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Paus Franciscus heeft een nieuwe
encycliek geschreven over de ecologie. De titel Laudato Si (Geprezen
zijt Gij) is genomen uit het Zonnelied
van Franciscus van Assisi. De ondertitel van de encycliek luidt: om de
zorg van ons gemeenschappelijk
huis. Het pauselijk schrijven gaat
over de waardigheid van de mens
als schepsel Gods en over de aarde
als Gods schepping. Wie de schepping schendt, schendt de Schepper.
De paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping
verbonden is met zorg voor de armen
die lijden onder de consequenties
van verspilling. Een cultuur van ver-

spilling die ons ongevoelig heeft
gemaakt voor de verkwisting van
grondstoffen; een onrecht tegen de
achtergrond van de armoede en honger in de wereld. Respect voor de
schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als
mens – de ecologie van de mens
zelf. De mens heeft een natuur, die
hij niet mag manipuleren: respect
voor zijn lichaam als gave van God
– als man of vrouw.
Het lijden van de medemens en ook
de aantasting van de aarde moeten
wij beantwoorden met een revolutie
van de tederheid.
Tegenover de onverschilligheid
plaatst de paus een globalisering van
barmhartigheid en solidariteit. Het
gaat de paus om een integrale ecologie. In zijn rondzendbrief verbindt
hij zo de micro-ethiek, de sociale

B-cyclus
Weekend 18/19 juli:
16e zondag door het jaar
eerste lezing Jeremia 23, 1-6
tussenzang psalm 23
tweede lezing Efeziërs 2, 13-18
evangelie Matteüs 6, 30-34
(“Zij waren als schapen zonder herder.”)
Weekend 25/ 26 juli:
17e zondag door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 4, 42-44
tussenzang psalm 145
tweede lezing Efeziërs 4, 1-6
evangelie Johannes 6, 1-15
(“Hij liet aan de aanzittenden zoveel
uitreiken als ze maar wílden.”)
Maandag 27 juli: Z. Titus Brandsma,
priester, karmeliet, martelaar, † 1944

