
zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis
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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm -
hartigheid.
Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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. 6 - juni/juli 2015

parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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
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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis
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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm -
hartigheid.
Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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. 6 - juni/juli 2015

parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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
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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm-
hartigheid.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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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parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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
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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm-
hartigheid.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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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parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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
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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm-
hartigheid.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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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parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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
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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm-
hartigheid.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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

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
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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm-
hartigheid.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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
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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm-
hartigheid.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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
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 koffietafels, feestavonden, recepties,

vergaderingen, opleidingen, trainingen etc.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis
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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm -
hartigheid.
Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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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parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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
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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis
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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm -
hartigheid.
Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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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parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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

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

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
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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

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

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad
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zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm-
hartigheid.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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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parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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
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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



zorgt samen met anderen de com-
munie- en vormselvoorbereiding in
de Gerardus Majella- en de Antonius
van Paduaparochie. Haar benoe-
ming strekt zich nu ook uit tot de
Corneliuskerk.
Een bekend gezicht is ook Marie-
José Degens; zij zorgt al meer dan
twintig jaar voor de kinderneven-
dienst in de Corneliuskerk en geeft
op school catecheselessen en be-
reidt – sa-
men met de
pastoor –
kinderen
voor op hun
eerste
communie
en het
vormsel.
Kapelaan Rijo Muprappallil Joseph
 komt uit India. Hij is geboren in
1984 in Kerala (een van de zuidelijke
deelstaten van India) in een gezin
van 3 kinderen, hij is de jongste
thuis. Kapelaan Muprappallil is een

er het berichtje dat ook bisschop
Reesink deze zondag aanwezig zal
zijn. Het belooft dus een mooie vie-
ring te worden, waarin we het inter-

nationale en
oecumenische
van de koem-
pels herkennen
en tegelijk de
hechte band die
er als vanzelf-
sprekend in de
mijn was.
Vanuit Brazilië is
Bisschop Hans

Reesink telkens met de koempel-
missen en ons allen verbonden.
In een mailtje aan Wim Schoenma-
kers schrijft hij:
Beste Vrunk,
Op 17 mei a.s. sta ik aan het altaar
hier in de kathedraal van de H. Pe-
trus en wel om 07.00 en 09.00 uur.
Ik ben verenigd met jullie en zal
voor alle intenties bidden die je aan-
gegeven hebt , voornamelijk  voor
de verongelukte mijnwerkers.
Ook mag ik je meedelen dat ik op
17 juni a.s. in Rome ben voor een
speciale audiëntie met Paus Fran-
ciscus:  Ik ben lid samen met een
groep die de melaatsen   vertegen-
woordigt onder het motto MORHAN,
d.w.z. de organisatie  van melaatsen
die vecht tegen de vooroordelen in
deze kwestie. We vragen de H. Va-
der zijn zegen en steun...
Dezelfde dag vlieg ik door naar Hol-
land. Mocht je me nodig hebben op
21 juni, laat het  weten en geef het
door aan meneer pastoor Milten-
burg.
Met de beste wensen aan allen,

     mgr Hans Reesink ofm

Q

Zondag 19 juli:
9.30 uur: koempelmis m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton)

Op zondag 31 mei ontvingen 25
communicanten uit de parochie hun
Eerste Heilige Communie. Het was
een feestelijke dag, mede dankzij
de inzet van velen.
Onder de muzikale klanken van de
“Trommelaere van Herle” werden
de communicanten naar de kerk
van de Vrank gebracht. De straten
waren versierd, net zoals het interi-
eur van de kerk. Dank aan allen die
aan dit mooie feest een bijdrage
hebben geleverd.

• Op zaterdag 2 mei ontving Lucy
Mulderij, dochtertje  van Leroy en
Samira Mulderij-Mraz, het sacra-
ment van het Heilig Doopsel.
• Op zaterdag 23 mei ontving Djen-
tino Schippers, zoontje van Kelly
Schippers, het sacrament van het
Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders en peetouders
van harte feliciteren met dit doopsel
en de dopelingen wensen wij veel
geluk op hun levensweg.

