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Wat de atheïst
van gelovigen kan leren.
En omgekeerd!
Stel: je loopt door een willekeurige
westerse stad. Langs de weg zie je in
plaats van de gebruikelijke reclame
een billboard met daarop levensgroot
het woord VERGEVING.
Zo ziet Alain de Botton de moderne
maatschappij. Hij is de oprichter van
de Londense School of Life. Hij voelt

Alain de Botton

perfect aan waar de moderne mens
mee bezig is: wonen, reizen, liefde.
Hij is atheïst, maar wil wel lessen
trekken uit religie. Hij buigt zich over
de positieve kanten van religie en
ontdekt dat ongelovigen nog veel van
gelovigen kunnen leren. Hij beseft dat
christenen begrepen hebben dat mensen een moreel steuntje in de rug
nodig hebben. Hij gebruikt daarvoor
zelfs de erfzondeleer. Want van iemand die even zondig is als jij is het
gemakkelijker advies te aanvaarden.
Op het idee van billboards met deugden kwam hij in een kapel in Padua.

Daar stonden links de zeven hoofdzonden afgebeeld en rechts de zeven
belangrijkste deugden. Hij raakt hem
dat zo zonder enige gène een moreel
kader wordt aangereikt. Dat lef mist
hij in de seculiere maatschappij van
nu. En zo kwam hij er toe een manifest
voor atheïsten te schrijven. Zijn uitgangspunten bevatten tien deugden
om aan te werken:
1. Veerkracht: tegenslag is deel van
het menselijk leven.
2. Empathie: heb de moed om je te
verplaatsen in anderen.
3. Geduld: we zijn ongeduldig omdat
we perfectie verwachten.
4. Opoffering: eigen voordeel behalen
zit in onze natuur, maar uit liefde overstijgen we onszelf.
5. Beleefdheid: beleefdheid is niet
‘onecht’ zijn, maar een vorm van beschaving en tolerantie.
6. Humor: teleurstelling kan leiden tot
woede, maar humor is de wijzere uiting.
7. Zelfbewustzijn: geef anderen >

Ook scouting Nieuw-Einde
vierde carnaval!

B-cyclus -Begin Veertigdagentijd
Woensdag 18 februari: Aswoensdag
verplichte vasten- en onthoudingsdag
Weekend 21/22 februari:
1ste zondag van de veertigdagentijd
eerste lezing Genesis 9, 8-15
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Petrus 3, 18-22
evangelie Matteüs 1, 12-15
(“Hij werd door de Satan op de proef
gesteld en de engelen bewezen Hem
hun diensten.”)
evangelie Matteüs 5, 20-26
Weekend 28 februari/1 maart:
2e zondag van de veertigdagentijd
eerste lezing Genesis 22, 1-2.9-13.1518
tussenzang psalm 116
tweede lezing Romeinen 8, 31b-34
evangelie Marcus 9, 2-10
(“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.”)
Weekend 7/8 maart:
3e zondag van de veertigdagentijd
eerste lezing Exodus 20, 1-17 (of 20,
1-3.7-8.12-17)
tussenzang psalm 19
tweede lezing 1 Korintiërs 1, 22-25
evangelie Johannes 2, 13-25
(“Breekt deze tempel af en in drie dagen
zal lk hem doen herrijzen.”)
Weekend 14/15 maart:
4e zondag van de veertigdagentijd Laetare
eerste lezing 2 Kronieken 36, 14-16.
19-23
tussenzang psalm 137
tweede lezing Efeziërs 2, 4-10
evangelie Johannes 3, 14-21
(“God heeft zijn Zoon gezonden opdat
de wereld door Hem zou worden
gered.”)
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niet de schuld van wat in jezelf ligt.
8. Vergeving: samenleven is ook elkaars fouten door de vingers zien.
9. Hoop: pessimisme is niet 'dieper'
dan optimisme.
10. Vertrouwen: zonder vertrouwen
wagen we niets in ons korte leven.
Als pastoor denk ik: mooie deugden!
Waardevol! Ik proef de christelijke
oorsprong. En ook: Wellicht kunnen
wij als gelovigen wat van atheïsten
leren: Misschien hoeven we de deugden niet op een billboard te zetten.
Maar we moeten ze ook niet te verstoppen! In de praktijk gebeurt dit wel.
Het begrip deugd is praktisch uit onze
woordenschat verdwenen. Je zou
deugden kunnen omschrijven als positieve gewoontes. Boven vermelde
deugden helpen ons om een goed
mens te zijn. – In feite zijn ze christelijk.
De filosoof Alain de Botton ziet ze
echter los van God. Persoonlijk denk
ik, dat waarden en deugden losweken
van God niet zo vrijblijvend is. Hoe
lang zullen ze dan als ideaal geloofd
worden? Het idee van onbaatzuchtige
opoffering is zo christelijk! Echte liefde!
Kijk naar Jezus: Hij heeft plaatsvervangend zijn leven voor ons gegeven:
zich opgeofferd.
Zelfs als atheïst noemt Alain De Botton, de erfzonde. – Terecht; zonder
Gods hulp leven wij van nature niet al
die deugden! De christelijke traditie
kent niet voor niets ook de zogenaamde goddelijke deugden: geloof, hoop
en liefde. Hiermee vinden we toegang
tot Gods nabijheid. En in Jezus zien
we wie God is. En hoe we als mensen
mogen zijn; namelijk mensen die Jezus door zijn kruisoffer verlost heeft
en die het niet allemaal op eigen kracht
hoeven te doen. Wie leeft naar de
deugden wordt een beter mens.
Waard om voor te gaan! Voor mensen
die wel of niet geloven is het de weg
die je tot een beter persoon maakt en
de samenleving een stuk menselijker.