Augustus
Weekend 1/ 2 augustus:
18e zondag door het jaar
eerste lezing Exodus 16, 2-4.12-15
tussenzang psalm 78
tweede lezing Efeziërs 4, 17.20-24
evangelie Johannes 6, 24-35
(“Wie tot Mij komt zal geen honger
meer hebben, en wie in Mij gelooft zal
nooit meer dorst krijgen.”)
Donderdag 6 augustus:
feest gedaanteverandering van de Heer
Weekend 8/9 augustus:
19e zondag door het jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 4-8
tussenzang psalm 34
tweede lezing Efeziërs 4, 30 - 5, 2
evangelie Johannes 6, 41-51
(“lk ben het levende brood dat uit de
hemel is neergedaald.”)
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ethiek en het thema van de duurzaamheid. Als kinderen van één Vader zijn
alle mensen geroepen tot solidariteit
met mensen in nood, maar ook met
alle bedreigde onderdelen van onze
schepping. De paus vraagt expliciet
om internationale solidariteit. Rijke
naties moeten arme landen bijstaan
bij het verduurzamen van het bestaan.
De paus spreekt over ons gezamenlijk
huis. Daarom is het schrijven tot alle
mensen gericht. Wij vormen samen
één grote mensenfamilie. Het beste
uit de christelijke traditie moet worden
opgediept om mensen te motiveren
tot een meer duurzame levensstijl.
Paus Franciscus denkt aan de rijke
sacramentele traditie van de Orthodoxie. Daar zegt men: “Door Jezus’
doopsel in de Jordaan, zijn alle rivieren
geheiligd”. En van protestantse zijde
haalt hij de arts en theoloog Albert
Schweizer aan: eerbied voor alle leven. Het gaat paus Franciscus om
een moreel kompas: een spiegel om
ons eigen gedrag te toetsen en zo
nodig aan te passen. Velen in met
name de westerse wereld hebben een
ecologische bekering nodig; een andere levensstijl.
Frappant vond ik, dat in deze milieuencycliek ook een
eenvoudig katholieke
gebruik als bidden voor
en na het eten wordt
aangehaald: Ik stel de
gelovigen voor deze
waardevolle gewoonte
weer op te pakken. Dit
moment van zegening
herinnert ons er aan –
ook al is het kort – dat
we voor ons leven van God afhankelijk
zijn en het ondersteunt ons gevoel
van dankbaarheid voor de schepping.
Aan het einde van dit pauselijk schrijven staan enkele gebeden, o.a. een
gebed voor onze aarde. (Pag. 4).
Wim Miltenburg fso
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Goede God,
U bent overal aanwezig,
in de uitgestrektheid van het heelal
en in de kleinste van uw schepselen.
Teder omarmt U alles wat bestaat.
Stort de kracht van uw liefde in ons uit,
zodat wij leven en schoonheid beschermen.
Vervul ons met vrede,
zodat wij als broers en zussen leven
en niemand kwaad doen.
God van de armen,
help ons te redden
wat op deze aarde in de steek gelaten en
vergeten is,
maar wat in uw ogen zo kostbaar is.
Genees ons,
zodat wij de wereld beschermen
en niet uitbuiten,
zodat wij schoonheid zaaien
en niet vervuiling en vernietiging.
Raak de harten aan
van hen die enkel winst zoeken
ten koste van de armen en de aarde.
Leer ons de waarde van elk ding te zien,
zodat wij vol verwondering tot bezinning
komen
en gaan inzien dat wij,
op onze weg naar uw oneindig licht,
diepgaand verbonden zijn met alle
schepselen.
Dank dat U elke dag met ons bent.
Bemoedig ons alstublieft in onze strijd
voor recht, liefde en vrede.
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Rome is de bakermat van de westerse cultuur en het centrum van de
Wereldkerk. Paus Franciscus heeft
2016 uitgeroepen tot een bijzonder
Heilig Jaar van Barmhartigheid. In
dat kader vindt er volgend jaar november vanuit Limburg een bedevaart naar Rome plaats.
Van 12 tot en met 17 november
2016 gaan bisschop Frans Wiertz
en hulpbisschop Everard de Jong
samen met iedereen die daar interesse in heeft op bedevaart naar de
eeuwige Stad. Op het programma
staan bezoeken aan de graven van
Petrus en Paulus, aan de
bisschopskerk
van de paus en
aan de belangrijkste Mariakerk ter wereld. Al deze basilieken
kunnen betreden worden door de
heilige deuren, die speciaal voor dit
Heilig Jaar worden geopend. Daarnaast is er ook volop gelegenheid
om de stad te leren kennen, kennis
te maken met het Romeinse verleden en te genieten van de vele gezellige straatjes en terrasjes die
Rome te bieden heeft.
De diocesane bedevaart naar Rome
vindt plaats van 12 t/m 17 november
2016. De reis vindt plaats per vliegtuig. Overnachtingen zijn geboekt
in goede hotels op loopafstand van
het Vaticaan. De prijs van deze bijzondere bedevaart naar Rome bedraagt € 839 per persoon. Inschrijven kan vanaf nu. Kijk daarvoor op
www.bisdom-roermond.nl of
www.bedevaart.com

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 bedragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
10 augustus . Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, gelieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Tijdens de koempelmis van 16
augustus a.s. worden opnamen
gemaakt voor de film ‘Mooi
Heerlen!’. In het kader van dit project