Alle parochianen van de Antonius
van Padua-parochie worden hier-
bij uitgenodigd tot het bijwonen
van een belangrijke informatie-
avond op dinsdag 7 juli a.s. in
het Kakeles. Aanvang 19.30 uur.
Het betreft een vervolgbijeen-
komst aangaande de financieën
van de parochie, het onderhoud
van het kerkgebouw en de situa-
tie na de benoeming van de nieu-
we kapelaan en de diaken.

priester van het Syro Malabaarse
bisdom van Kanjirapally in Kerala.
De Syro Malabaarse kerk is een
van de 23 riten van de Katholieke
kerk, waaronder ook de Latijnse
ritus (de gebruikelijke ritus in Euro-
pa), de Ambrosiaanse ritus van Mi-
laan, de Melkieten, de Koptische
Christenen enz. vallen.
In juni 2000 begon hij zijn priester-
opleiding op het klein seminarie van
het bisdom Kanjirapally. Vanuit het
kleinseminarie ging hij naar de uni-
versiteit voor zijn universitaire oplei-
ding. Daar heeft hij een bachelor
in ‘wereld geschiedenis’ behaald.
Na de vijfjarige opleiding op het klein
seminarie ging hij naar het groot
seminarie voor zijn filosofie oplei-
ding. Deze opleiding duurde twee
jaar. Na zijn filosofie studie heeft hij
een jaar stage gelopen in de dioce-
sane Curie en de kerkelijke recht-
bank van het bisdom Kanjirapally.
6 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie oplei-
ding op Rolduc. Op 17 jan. 2013
werd hij priester gewijd in zijn woon-
plaats Thirdcamp in Kerala. Vanaf
september 2012 is hij werkzaam
geweest in alle parochies van
Hoensbroek.

Diaken Herman Janssen
Beste parochianen,
Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz,
heeft mij als permanent-diaken be-
noemd in de parochies van de Zeer
Eerw. Heer Pastoor W. Miltenburg.
Dit is een gelegenheid mij kort aan u
voor te stellen.
Mijn naam is Herman Janssen en ik
ben geboren te Brunssum op 17 janu-
ari 1957. Na de middelbare school en
de pedagogische academie heb ik in
de periode 1979 t/m 1982 de opleiding
tot “bibliothecaris openbare

bibliotheken” gevolgd, tijdens welke
ik mijn vrouw, Marie Josée Göbbels,
heb leren kennen. Op 30 maart 1984
zijn wij getrouwd. We hebben twee
zonen; de een is 21 , de ander 19 jaar.
Vanaf 1997 heb ik de opleiding tot
permanent diaken gevolgd in Rolduc.
Op 17 november 2001 heeft  Mgr.
Wiertz mij tot diaken gewijd. Hij heeft
mij destijds benoemd in de parochies
H. Gregorius de Grote, H. Joseph en

H. Familie, alle in
Brunssum. Nu
komt er een
nieuwe episode
in mijn diaconaat
in de parochies
van Heerlen-
Noord.
Moge het een
vruchtbare tijd

worden, ter ere van onze Lieve Heer,
maar zeker ook ten dienste van u en
onze Pastoor.

voor de processie
Een oprecht dankjewel voor allen
die met
Pinkste-
ren ge-
zorgd
hebben
dat de
processie
zo goed
is verlo-
pen. Op de foto: de sacramentele
zegen bij het rustaltaar in Ter Eyck.

met bisschop Reesink
en ds Bloemert
Al langer geleden is de afspraak
gemaakt dat dominee Bloemert op
21 juni bij de koempelmis zal parti-
ciperen. Het Antoniuskoor van de
Vrank zal zingen. En onlangs was

