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Voor de ochtendissen op de weekdagen zullen we in de meimaand
het rozenkrans gebed bidden - zo’n
20 minuten vóór de H. Mis.
De kralen van de weesgegroetjes
van ieder tientje verwijzen naar de
150 psalmen in de bijbel. Officieel
is een rozenkrans driemaal een rozenhoedje – drie keer 5 tientjes. In
het gewone taalgebruik noemen we
één rozenhoedje ook een rozenkrans. In dit vertrouwde gebed bidden we tot en met Maria. Midden in
ieder weesgegroet staat Jezus: gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot. Een hulp om de rozenkrans
op een meditatieve manier te bidden
zijn de mysteries. In de blijde mysteries, de mysteries van het licht,
de droevige mysteries en de glorievolle mysteries overwegen we het
leven van Jezus en de plaats van
Maria in Gods verlossingswerk. Op
http://www.hetkatholiekegeloof.nl
staat meer uitleg en worden de twintig mysteries (of geheimen) vermeld.
In ons Bisdom – en ook daarbuiten
– bidden de communicanten tijdens
hun Mis een weesgegroetje voor
alle andere communicanten. Wie

het weesgegroet kent, kan actief
meebidden – een mooie manier om
Maria een plaatsje in ons leven te
geven.
Weesgegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen
Via het staartje weer terug?
Toen ik een jaar of tien was heb ik
ontdekt hoe je de rozenkrans moet
bidden: het kruisje is de geloofsbe-

B-cyclus

Weekend 18/19 april:
3e zondag van Pasen
eerste lezing Handelingen 3, 13-15.1719
tussenzang psalm 4
tweede lezing 1 Johannes 2, 1-5a
evangelie Lucas 24, 35-48
(“Zo moest Christus lijden en de derde
dag verrijzen uit de doden.”)
Weekend 25/26 april:
4e zondag van Pasen - roepingenzondag
eerste lezing Handelingen 4, 8-12
tussenzang psalm 118
tweede lezing 1 Johannes 3, 1-2
evangelie Johannes 10, 11-18
(“De goede herder geeft zijn leven voor
zijn schapen.”)
Maandag 27 april - Koningsdag
Mei - Mariamaand
Weekend 2/3 mei:
5e zondag van Pasen
eerste lezing Handelingen 9, 26-31
tussenzang psalm 22
tweede lezing 1 Johannes 3, 18-24
evangelie Johannes 15, 1-8
(“Wie in Mij blijft terwijl lk blijf in hem
die draagt veel vrucht.”)
Maandag 4 mei: dodenherdenking
Dinsdag 5 mei: bevrijdingsdag
Weekend 9/10 mei:
6e zondag van Pasen - moederdag
eerste lezing Handelingen 10, 2526.34-35.44-48
tussenzang psalm 98
tweede lezing 1 Johannes 4, 7-10
evangelie Johannes 15, 9-17
(“Geen groter liefde kan iemand hebben
dan deze, dat hij zijn leven geeft voor
zijn vrienden.”)
Weekend 16/17 mei:
7e zondag van Pasen
eerste lezing Handelingen 1, 1517.20a.20c-26
tussenzang psalm 103
tweede lezing 1 Johannes 4, 11-16
evangelie Johannes 17, 11b-19
(“Dat zij één mogen zijn zoals Wij.”)
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lijdenis, de losse kraaltjes ‘eer aan
de Vader’ en de tien kralen telkens
een weesgegroet, en het eerste
kraaltje hield je twee keer vast, want
ieder tientje begon met een Onze
Vader. En zo kwam ik weer bij het
driehoekje uit. En dan kwam de
vraag: “Moeten we ook terug naar
het kruisje?“ Dus met nog een keer
die drie weegegroeten aan het begin
en de geloofsbelijdenis? Doe dat
maar, voor de zekerheid; dacht ik
– het leek me wel logisch: weer
uitkomen waar je begonnen was.
Tot ik hoorde: “Nee, we bidden het
staartje aan het einde niet nog een
keer.” Nu ging de rozenkrans nog
sneller: want ik haalde makkelijk vijf
weesgegroeten in één minuut.
Gedachten bij
het vijfde mysterie van het licht:
Jezus schenkt de Eucharistie
als paasgave aan de Kerk.
Toen zij aan tafel waren, nam Jezus
brood in zijn handen, sprak de zegenbede uit, brak het en gaf het zijn
leerlingen met de woorden: ’Neemt
en eet, Dit is mijn Lichaam.’(Mc
14,22). Dit brood en deze wijn zijn
het voedsel voor ons hart, een bron
van energie voor ons handelen,
onze kracht in de beproevingen en,
iedere zondag weer, een voorsmaak
van de toekomstige vreugde. Heer,
eeuwig zeggen wij U onze dank
voor de overvloed van uw weldaden,
en voor uw Lichaam en Bloed die
Gij ons in grote vrijgevigheid hebt
geschonken.
De opdracht de Eucharistie te vieren
gaat terug op Jezus zelf. Bij het
Laatste Avondmaal sprak Hij: “Blijft
dit doen om Mij te gedenken” (1 Kor
11,25). Een van de methodes die
we in onze parochies gebruiken bij
de voorbereiding op de eerste com-
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munie heet ook BLIJFT DIT DOEN.
De namen van de communicanten
vindt u in dit parochieblad. De 25
communicanten van de Antonius
van Paduakerk vermelden we in het
volgende nummer. Zij doen op zondag 31 mei om 9.30 uur hun eerste
H. Communie.
Wim Miltenburg fso