KELDAN
professioneel grafonderhoud
Regelmatig onderhoud
evt. met bloemetje of plantje
Ook groot onderhoud
Theo & Marion Schroijen
tel. 045 - 527 5574
pf 06 - 52 39 44 77

Pappersjans 17
6413CK Heerlen

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

045-5490490

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

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565

SCVMgercertificeerd
Lid VastgoedPro

www.mok-uitvaart.nl

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

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide
Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

montage & service

RO LLU IKEN

Z ONW ER IN G

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

R A AM DE CO RATIE

Ook voor reparaties
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Gelovigen zullen ook de bron herkennen waaruit deze deugden voortkomen: Jezus Christus. En het geloof in
Hem geeft ook voeding aan deze
deugden en christelijke waarden. Zoals
een bloem, in de grond geworteld een
veel langer leven heeft dan geplukt
en in een vaas gezet.
Maar ook van bloemen in een vaas
kan ik genieten!
pastoor Wim Miltenburg

het mogelijk zal maken revolutionaire
materialen en structuren te creëren.
In de lezing zal getracht worden een
beeld te schetsen van de achtergronden en mogelijkheden van de nano-

Bezinningsdag

De gezamenlijke parochies in samenwerking met de Zonnebloem organiseren op dinsdag 17 maart a.s. een
Bezinningsdag in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kolleberg 2 te Sittard.
Tijdens de bezinningsdag is er ruimte
voor meditatie en gebed. Tevens is er
een Heilige mis, kruisweg en lof. Pastoor Miltenburg zal ons voorgaan tijdens deze dag. We vertrekken omstreeks 9.00 uur en hopen omstreeks
16.45 uur weer thuis te zijn. U dient
zelf voor een lunchpakket te zorgen.
Voor al het overige, zoals soep, koffie,
thee en natuurlijk Limburgse vlaai is
gezorgd. De kosten bedragen € 12,50
per persoon. Heeft u interesse dan
dient u zich voor 8 maart aan te melden bij mevrouw Berger (tel: 0455218336) of mevrouw Bollen-Gijzen
(tel: 045-5441220).

Nano - science of fiction?