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 17 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 20 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ercole Lisci
(coll.); Fem Peulen (coll.); Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.);
Zondag 21 juni
11.00 uur: Zangmis voor Anita Klei-
kers-Sijstermans (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Mien Meurs-
Triepels (coll.); Rika Körfer-ter Linde
(coll.)
Maandag 22 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Hendrik Klein-
jans, Maria Gertruda Vrohn en zoon
Hubertus Kleinjans (st).
Woensdag 24 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 27 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tem-
pels (coll.); Fer Mannheims (jrd.);
Annie van Rhee (verjaardag); voor
een overledene (S.D.); Toke Boven-
dorp-Kosmann (coll.) m.m.v. Gre-
goriaans koor
Zondag 28 juni
11.00 uur: Gezinsmis. Thema: Sa-
men gaat het beter voor het welzijn
van onze parochie; Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Math Beaujean
(jrd.); Roos Scheffers-Wolters (coll.);
voor een overledene (M.D.); Martha
Hemstra (coll.) m.m.v. Young Spi-
rit.
Maandag 29 juni
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-

tend leesmis voor Peter Jos Meens,
Maria Josefina Vinders en Jacob
Meens (st.).
Woensdag 01 juli
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 03 juli
18.00-19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament met aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en
H. Priesters; Jan Jacob Wijnen (st.);
Josef en Mathieu Joosten (st.); Au-
gust Voncken en Helena Hermans
(st.); ouders Speth-Mertens; Jan
van Lent en overleden familieleden.
Zaterdag 04 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor. Mia Cor-
dewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Neer Snijders (coll.); John
Custers (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) m.m.v. Koor Thirdwing.
Zondag 05 juli
11.00 uur: Zangmis voor leden en
overleden leden van het Pauluskoor;
Lisa Degens (gest. jrd.); Hubertina
Maria Verkoelen (gest.jrd.); Anita
Kleikers-Sijstermans (coll.); Emmie
Niesing (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
Maandag 06 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse.
Woensdag 08 juli
09.00 uur: Leesmis voor Hubert Jos
Packbier en Elisabeth Otermans
(st.)
Zaterdag 11 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Jo Habets (ver-
jaardag/coll); Jeanny Cox-
Sijstermans (coll.); voor een overle-
dene; Richard Hamar de la Bretho-
nière

Zondag 12 juli
11.00 uur: Zangmis voor echtelie-
den Erl-Cordewener en dochter Mia
(gest.jrd.); Anita Kleikers-Sijster-
mans (coll.); voor een overledene
(R.S.); Liem Bie Hok (coll.); Els An-
ten-Kools (coll.); Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 13 juli
18.45 uur: Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

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
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

• Devano, zoon van Daniel Visschers
en Ramona Quaden, Kampstraat
• Darko en Whyte, zonen van Remi
van Loon en Kim Derichs, Hoensbroek
• Devy, zoon van Desiree IJzermans,
Rozestraat

† Anouk van Putten, 22 jaar, Bokstraat
† Monty Pluim Mentz, 58 jaar,
Grasbroek
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat

Zaterdag 4 juli 2015: Ingrid

Leunissen en Bjorn Herben in de

parochie H. Johannes de Doper te

Oud-Valkenburg.

Op zondag 12 juli is er in het centrum
van Heerlerheide weer een grote snuf-
felmarkt. Onze parochie zal daar ook
aanwezig zijn met een marktkraam.
De opbrengst van de verkoop van de
spullen in deze kraam is bestemd voor
de renovatie van de Sint Cornelius-
kerk.