Boots, Lena Schmitz, Noa Moss,
Noë Hanssen, Shalaya Semler,
Shayenna Vrösch, Suzie Suijlen.

NIEUW-EINDE 17 MEI 2015

Basischool De Schakel:
Faith Bothmer, Quinten Broeksmit,
Siënna Broeksmit, Danté van der
Burg, Jesse Debets, Boy van de Ven,
Daniëlle van de Ven, Ayana Vo, Sienna Wachelder.
Paulusschool:
Mitchel v.d. Mast.
Vrije School:
Cheyreno Kessel.
OBS Pyramide:
Ronaldo van den Boogaart, Danysha
Kamycki, Damian v.d. Roer, Vinnie
Smeets, Sterre Ulder, Nicole Wabik.

Parochieblad digitaal?

HEERLERHEIDE 19 APRIL 2015

Basisschool De Ganzerik:
Enzo Eleonora, Raff Griffioen, Pim
de Groot, Anne Kalkhoven, Jaigelicka
Kock, Roos Laurentzen, Finn Mommers, Ivino Nowacki, Jayson van der
Veeke, Raphaël van de Vin, Kamil
Zdzilowski, Linde Zegers, Giovanna
van Zwam, Djayden Gillissen, Sita
Jansen, Talullah Kainama.
Basisschool Mijn Spoor:

Noah Bodelier, Bente van der Veeken, Bob Janssen, Chanel Pisters,
Chris Chira, Dilano Verbeuken, Elany Boels, Fea Wetzels, Jalisa Lindelauf, Jesaja Schmeltz, Justin
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Het parochieblad wordt maandelijks
door vele vrijwilligers bezorgd in de
verschillende wijken van de parochie.
Een aantal parochianen van verder
weg krijgt het blad per post. Er is nu
ook een mogelijkheid om het blad
digitaal te ontvangen in uw inbox. Wilt
u daar gebruik van maken, stuur dan
even een mailtje naar info@parochiesheerlennoord.nl, waarin
u uw naam en e-mailadres doorgeeft.
Overigens: het parochieblad is ook te
vinden op de website van de parochie.
Daar kunt u ook oudere parochiebladen terugvinden.

Binnenkort:

Corneliuskerk in de steigers

Dit voorjaar start de tweede fase van
de renovatie van de Corneliuskerk.
Het grootste deel van de werkzaamheden bestaat uit het uitkappen en
vernieuwen van het voegwerk aan
de buitenkant van het kerkgebouw.
De steigers komen te staan rond de
hoofdingang, de rechtertoren en de
muur aan de kant van de pastorie.
Meer informatie volgt in het volgende
parochieblad.