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met
groot genoegen uit voor een lezing
met deze titel door prof. dr. Theo Rasing, Hoogleraar Radboud Universiteit
Nijmegen en Directeur NCVAS, op
donderdag 26 februari in de
“Thuis&Partners Zaal” van Parkstad
Theaters Limburg in Heeren.
Nanowetenschap en nanotechnologie
staan volop in de belangstelling. De
verwachtingen over het allerkleinste
(nanos=dwerg) worden tot buitengewoon grote proporties opgeblazen. De
verwachting is dat nanotechnologie
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wetenschap, een duidelijk interdisciplinair vakgebied waar natuurkunde,
scheikunde en bilologie samenkomen
en dat kan leiden tot toepassingen in
de elektronica, maar ook in medische
diagnostiek en behandelingen.
Om 19.30 wordt u ontvangen in de
zaal rechts naast de hoofdingang. Om
20.00 uur bgint de lezing. Om 21.00
uur is er een pauze, waarna gelegenheid tot het stellen van vragen. Om
22.00 uur volgt de sluiting.
De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor deze lezing zijn
er niet; een vrije gave is welkom. U
kunt zich aanmelden door een e-mail
te sturen naar jknip@mail.be of te
bellen naar 06-575495999 van mevr.
Judith Krasznai.

Wij zijn wij?

RKJ Sint Pancratius Heerlen is opgericht
in 1986 door een groep enthousiaste
katholieke jongeren in de Pancratiuskerk. De heilige Pancratius is de patroon
van het dekenaat Heerlen en speciaal
ook van de jongeren. De groep komt
twee keer per maand bij elkaar voor
afwisselend geloofsverdiepende bijeenkomsten en voor andere ontspannen
en gezellige avonden op ‘t adres Dr.
Clemens Meulemanstraat 1, Heerlen.

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

Oude Lindestraat 17, 6411EH te Heerlen
Ligt u ook wel eens wakker
van uw inkomen na uw 67e?

Zou u ook wel eens een goed pensioenadvies willen?
Zonder dat u meteen een verzekeringsproduct moet
afsluiten. Ik help u er graag bij! Onpartijdig en onafhankelijk! Meer weten? Het eerste adviesgesprek van
drie kwartier bij Kleijkers Pensioenadvies kost slechts
€ 25,00 excl. BTW. Neem nu contact op, telefonisch
06-50294790 of via e-mail: info@kleijkerspensioenadvies.nl. Meer informatie vindt u ook op
mijn website www.kleijkers-pensioenadvies.nl.

Naar Lourdes
met de Limburgse Bedevaart
Een reis met meerwaarde. Zo kan een
bedevaart naar Lourdes het beste
worden omschreven. Elk jaar trekken
miljoenen mensen van over de hele
wereld op bedevaart naar het stadje
van Bernadette aan de voet van de
Pyreneeën.
Heeft u wel eens overwogen om een
bedevaart te maken? De Organisatie
Limburgse Bedevaarten uit Maastricht
biedt in juni en september de mogelijkheid om deze reis mee te beleven.
Met honderden andere pelgrims bezoekt u de grot van de verschijningen.
Samen loopt u mee in de processie.
Samen ervaart u welke boodschap
Maria meer dan 150 jaar geleden aan

het meisje Bernadette Soubirous gaf
en wat zij ons vandaag nog te zeggen
heeft.
We maken onze parochiereis samen
met de Organisatie Limburgse Bedevaarten. Zij organiseren al bijna 95
jaar geheel verzorgde bedevaarten
voor pelgrims uit heel Nederland. De
reis vindt plaats per nachttrein, bus of
vliegtuig. In Lourdes overnachten we
in moderne hotels. Professionele reisleiders en pastores staan borg voor
een onvergetelijke week in Lourdes.
Tijdens de bedevaart wordt een volledig Nederlandstalig programma aangeboden. Voor eventueel zieke of
minder valide pelgrims is medische
en verpleegkundige begeleiding beschikbaar. Een grote groep vrijwilligers
zorgt desgewenst voor rolstoelvervoer.
Het Dekenaat Heerlen zal deelnemen
aan de bedevaart van 2 tot en met 9
juni. Daarom moeten de inschrijvingen
uiterlijk 25 april binnen zijn. Nadere
informatie krijgt u van José van
Kan–van der Sluis.
Zij is op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen bereikbaar op het Parochiekantoor Schandelen, tel. 045 –
5 72 34 73.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