Ons hart is ons verborgen middelpunt;
niet te bevatten voor ons verstand en
ook niet voor een ander; alleen de
Geest van God kan het peilen. Het is
de plaats van de beslissing, van onze
psychische neigingen.
Het hart is ook de
plaats van de waar-
heid, waar wij kiezen
voor het leven of voor
de dood. Uitdrukkingen
met het hart hebben
altijd ook een ge-
voelswaarde en drin-
gen door tot het diepe
innerlijke. Bijv. Waar
het hart vol van is,
stroomt de mond van
over. En we begrijpen
wat er bedoeld wordt als na bijv. een
aanslag “het hart van de democratie”
is geraakt. Het gaat hier om het diepste
en wezenlijkste.
Zo noemt de H. Schrift vaak het hart
als de plaats waar het gebed uit voort-
komt (meer dan 1000 keer!) Het hart
bidt. We zouden kunnen zeggen: het
hart is de plaats waar ik mij bevind.
Bijbels gesproken: waar ik woon, of
waar ik mijn intrek neem. Als we dit
doortrekken, kunnen we ons ook thuis
weten in het allerheiligste Hart van
Jezus. We drukken ermee uit dat we
ons bij Hem thuis en veilig voelen en
verlangen naar de Liefde die uit zijn
Hart stroomt; vertrouwen op zijn barm-
hartigheid.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 20 juni:
12.00 uur: Eucharistieviering
b.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem
en Emmy Roelofs.
Zondag 21 juni:
9.30 uur: Koempelmis m.m.v.
bisschop Reesink en ds. Bloemert
speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg. We
gedenken 1277 ondergrondse en
259 bovengrondse slachtoffers. Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn door het werk ziek
zijn geworden, voor de  intenties
van Cor Dammer als dankjewel voor
zijn inzet voor het welslagen van
een mooie optocht met de koempels
tijdens Carnaval en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. het
Antoniuskoor.
dinsdag 23 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers
zondag 28 juni:
9.30 uur: voor Elisabeth Driessen
en zoon Paul (coll)
Zondag 5 juli:
9.30 uur: Euch.vieing voor alle over-
ledenen
Zondag 12 juli:
9.30 uur: voor Annie van de Kolk-
Kroezen en Alexa Verspagen-v.d.
Velden
Dinsdag 14 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 20 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Fien
van der Bent-Lindelauf (coll); Sien
Vromen-van Buuren (2e jaardienst);
Math Sijstermans en Netta Sijster-
mans- Coeymans  (jrd.) en Hein
Vegers m.m.v. kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide.
2e collecte voor het schilderwerk
Zaterdag 27 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)
Zaterdag 4 juli:
Eucharistieviering verschoven
naar morgen: zondag 5 juli

Zondag 5 juli:
10.00 uur: Plechtige euch.viering in
de feesttent op het terrein van rkvv
Groene Ster voor het welzijn van
onze parochie, voor omgekomen
mijnwerkers en voor levende en
overl. leden van de Heksenbergse
Vastelaovends Verein b.g.v. het 4
x 11-jarig jubileum .Tevens Koem-
pelmis m.m.v. koor CODA.
Collecte voor het schilderwerk
aan de kerk.

Dinsdag 7 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vede in
de wereld
Zaterdag 11 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
2e collecte voor het schilderwerk

Op Hemelvaartsdag 14 mei  ontvin-
gen 6 communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Het was een fijn
feest, mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. De zon scheen, de
straten waren omzoomd met  pro-
cessievlaggetjes, de kerk was van
binnen en van buiten prachtig ver-
sierd. Met feestelijke klanken van
harmonie St. Gerardus werden de
communicanten met hun ouders
begeleid naar de kerk. En na de
viering naar het schoolplein, waar
nog een aubade werd gebracht.
Dank aan allen die aan dit mooie
feest hun bijdrage hebben geleverd.

Er is elke
woensdagmid-
dag kienen en
kaarten voor
senioren in
Gemeen-
schapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 24 juni en 8 juli.

  in de proefwerkweek:
Vertrouw op de Heer

met heel je hart,
steun niet op eigen

inzicht.
denk aan Hem bij
alles wat je doet,

dan baant Hij voor
jou de weg.

