paaseieren op 23 maart vanaf 18.00
uur bij u thuis. Gemakkelijk toch?
Een geverfd paasei kost € 0,30. En
met elk ei dat u bestelt, steunt u
Harmonie St. Gerardus. Uw bestelling moet uiterlijk op 16 maart 2016
gedaan zijn.

Bestellen via e-mail:
U stuurt een e-mail bericht aan info@harmoniegerardus.nl en vermeldt het aantal eieren dat u wilt
ontvangen, uw naam en adres en
uw telefoonnummer. Geef ook aan
of u de eieren zelf komt afhalen of
dat u ze bezorgd wilt krijgen. Het
totale bedrag (aantal eieren x € 0,30)
betaalt u gepast aan de bezorger
of bij afhalen in het Gemeenschapshuis.
Bestellen per telefoon:
U belt onze secretaris Jacqueline
Wijnen: 06-40705460 en u bestelt
het gewenste aantal eieren. Geef
ook uw naam en adres en telefoonnummer door en of u de eieren zelf
komt afhalen of dat u ze bezorgd
wilt krijgen.
De eieren zelf afhalen?
Dat kan op 23 maart 2016. Vanaf

17.00 uur staan wij in het Gemeenschapshuis op de Heksenberg klaar
met de bestelde eieren. Maar wij
brengen ze ook graag bij u thuis,
lekker gemakkelijk toch? Vanaf
18:00 zullen we de bestellingen
gaan rondbrengen; u moet dan natuurlijk wel thuis zijn!

K
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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
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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 in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 21 februari
09.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TV)
Zondag 28 februari
09.30 uur: Euch.viering voor Math
Haagmans (coll)
Dinsdag 01 maart
09.00 uur Euch.viering voor de
zielen in het vagevuur en voor hen
die offerden (offerblok)
Zondag 06 maart
09.30 uur: Euch.viering voor pastoor
Frans Klein (gest.jrd.) en voor
overleden ouders EssersTheunissen (gest.jrd.)
Zondag 13 maart
09.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Dinsdag 15 maart
09.00 uur: Euch.viering voor de
zielen in het vagevuur
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of via de
website.
Op 30 januari ontving Shaleigh
Weber, dochtertje van Danique
Weber het sacrament van het Heilig
Doopsel. We wensen ouders,
peetouders en verdere familie van
harte proficiat met dit doopsel en
de dopeling wensen wij veel geluk
op haar verdere levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Gemeenschapshuis Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

We moesten helaas vaststellen dat
een hoek van de torenmuur van de
St. Gerardus Majella-Kerk aan de
binnenzijde nat is door lekkages.
(Zie foto.) Je kunt dat ook zien aan
de groene aanslag op de elektrische
installatie van de klokverlichting aan
die kant. Voor zover wij het kunnen
inschatten, is de vochtdoorslag dermate groot dat het verzamelde water
over de vloer door het lek-gat naar
beneden loopt... Hier zal zo spoedig
mogelijk moeten worden ingegrepen.
11

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
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

Water: bron
van alle leven

IBAN:
NL21 INGB 000
300 0046