maandag 16 februari
18.45 uur Marianoveen
Geen Heilige Mis i.v.m. carnaval.
woensdag 18 februari - Aswoensdag - Vasten- en onthoudingsdag
19.00 uur Euch.viering voor past. Adolf
Derckx (st.), Christiaan Wijnen en
Gertruda Smeets (st.) m.m.v. Gregoriaans koor
zaterdag 21 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Euch.viering voor Sjaak
Reijnierse (jrd.)
zondag 22 februari
11.00 uur Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie en voor Maria
Hounjet-Herberichs (coll.)
maandag 23 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis.
woensdag 25 februari
9.00 uur Euch.viering voor Jozef Claus
zaterdag 28 februari
16.00 uur – 16.45 uur BIechtgelegenheid.
19.15 uur Euch.viering voor Ton Tempels (1ste jrd); Zef Fermans (coll.),
Lieske Fermans-Beaujean en kleindochter Frauke en Mathieu Beaujean
(coll.)
zondag 1 maart
Kindernevendienst
11.00 uur. Euch.viering voor Harry
Degens (jrd.), Frans van Bussel (jrd.),
Maria van Es-Heumakers (jrd.) en
Annemie de Seriere-Heuts (jrd.)
m.m.v. St. Pauluskoor.
maandag 2 maart
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
euch.viering voor Sjaak Reijnierse,
past. Eduard Durlinger (st.) en echte6

lieden Durlinger-Nijssen (st.)
woensdag 4 maart
9.00 uur Euch.viering
vrijdag 6 maart
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Euch.viering voor priesterroepingen en H. Priesters; voor Jan
van Lent en overl. familieleden en voor
Augusta Durlinger (st.)
zaterdag 7 maart
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Euch.viering voor overleden
ouders Lien Geraedts-Brils en Chris
Brils m.m.v. Gregoriaans koor
2e Collecte voor de renovatie van de kerk
zondag 8 maart
11.00 uur Presentatiemis Communicanten en Euch.viering voor Johannes
Matheus Vrolings (jrd.) en Maria Catharina Vrolings-Haan
.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk
maandag 9 maart
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
euch.viering
woensdag 11 maart
9.00 uur Euch.viering voor Nic. Joseph
Schils en Ma. Catha. Wehlen (st.)
zaterdag 14 maart
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Euch.viering voor het welzijn
van onzeparochie; voor Annie Bremen-Vossenberg (coll.); Piet Dingelstad (jrd.) en Annie Simons (st.)
zondag 15 maart 2015.
11.00 uur St. Joseph viering voor levende en overleden leden van Kon.
Fanfare St. Joseph, voor Frans Evers
en Mia Evers-Beranich (jrd.), Andreas
Beranich en Fien Beranich-Alberts en
zoon Toon; Leo Hensgens (coll.); Silvio
Bresa (coll.) en Karel Beaujean (jrd.).
m.m.v. Fanfare St Joseph.

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis
in huize Ter Eyck.

Agenda:

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• 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.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 februari.

Wij namen afscheid van

† Sjef Daemen, 85 jaar, Lokerstraat.

Gedoopt werden
• Leyvano, zoon van Frank en Patri-

cia Van de Roer, Duivenstraat
• Chanel en Devin
Pisters, zoon en
dochter van Guido
Pisters en Kim Pelzer.

TV-missen vanuit Meerssen
RKK/KRO zendt elke zondagmorgen op
televisie een eucharistieviering uit vanuit
een andere kerk in Nederland. In elk
bisdom is er één vaste kerk aangewezen
voor deze tv-missen. In Limburg is dat
dit jaar, net als vorig jaar, de basiliek in
Meerssen.
De eucharistievieringen vanuit deze kerk
zijn op televisie te zien op 1 maart, 29
maart, 12 juli, 25 oktober en 15 november. De uitzending is telkens om 10.30
uur op NPO 2. Voorafgaand wordt vanaf
10.15 uur het programma Geloofsgesprek uitgezonden. Hierin wordt steeds
iemand geïnterviewd over zijn of haar
geloof. Op zondagen waarop de mis
vanuit Meerssen komt, is in het Geloofsgesprek telkens iemand uit Limburg te
gast. Oude afleveringen zijn terug te
kijken op www.rkk.nl.