Spreuken 3:5-6

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 20/21 juni:
12e zondag door het jaar
eerste lezing Job 38, 1.8-11
tussenzang psalm 107
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17
evangelie Marcus 4, 35-41
(“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?”)
Weekend 27/28 juni:
13e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24
tussenzang psalm 30
tweede lezing 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
evangelie Marcus 5, 21-43 (of 21-
24.35b-43)
(“Meisje, Ik zeg u, sta op.”)
Maandag 29 juni:
hoogfeest HH. Petrus en Paulus
(“Gij zijt Petrus en lk zal u de sleutels
geven van het Rijk der hemelen.”)
Vrijdag 3 juli:
H. Thomas, apostel
Weekend 4/5 juli:
14e zondag door het jaar
eerste lezing Ezechiël 2, 2-5
tussenzang psalm 123
tweede lezing 2 Korintiërs 12, 7-10
evangelie Marcus 6, 1-6
(“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad.”)
Donderdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorcum
Zaterdag 11 juli:
H. Benedictus, abt, patroon van
Europa
Weekend 11/12 juli:
15e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 7, 12-15
tussenzang psalm 85
tweede lezing Efeziërs 1, 3-14 (of 3-
10)
evangelie Marcus 6, 7- 13
(“Hij begon hen uít te zenden.”)

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
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
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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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
12 juli . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (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 web-
site.

Op 3, 4 en 5 juli vinden verschillende
festiviteiten in het kader van dit ju-
bileum van de Heksenbergse Vas-
teloavends Verein plaats in een
feesttent op de parkeerplaats van
sportpark Groene Ster/Pronsebroek

aan de Hei-Grindelweg. Op zondag-
morgen 5 juli is daar in het kader
van het Jaar van de Mijnen om
10.00 uur een koempelmis voor om-
gekomen mijnwerkers met name
van de Oranje Nassau mijnen III
(we gedenken 92 ondergrondse en
7 bovengrondse slachtoffers) en IV
(we gedenken 27 ondergrondse en
3 bovengrondse slachtoffers.) Ook
denken we aan de mensen die in
en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden. De viering wordt op-
geluisterd door koor CODA. Er is
gezorgd voor voldoende zitplaatsen.
De opbrengst van de collecte tijdens
deze viering is bestemd voor het
hoognodige schilderwerk aan de
Heksenbergse St. Gerardus Majella
kerk. Die collecte wordt speciaal bij
u aanbevolen.
Na de koempelmis biedt het organi-
serend comité aan alle aanwezigen
een ontbijt aan. Na afloop daarvan
begint het Frühschoppen.

Pastoor Miltenburg zal ook pastoor
van Schandelen worden. Omdat zijn
werkgebied fors wordt uitgebreid
komt kapelaan Rijo Muprappallil
naar Heerlen-Noord. Hij zal in de
pastorie van Schandelen gaan wo-
nen en wordt dus kapelaan van al
de parochies van Heerlen-Noord.
Daarnaast komt diaken Herman
Janssen erbij. Het is de bedoeling
dat er ook een samenwerkingsver-
band komt tussen pastoor Milten-
burg en de nieuwe pastoor van
Hoensbroek, pastoor Van Dijck. De-
ze volgt pastoor Nevelstein op, die
op zondag 21 juni geïnstalleerd zal
worden als deken van Kerkrade. De
parochiefederatie Schandelen raakt
vacant omdat pastoor Mathew Vay-
lumkal na de zomer terug zal gaan
naar India. Eerst viert hij hier nog
zijn 25-jarig priesterfeest. De paro-
chie viert dan ook haar 90-jarig be-
staan (zondag 6 september). Diaken
Ton Batens zal zich terugtrekken
uit Schandelen en zich concentreren
op Hoensbroek.
In april ontvingen we de benoeming
van Annelie Ermers (met terugwer-
kende kracht) als catechist. Zij ver-

I.v.m. het 4x11-jarig jubileum van
de Heksenbergse Vasteloavends
Verein vervalt de euch.viering in de
Gerardus Majella kerk van zaterdag
4 juli . Deze wordt verschoven naar
zondag 5 juli en vindt plaats in de
feesttent op het terrein van de rkvv
Groene Ster aan de Hei-grindelweg.
Aanvang 10.00 uur. (Zie pagina 5).

De Bijbel is geen praktische gids
met huishoudtips voor allerlei problemen.
Het is een oproep om de handen uit de mouwen
te steken voor wie goed naar de boodschap heeft geluisterd.

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

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

Meubelstoffeerderij Parkstad