worden alle 18 buurten van Heerlen
tussen april en december 2015 in
beeld gebracht. Deze film wordt
mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Heerlen. Centraal staan
de mensen en de dingen die zij in
hun buurt doen. Elk van de 18
buurten in Heerlen komt aan bod in
een eigen film van 4 - 5 minuten.
Bovendien wordt een film van 8-10
minuten gemaakt, waarin alle
buurten te zien zullen zijn. Trots op
Heerlen, haar inwoners en hun
buurten, dat is het belangrijkste
motief voor de film. Dit gebeurt door
de mensen in beeld te brengen die
er wonen & werken, hun onderlinge
verbondenheid en de ‘grote’ en
‘kleine’ dingen die zij doen. Rond
november 2015 komen er trailers
voor alle
buurtfilms en in
het voorjaar van
2016 moeten de
films klaar zijn.
De films zullen
hoofdzakelijk
worden gebruikt voor de social
media.
Wellicht zijn er bezoekers van deze
koempelmis die hierbij niet in beeld
willen komen. Zij kunnen dit kenbaar
maken bij het parochiekantoor te
Heerlerheide.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 15 juli
09.00 uur: Leesmis. Celebrant Bisschop Hans Reesink.
Zaterdag 18 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Euch.viering voor Leo
Hensgens (jrd); voor Piet Hamer
(coll.), voor Cor Hamer en voor Angelo Verbeucken (jrd.).
Zondag 19 juli
11.00 uur: Zangmis voor Anita Kleikers-Sijstermans (coll.); voor een
overledene; voor Mia SmeetsRuwette (coll.); Guus Muller (coll.);
Tonia Dabekaussen-Habets (coll.)
en Virginia Swinkels-van Iersel (coll.)
Maandag 20 juli
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend leesmis voor Jos Sijstermans
en Leonie Stassen (st.); Jan Hendrik
Janssen en Maria Debie (st.).
Woensdag 22 juli
09.00 uur: Leesmis voor Jan Nicolaas Bemelmans en echtgenotes
(st.); voor Jozef Claus en zus Mia.
Zaterdag 25 juli
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Wiel Jeurissen (verjaardag/zld.); Rika Goertzen-Ververs (jrd.); Ercole Lisci (coll.);
Fem Peulen (coll.) en Mien MeursTriepels (coll.).
Zondag 26 juli
11.00 uur: Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ton Tempels
(coll.); Anita Kleikers-Sijstermans
(coll.); Annie van Rhee-Vluggen
(1ste jrd.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.); Rika Körfer-ter Linde (coll.).
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Maandag 27 juli
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend leesmis voor Guillaume Jos
Schoonbrood en Anna Maria Catharina Pijls (st.)
Woensdag 29 juli
09.00 uur Leesmis
Zaterdag 01 augustus
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Jacob
Janssen (jrd.); Mia JanssenReimersdal (zesw.dienst); Neer Snijders (coll.); Ria Bergers-Didden
(coll.) en voor een overledene (S.D.)
Zondag 02 augustus
11.00 uur: Zangmis voor Ger Zuketto (coll.); overleden ouders RitzenLaumen en Hubertina Laumen (st.);
Maria Beuskens-Degens (gest. jrd.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Philomena Habets-Knijn en vader
(jrd.); ouders Wijnen-Wijnands en
dochter Fieny (jrd.) en voor een
overledene.
Maandag 03 augustus
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend leesmis voor Sjaak Reijnierse;
Hubert Jozef Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor een overledene (M.D-F).
Woensdag 05 augustus
09.00 uur: Leesmis voor Andries
Degens en Antonetta Franken (st.)
Vrijdag 07 augustus
18.00-19.00 uur Aanbidding van het
H. Sacrament
19.00 uur: Leesmis voor priesterroepingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden en John Custers (coll.)
Zaterdag 08 augustus
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis; voor het welzijn

van onze parochie; Jo Habets; Emmie Niesing (coll.); Agnes KaterStatucki (coll.); Miel Riemersma
(coll.) en Monty Pluim Mentz (coll.).
Zondag 09 augustus
11.00 uur: Zangmis voor Hub Odekerken (gest jrd.); Adriaan van
Maasdijk en Helena Jansen en
dochter Tiny (gest. jrd.); voor een
overledene; Els Anten-Kools (coll.);
Richard Hamar de la Brethonière
(coll.) en voor een overledene (J.C.).
Maandag 10 augustus
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend leesmis voor Peter Verkoelen,
Barbara Moonen en zoon (st.); Jacob Christiaan Scheepers en Catharina Gillissen (st.)
In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in ‘t Zaaltje achter de pastorie
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00
uur.
• Aanbidding: op woensdag en
zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Jaycee Lee, dochter van Florian
Schunk en Denise Smith, Unescostraat
• Gioia, dochter van Delani Kulowany en Liona de Beer, Zondagstraat
† Sjef Herens, 63 jaar, Heerlen
† Piet Jans, 84 jaar, Ter Eyck
† Mia Janssen-Reimersdal, 92 jaar,
Brunssum