Grenzeloos samen leven

Dat is het thema van de Vastenaktie
2015. Het land dat in de campagne
van dit jaar centraal staat is Sri Lanka.
Religieuze en etnische scheidslijnen
hebben in dit land diepe kloven gevormd in de samenleving.
Tot 2009 voerden in dit land Singalezen
en Tamils oorlog met elkaar. Hoewel
er al zes jaar vrede is, ligt de oorlog
nog ves in het geheugen en is er nog
steeds wederzijds onbegrip en wantrouwen, gevoed door het feit dat de
mensen elkaars taal niet spreken en
elkaars geloof en cultuur niet kennen.
De caritasorganisatie SETIK van het
bisdom Kandy zet zich in voor vrede
en verzoening over religieuze, culturele
en etnische grenzen heen. Als christenen beschouwen wij alle mensen als
éen grote familie, als kinderen van
dezelfde Vader. Sommigen van ons
leven in moeilijke omstandigheden.
Daarom hebben we soms hulp nodig
van mensen die het beter hebben getroffen.
Christus vraagt ons voor elkaar te zorgen. Daarom roept Vastenaktie op tot
solidariteit met en zorg voor mensen
ver weg, dit jaar dus in Sri Lakna.
Grenzen zouden dit onmogelijk maken.
Daarom willen we werken aan bruggen,
die taalbarrières slechten, die religieuze
en culturele barrieres opheffen en die
economische belemmeringen helpen
verkleinen. Onderling vertrouwen is
daarvoor essentieel.
Vastenaktie laat dit zien in de campagne van dit jaar. De mensen van SETIK
zetten zich in voor de gehele bevolking
van Sri Lanka: christenen, boeddhisten,
hindoes en moslims. En ze weten haat
en wantrouwen om te zetten in begrip,
vertrouwen en zelfs in vriendschap!
Ook onze parochie werkt mee aan
Vastenaktie. Lever de zakjes met uw
bijdrage in de kerk in of stort op Rekening: NL21INGB0003000046 ten name
van Vastenaktie Bisdom Roermond .
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Mgr. Hanssenstraat 17
Winkelcentrum
Heksenberg
Tel: 045 - 523 20 41

Medisch Pedicure Mirjam

www.tabakengemakheksenberg.nl

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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

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

kapsalon

Korbel

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
H. Beaujean
045 - 521 1881
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Boerderijwinkel Grooten
Heihoven 2 • Heerlen • tel. 5729008

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

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

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk

Beersdalweg 64
Woensdag 18 februari:
Aswoensdag
19.00 uur Aswoensdagviering in de
St.-Corneliuskerk
Zondag 22 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor ElisabethDriessen en zoon Paul
Dinsdag 24 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
Zondag 1 maart:
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
Zondag 8 maart:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie van
de Kolk-Kroezen
Dinsdag 10 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Zondag 15 maart:
9.30 uur: Koempelmis voor overleden
mijnwerkers van de staatsmijn Hendrik
te Brunssum en voor het welzijn van
onze parochie m.m.v. jeugdorkest
Harmonie St. Caecilia
Hoensbroek

De Koempelmis

De Koempelmis van 15
maart 2015 is speciaal
voor de verongelukte
mijnwerkers van de
Staatsmijn Hendrik. We
gedenken 153 ondergrondse en 24 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de
mensen die in en om de
mijn door het werk ziek
zijn geworden.

Deze Mis wordt opgeluisterd door het
Jeugdorkest Harmonie Sint Caecilia
Hoensbroek.
Attributen worden vóór de mis uitgestald op het altaar. Iedereen wordt
uitgenodigd om het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia

De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: € 25,Voor overige tarieven: zie de website van de parochie.

Misintenties

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide, tel. 5212450 of via de website.