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 17 mei . 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, Heerlerheide, tel. 5212450 of via de website.
Op 9 mei is het Wereldwinkel-dag,
een dag die wereldwijd in het teken
staat van eerlijke handel. Wereldwinkel Voerendaal,
Hogeweg 34 B 6367
BD Voerendaal wil
dat graag aan U
kenbaar maken
middels deze publicatie. De winkel is
geopend op maandag van 13.00 tot
17.00 uur, van
dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 17.00
uur en op zaterdag
van 10.00 tot 16.00
uur.

Eerste communicanten bezoeken klooster te Merkelbeek
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk

Kerkstraat 8
woensdag 22 april
9.00 uur Leesmis
zaterdag 25 april
Géén biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Ton Tempels (coll.); Piet Hamer(zesw.dienst);
John Custers (coll.); Marie Niesing
(coll.); Ercole Lisci (coll.).
zondag 26 april
11.00 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; voor Pieter Joseph Verkoelen, Theresia Moonen
en dochter Hubertina (gest.jrd.);
Math en Leentje van den Boogaard
en dochter Annie (gest.jrd.); Hilde
Muris Hartmann (coll.); Mien MeursTriepels (coll.); Annie NitscheBeaujean (jrd.).
maandag 27 april - Koningsdag
18.45 uur Marianoveen en aansluitend leesmis voor Stina Hooiveld
(coll.)
woensdag 29 april
9.00 uur Leesmis voor Hub, Eugene
en Maria Otermans (st.)
vrijdag 1 mei
15.30 uur Huwelijksmis voor Anky
Schoenmakers en Roy Veldman
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroepingen en H. Priesters; voor Wiel
van Cleef (coll.); Ouders SpethMertens; Jan van Lent en overl.
fam.leden; Josefa Franken en ouders (st)
zaterdag 2 mei
10.00 uur LOURDESMIS IN TER
EYCK.
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Celebrant: Mgr. E. de Jong m.m.v.
Fanfare St. Caecilia Nieuw-Einde.
(Geen H. Mis om 15.00 uur in Ter
Eyck.)
16.00 uur – 16.45 uur: Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis als 4e jaardienst
voor Willy Coolen (4e jrd.) en wederzijds ouders en familie; overl.
van de familie Jans-Verkoelen (st);
overl. ouders Bartels-Smeets en
zoon Jan (gest.jrd.); Jeanny CoxSijstermans (zesw.dienst); Ria Bergers-Didden (coll.) en voor een overledene (S.D.)

2e Collecte voor renovatie kerk.

zondag 3 mei
11.00 uur. Zangmis voor Lambert
Hamers (jrd.); Richard Hamar de la
Brethonière (zesw.dienst); Ria Rijnders-Op ’t Eijnde (zesw.dienst); voor
een overledene; Emmie Niesing
(coll.); Jany Merks-Geeve (coll.)
m.m.v. St. Pauluskoor.
2e Collecte voor renovatie kerk.

maandag 4 mei
18.25 uur Rozenkrans bidden.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend leesmis voor echtelieden M.H.
van de Velden-Bus (st) en Sjaak
Reijnierse.
woensdag 6 mei
8.40 uur Rozenkrans bidden.
9.00 uur Leesmis voor echtelieden
Christiaan Schobben-Enkelmans
en kinderen (st.)
zaterdag 9 mei
16.00 uur – 16.45 uur: Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; voor Jo Habets
(coll.); Neer Snijders (coll.); Annie
van Rhee-Vlugman (coll.); Agnes
Kater-Statucki (coll.); Roos Scheffers-Wolters (coll.).