† Ciska Jansen-Helgers, 85 jaar,
Magnoliastraat
† Guus Houben, 89 jaar,
Hyacinthstraat
Op 13 september organiseert het
“Initiatief Huwelijkszondag” in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom, een dag
speciaal voor alle gehuwden. Tijdens
de dag wordt het mooie van het kerkelijk huwelijk nader belicht en worden
de gehuwden in hun trouw bemoedigt.
Uitgenodigd zijn alle kerkelijk gehuwden, jong en oud, met en zonder kinderen. Welkom zijn ook gehuwden die
een huwelijksjubileum vieren, die God
willen danken voor bescherming van
hun huwelijk en zij die God
kracht willen vragen voor
hun verbondenheid in het
huwelijk.
De dag begint om 10.00 uur met een
H. Mis. Er zijn lezingen door onder
meer de Rotterdamse bisschop Van
den Hende en diaken Klinkenberg. Er
is een apart programma voor kinderen
en tieners naar leeftijd en er is een
viering met hernieuwing van de trouwbeloften. Voor een maaltijd, hapjes en
drankjes wordt gezorgd. De dag eindigt
rond 17.00 uur.
De dag vindt plaats in bezinningshuis
Regina Carmeli in Sittard. Aanmelden
is mogelijk tot 25 augustus. Echtparen
met kinderen betalen 25 euro, echtparen zonder kinderen 20 euro. Aanmelden kan via m.rademaker@bisdomroermond.nl. Meer info is verkrijgbaar
via (077) 3734370 of huwelijkszondag@tele2.nl
lekker wandelen met een doel? Wij
zoeken sociaal ingestelde mensen die
ons helpen met het bezorgen van dit
Parochie Nieuws. Bel NU even naar
het Parochiekantoor! Tel. 521 24 50.
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Mgr. Hanssenstraat 17
Winkelcentrum
Heksenberg
Tel: 045 - 523 20 41

Medisch Pedicure Mirjam

www.tabakengemakheksenberg.nl

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

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

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

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

kapsalon

Korbel

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

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

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

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

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk

ook voor Jet Schoenmaekers-Leunissen (coll) en
voor het welzijn van onze
parochie m.m.v. Wiel Sijstermans

Beersdalweg 64

Zondag 19 juli:
9.30 uur: Koempelmis voor de verongelukte mijnwerkers van de
Staatsmijn Wilhelmina. We gedenken 103 onder- en 23 bovengrondse
slachtoffers. Ook denken we aan
de mensen die in en om de mijn
van het werk ziek zijn geworden.
We bidden ook voor Jet Schoenmaekers-Leunissen (coll); voor Els
Stevens-Jongen en voor het welzijn
van onze parochie m.m.v. Irene
Bringmann en John va Os (bariton);
Zondag 26 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor Elisabeth
Driessen-Pluijmen en zoon Paul en
voor To Janssen-Manders (col)
Dinsdag 28 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle overledenen
Zondag 2 augustus
9.30 uur: Euch.viering voor alle vakantiegangers, voor een veilige
heen- en terugreis en een aangenaam verblijf
Zondag 9 augustus
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 augustus
9.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zondag 16 augustus:
9.30 uur: Koempelmis voor de verongelukte mijnwerkers van de
Staatsmijn Emma. We gedenken
172 ondergrondse en 40 bovengrondse slachtoffers. We bidden

In juli 2016 vinden in Polen de Wereld Jongeren Dagen plaats. Vanuit
ons bisdom wordt een reis georganiseerd, waarbij geloofsverdieping,
gemeenschapsvorming en diakonie
centraal staan in de lijn van het
thema “Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervinden.” Maar tijdens de reis zal ook
ruimte zijn voor ontspanning en bezichtiging van Polen en de buurlanden. Deze reis staat open voor jongeren vanaf 16 jaar.
De Wereld Jongeren Dagen zijn
een ontmoeting met miljoenen jongeren uit de hele wereld. Jij bent
niet alleen in het geloof! Je ontmoet
andere jongeren, die
ook geloven in God,
in de liefde en zorg
voor elkaar, die ook
weten dat er in het
leven meer van belang is dan alleen uitgaan en computeren. Dat ook zorg voor mensen
in onze gemeenschap, die er juist
buiten dreigen te vallen, belangrijk
is. Dat we samen, jong en oud, een
gemeenschap vormen in onze parochie, in onze buurt of stad.
Met vragen kun je o.a. terecht bij
onze nieuwe kapelaan,een van de
projectleiders: kapelaan RijoMuprappallil, tel. 06-59082133. E-mail
muprappallil@gmail.com
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Voor al uw loodgieterswerkzaamheden bel