Volgend parochienieuws

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

Laat je uitdagen

en ontdek Scouting! Al vanaf 5 jaar
is er bij Scouting het hele jaar door
heel veel te beleven. Er zijn in Heerlen
11 Scoutinggroepen waar je elke week
iets anders doet. Scouting is sportief,
uitdagend, buiten spelen, samen met
leeftijdsgenoten. Hoe ouder je bent,
hoe groter het avontuur! Voor meer
info kun je bellen met Jan Willem
Gooyen 06-49409922 of kijk op
www.laatjeuitdagen.nl

SPREUK

Laat de hoop
op een beter verleden
varen.
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Slagerij - Traiteur

André Habets

Mgr. Hanssenstraat 19
Winkelcentrum Heksenberg

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

extra reclame

Ook het adres
voor al uw feesten

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Dinsdag 17 februari:
Geen viering i.v.m. Carnaval
Woensdag 18 februari:
19.00 uur: Aswoensdagviering in
de St.-Corneliuskerk
Zaterdag 21 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor Jan de
Veen (zeswekendienst)
Zaterdag 28 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
Dinsdag 3 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Zaterdag 7 maart:
18.00 uur: Euch.viering voor Giovanni
Biancospino (gest.jrd. ), voor Pastoor
Frans Klein (gest.jrd.), voor overleden
ouders Essers-Theunissen (gest.jrd).
en voor Wim Engelen (coll.)
Zaterdag 14 maart:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van onze parochie.

Heilig Doopsel:

Op 4 januari ontving
Ryan Luijten, zoontje van Kenny en
Kimberly Luijten-van
Drongelen het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Op 11 januari ontving Lorenzo Gielen,
zoontje van Michel Gielen en Yani
Torres-Hernandez het sacrament van
het Heilig Doopsel.
Wij wensen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat met
dit doopsel en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere levensweg.

† In de Heer overleden:

Op 10 januari overleed Jan de Veen,
op 86-jarige leeftijd. Hij woonde voorheen te Heksenberg. Op15 januari
hebben wij vanuit onze parochiekerk
afscheid van hem genomen. We willen
bidden dat hij nu mag rusten in Gods
Vaderhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

Seniorenverening H’berg

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

Vrouwengilde

Het Kath. Vrouwengilde komt weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
25 februari en 11 maart.

Gezinsweekeinde
met bisschop Liesen in Steyl

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin
van het bisdom Roermond biedt voor
de tiende keer een gezinsweekeinde
aan. Dit vindt plaats op 13, 14, en 15
maart in het klooster van de missiezusters in Steyl. Het thema van dit
tiende gezinsweekeinde luidt: 'Sint
Jozef en het vaderschap'. Speciale
gast is bisschop Jan Liesen van Breda.
Vaak wordt de heilige Jozef als een
wat passieve oude man afgebeeld.
Maar de bijbel laat een heel ander
beeld van Sint Jozef zien: een energieke man die zich inzet voor Maria
en het kind Jezus. Tijdens het Gezinsweekeinde wordt uitgebreid over het
thema vaderschap en de rol van de
vader in het gezin gesproken. Voor
de kinderen is er een aangepast programma. Daarnaast zijn er gezamenlijke vieringen en programmaonderdelen.
Aan de gezinsweekeinden kunnen
hele gezinnen deelnemen. Kosten per
gezin: € 180,- (richtprijs). Voor meer
informatie en inschrijving:
m.rademaker@bisdom-roermond.nl.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag

(15.00 uur: Ter Eyck)

zondag
maandag

19.15 uur
11.00 uur
19.00 uur

Heksenberg

Vrank

18.00 uur
09.30 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag

9.00 uur

9.00 uur

(1e

(2e en 4e week
van de maand

3e

en
week
van de maand)

woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 uur
19.00 uur
op 1e vrijdag

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
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

VOOR HET SCHILDERWERK
AAN DE GERARDUS-KERK

De kerk van Heksenberg moet
dringend geschilderd worden.
Doe een duit in het verfblik of stort op
NL94 RABO 0172 4011 19 o.v.v. verf

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk bevindt zich op grote hoogte, hetgeen het schilderwerk erg kostbaar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuwjaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.Zie hiernaast.