zondag 10 mei - Moederdag
11.00 uur Zangmis voor Jadia MendelLipowicz (zesw.dienst); Mia TillmansLeers (jrd.); Ton en Mia TheunissenHerens (coll.); Anita KleikersSijstermans (zesw.dienst); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Tonia Dabekaussen-Habets (coll.); Virginia Swinkelsvan Iersel (coll.); Mien Meurs-Triepels
(coll.) en voor een overledene (M.DF.)
maandag 11 mei
18.25 uur Rozenkrans bidden.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Franciscus Heiligers en
Anna Hanssen (st.)
dinsdag 12 mei
18.00 uur: Moederdagviering voor levende en overl. leden van de Vrouwenbond
woensdag 13 mei
8.40 uur Rozenkrans bidden.
9.00 uur Leesmis voor Jozef Pijls,
Maria en Elisabeth Pijls (st.)
donderdag 14 mei
HEMELVAARTSDAG
11.00 uur Zangmis voor Hein Zijlstra
(coll.); voor een overledene; Liem Bie
Hok (coll.); Els Anten-Kools (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.) m.m.v
Grergoriaans koor
vrijdag 15 mei
15.05 uur Huwelijksmis voor Charlene
van Cleef en Peter Swinkels
zaterdag 16 mei
Géén biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Degens
(gest. jrd.); Wiel Jansen; Czeslaw Szymanowski (coll.); Guus Muller (coll.);
voor een overledene en voor Fem
Peulen (coll.)
zondag 17 mei
11.00 uur: EERSTE H. COMMUNIE
BASISSCHOOL DE SCHAKEL
NIEUW-EINDE
maandag 18 mei
19.00 uur H. Mis in Kapel te Leenhof
(Schaesberg).

Zang: St. Caeciliakoor.
Géén H. Mis en géén Marianoveen in
de St. Corneliuskerk.

In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering
• Elany, dochter van Arend Boels en
Cindy De Jong, Ammonieterf
• Chris, zoon van Sebastian Chira en
Peggy Bervoets, Belemnieterf
• Enzo, zoon van Odenny Eleonora
en Nathalie Habets, Italielaan
• Jilly, dochter van John van Rumpt
en Karin Paffen, Heerlen
• Ayden, zoon van Kevin De La Roy
en Chantal Timmermans, Terweijerweg
† Richard Hamar de la Brethonière,
57 jaar, Kerkrade
† Jeanny Cox-Sijstermans, 90 jaar,
Brunssum
† Anita Kleikers-Sijstermans, 71 jaar,
Kortstraat
† Ria Rijnders-Op ’t Eijnde, 66 jaar,
Ir.Mr. Dr. van Waterschoot van der
Grachtstraat
† Hedwig Mendel-Lipowicz, 83 jaar,
Bonifaciusstraat
• vrijdag 1 mei 2015: Anky
Schoenmakers en Roy Veldman
• vrijdag 15 mei 2015: Charlene van
Cleef en Peter Swinkels

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar hoek KampstraatHeulsstraat, Heulsstraat, Groeët Genhei, rustaltaar in de hal van Ter Eyck,
Lokerstraat, Kerkstraat, rustaltaar bij
het H. Hart voor de St. Corneliuskerk.
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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 in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 21 april:
19.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Antonius
Zondag 26 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Elisabeth
Driessen-Pluijmen en zoon Paul
(coll.) en voor Jet SchoenmaekersLeunissen (zesw.dienst)
Dinsdag 28 april:
19.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Antonius
Zondag 3 mei:
9.30 uur: Euch.viering voor het
welzijn van onze parochie
Dinsdag 5 mei:
19.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Antonius
Zondag 10 mei:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen en Els Cremer
(zesw.dienst)
Dinsdag 12 mei:
19.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Antonius
Zondag 17 mei:
9.30 uur: Koempelmis voor overleden mijnwerkers van de staatsmijn
Maurits. We gedenken 130 ondergrondse en 64 bovengrondse slachtoffers. Ook denken we aan de mensen die in en om de mijn van het
werk ziek zijn geworden.
Deze Mis wordt opgeluisterd door
Hub Colen / begeleiding Benoit Eggen.
Dinsdag 19 mei:

19.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Antonius
Traditigetrouw zullen
de 9 dinsdagavondvieringen in de kerk
van St. Antonius van
Padua in de Vrank in
het teken staan van
de Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst kunt
U uw intentie inschrijven in een boek. De intenties
zullen bij de voorbeden worden
voorgelezen. Ook het bekende gebed om voospraak van St. Antonius
en dank voor verkregen gunsten
wordt gebeden. De Antoniusnoveen wordt gehouden op de dinsdagen 14, 21 en 28 april, 5, 12, 19
en 26 mei en op 2 en 9 juni, telkens om 19.00 uur. Op de zondag
na de laatste dinsdag, op zondag
14 juni dus, wordt het Antoniusfeest
gevierd.
† Op 8 maart overleed Piet Hamer
op 61-jarige leeftijd. Hij was woonachtig in de Roerstraat. Op 14 maart
hebben we vanuit onze parochiekerk afscheid van hem genomen.
† Op 18 maart overleed Jet Schoenmaekers-Leunissen op 74-jarige
leeftijd. Zij woonde op de Litscherboord. Op 26 maart hebben we afscheid van haar genomen vanuit
onze kerk.
† Op 26 maart overleed Els Cremer
op 87-jarige leeftijd. Zij woonde aan
de Overslagweg. Op 1 april hebben
we afscheid van haar genomen vanuit onze kerk.
Wij bidden dat zij nu mogen rusten
in Gods vaderhuis. De betreffende
families wensen we veel sterkte toe.
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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

Oude Lindestraat 17, 6411EH te Heerlen
Zou u ook wel ‘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
Majellakerk

Heerenweg 45
Dinsdag 21 april:
9.00 uur: Euch.viering voor het heil
van de parochie
zaterdag 25 april:
18.00 uur: Euch.viering voor Mirella
Offermans-Pasveer (jaardienst)
De 2e collecte is voor het schilderwerk

zaterdag 2 mei:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

De 2e collecte is voor het schilderwerk
In de meimaand bidden we
vóór elke euch.viering van
dinsdagochtend de rozenkrans.

dinsdag 5 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
zaterdag 9 mei:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
De 2e collecte is voor het schilderwerk

donderdag 14 mei: Hemelvaart
9.30 uur: Eerste H. Communie viering van zes communicanten
zaterdag 16 mei:
18.00 uur: Euch.viering voor ouders
Kleijkers-Vos en Eugenie PortersKleijkers (jrd.) en Zus JongenRoelofs
De 2e collecte is voor het schilderwerk

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld

In de Heer overleden:

† Op 28 maart overleed Zus Jon-

gen-Roelofs op 89-jarige leeftijd. Zij
woonde voorheen in seniorenhof
De Grindel. Op 3 april hebben we
vanuit onze parochiekerk afscheid
van haar genomen. We bidden dat
zij nu mag rusten in Gods Vaderhuis.
Haar familie wensen we veel sterkte.

Op Hemelvaartsdag 14 mei zullen
6 kinderen uit deze parochie hun
Eerste Heilige Communie ontvangen. De viering begint om 9.30 uur
en de commmunicanten worden om
9.15 uur feestelijk naar de
kerk begeleid
door harmonie
St. Gerardus.
Het thema van
deze viering is:
Jezus is de
Goede Herder. Na afloop van de
viering worden de communicanten
weer afgehaald en naar het schoolplein begeleid, alwaar een feestelijke
aubade wordt gebracht door de harmonie. Als het zonnetje schijnt en
de Heer in ons midden is wordt het
beslist een feestelijke dag. De communicanten van dit jaar zijn: Justin
Curfs, Kane Donahue, Nigel Goffin,
Jilly van Rumpt, Noah Verjans en
Naylan van Zundert.
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 komt weer
bijeen in Gemeenschapshuis Heksenberg op 13 (Moederdagviering) en 27

mei.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag

(15.00 uur: Ter Eyck)

zondag
maandag

19.15 uur
11.00 uur
19.00 uur

Heksenberg

Vrank

18.00 uur
09.30 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag

9.00 uur

9.00 uur

(1e

(2e en 4e week
van de maand

3e

en
week
van de maand)

woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 uur
19.00 uur
op 1e vrijdag

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Bankrekeningen

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

De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 14, 21 en 28 april, 5, 12, 19
en 26 mei en op 2 en 9 juni, telkens om
19.00 uur in de kerk van St. Antonius van
Padua aan de Beersdalweg.