Lemmens/Meessen bv
al meer dan 50 jaar een begrip

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

Zou u ook wel ‘ns ‘n goed pensioenadvies willen?
Ik help u er graag bij! Onpartijdig en onafhankelijk!Voor zakelijk en particulier pensioenadvies.
Meer weten? Neem nu contact op, telefonisch 0650294790 of via e-mail info@kleijkerspensioenadvies.nl. Meer informatie vindt u ook op
mijn website www.kleijkers-pensioenadvies.nl.

Kleijkers Pensioenadvies,

Oude Lindestraat 17, 6411EH te Heerlen

Meubelstoffeerderij Parkstad

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

Slagerij - Traiteur

André Habets

Mgr. Hanssenstraat 19
Winkelcentrum Heksenberg

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

extra reclame

Ook het adres
voor al uw feesten

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
MajellakerkHeerenweg 45
Zaterdag 18 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor het
welzijn van onze parochie
Dinsdag 21 juli:
9.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 25 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zaterdag 1 augustus:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
vakantiegangers, voor een veilige
heen- en terugreis en een aangenaam verblijf
Dinsdag 4 augustus:
9.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Vrijdag 7 augustus:
15.45 uur: Huwelijksmis voor Marcel
Jussen en Verena Wagendorp
Zaterdag 8 augustus:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken

Op 27 juni ontving Lars van Kruchten, zoontje van Patrick van Kruchten en Jolanda van den Heuvel het
sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij wensen de ouders, peetouders
en verdere familieleden van harte
proficiat met dit doopsel en de dopelingen wensen wij veel geluk op
hun verdere levensweg.
Op vrijdag 7 augustus zullen Marcel
Jussen en Verena Wagendorp elkaar het ja-woord geven in onze parochiekerk.
We wensen het
bruidspaar van harte
proficiat met dit huwelijk en veel
geluk op hun verdere levensweg.
Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Gemeenschapshuis Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes te winnen bij het
kienen. De middag begint om 12.30
uur en duurt tot 16.30 uur.
Het Kath. Vrouwengilde viert vakantie van 8 juli tot 12 augustus en komt
in die tijd niet bijeen in Gemeenschapshuis Heksenberg.
hhhhhhhhhhh

Op 21 juni ontving Jeavano van
Vlimmeren, zoontje van Gregory en
Francis van Vlimmeren-Clevers het
sacrament van het Heilig Doopsel.
Ook op 21 juni ontving Melle Jansen, zoontje van
Maurice en Sandra Jansen-van
den Akker het sacrament van het
Heilig Doopsel.

“De heilige Teresia van Lisieux nodigt
ons uit om de kleine weg van liefde
in praktijk te brengen: om geen gelegenheid voorbij te laten gaan voor
een vriendelijk woord; om naar iemand te glimlachen of een klein gebaar te maken dat vrede en vriendschap zaait. Een integrale ecologie
bestaat ook uit de eenvoudige alledaagse gebaren, die breken met de
logica van geweld, uitbuiting en egoîsme.” (Laudato Si pag. 230)
11

Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag

(15.00 uur: Ter Eyck)

zondag
maandag

19.15 uur
11.00 uur
19.00 uur

Heksenberg

Vrank

18.00 uur
09.30 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag

9.00 uur

9.00 uur

(1e

(2e en 4e week
van de maand

3e

en
week
van de maand)

woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 uur
19.00 uur
op 1e vrijdag

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

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

Bankrekeningen

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

We wensen alle parochianen een fijne welverdiende vakamtie
in ons eigen of in een veraf land. We wensen iedereen ook een veilige
heen- en terugreis en een aangernaam verblijf.
Het Kerkbestuur

