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oktober van dat jaar, door meer dan
Ik was vijftien jaar en bij een bezoek 50.000 mensen gezien. Zo’n bijzondere gebeurtenis en ik had er nooit
ontdekte ik een kast met allemaal
van gehoord! Zelfs het moment van
oude boeken. Twee daarvan intehet begin van de Tweede Wereldresseerden me en afwisselend las
oorlog werd erin aangekondigd. Ik
ik erin, telkens als ik daar kwam.
dacht een ontdekking gedaan te
Wel wat stoffige boeken, maar ik
hebben en vertelde wat ik gelezen
was toch gefascineerd. Het was een
had. “Ja, dat wisten we wel”, was
boek van pastoor Schatten, waarin
de reactie – “Maria was verschenen
hij het geloof helder uitlegde: familieboek – later ontdekte ik dat
hij pastoor in Schaesberg was geweest – en een boek met de titel
Fatima. En bij dat boek verwonderde ik mij erover dat ik er nooit
eerder iets over had gehoord. Maria
die in het Portugese dorp Fatima
aan drie kinderen verschijnt: Lucia
(10 jr) en haar nichtje Jacinta (7 jr)
met haar broertje Francesco (8 jr).
Verschijningen telkens op de 13e
van de maand. De eerste keer 13
aan drie kinderen en eentje ervan
mei 2017… En dat de engel hen al leeft nog.” Ik voelde dat ik het veel
enkele jaren eerder de H. Commu- belangrijker vond dan die volwasnie had gebracht…. En dan eindisenen.
Dit jaar zijn deze verschijningen >
gend met het zonnewonder op 13

Eerste Heilige Communie

14, 21 en 25 mei

Hemelvaartsdag
25 mei

Liturgische kalender

A cyclus

Weekend 29/30 april
3e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 2 14.22-32
tussenzang psalm 16
tweede lezing 1 Petr 1, 17-21
evangelie Luc. 24, 13-35
Weekend 6/7 mei
4e zondag van Pasen
eerste lezing Hand, 2 14a.3641
tussenzang psalm 23
tweede lezing 1Petr 2.2,20b-25
evangelie Joh. 10, 1-10
Weekend 13/14 mei
Moederdag
5e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 6 1-7
tussenzang psalm 33
tweede lezing 1 Petr 2, 4-9
evangelie Joh. 14, 1-12
Weekend 20/21 mei
6e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 8, 5-8.14-17
tussenzang psalm 66
tweede lezing 1 Petr. 3, 15-18
evangelie Joh. 14, 15-21
25 mei

Hemelvaart van de Heer

Weekend 27/28 mei
7e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 1, 12-15
tussenzang psalm 27
tweede lezing 1 Petr. 4, 13-16
evangelie Joh. 17, 1-11a

precies honderd jaar geleden. Paus
Franciscus gaat 13 mei naar Fatima. De bisschoppen van ons land
zullen op deze dag tijdens een vesperviering in de O.L. Vrouwe basiliek Sterre der Zee in Maastricht
hun bisdommen en alle mensen die
in de bisdommen wonen, toe wijden aan het Onbevlekte Hart van
Maria. De bisschoppen nodigen
gelovigen uit bij deze vesperviering aanwezig te zijn (aanvang 15
uur). Een toewijding is een act van
geloof. Er spreekt ook waardering
en vertrouwen uit. Een opdracht
aan Maria biedt bescherming – we
stellen onze bisdommen en alle
gelovigen die er wonen onder haar
moederlijke bescherming. In Fatima
wordt vooral het onbevlekt hart van
Maria vereerd. Een aspect van ons
geloof welke niet zo vaak ter sprake
komt. Maar als je ‘t ontdekt, dan
verwonder je je erover dat degenen
die er wel van op de hoogte zijn niet
enthousiaster zijn. Zeker als je ook
de geheimen leest die Maria aan de
drie kinderen had toevertrouwd. De
moordaanslag op paus Johannes
Paulus II op het St. Pietersplein in
Rome op 13 mei 1981 was in een
‘geheim’ in Fatima al aangeduid.
Pastoor Wim Miltenburg fso

Openstelling

De linkerdeur van het kerkportaal van
de St.-Gerardus Majella kerk aan de
Heerenweg zal overdag zijn geopend
van donderdag t/m zondag van 10.00
tot 15.00 uur. Zo is het mogelijk een blik
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m2 voegwerk en de maandelijkse
collecte in het eerste weekend van
de maand hebben daaraan bijgedragen. We hebben ook nog giften
Financieel verslag
van de renovatie Corneliuskerk ontvangen van het Prins Bernard
Cultuurfonds en de Pot Family
In de periode 2011-2016 heeft
groot onderhoud aan de Cornelius- Foundation. Het kerkbestuur wil
kerk plaatsgevonden. Binnen in de langs deze weg alle sponsoren
heel hartelijk bedanken. Uiteindelijk
torens zijn trappen en bordessen
gemaakt, waardoor de torens beter moet er nog een bedrag van bijna
bereikbaar zijn. Aan de buitenkant € 15.000 uit de reserves van de pais het voegwerk onder handen ge- rochie komen. Mocht zich daarvoor
nog een sponsor willen melden,
nomen. De oude voegen zijn uitdan kan dat natuurlijk nog steeds:).
gehaald, beschadigde bakstenen
We zijn heel blij dat zo veel parozijn vervangen en er zijn nieuwe
knipvoegen aangebracht. Ook zijn chianen en andere sponsoren de
de goten en daken waar nodig ver- restauratie zo’n warm hart hebben
GvG
nieuwd. Daarvoor hebben rondom toegedragen! 				
de kerk steigers gestaan. Ook von- UITGAVEN
690.775
den er werkzaamheden plaats aan voegwwerk
321.959
een aantal ramen, de bliksembesteigerbouw
127.127
veiliging en schilderwerk.
goten en daken
60.406
Het kostenplaatje voor deze werk- architect
43.660
zaamheden was vooraf begroot
vloeren in de toren
43.087
op ongeveer € 700.000. Nu alle
ramen
23.589
werk gedaan is en de rekeningen
schilderwerk
11.435
binnen zijn blijkt dat er in totaal €
elektriciteit
27.706
691.000 is uitgegeven. Volgens de overig
31.806
voorlopige berekeningen kan daarFINANCIERING
690.775
van 87% gefinancierd worden uit
Rijksdienst Cult. Erfgoed 433.605
subsidies van de Rijksdienst voor
Provincie Limburg
83.388
Cultureel Erfgoed, de provincie
Gemeente Heerlen
83.388
Limburg en de gemeente HeerPrins Bernhard Cult.
10.000
len. Het resterende bedrag van €
Pot Family Foundation
4.000
90.000 komt voor rekening van de
(Oud)parochianen
61.510
parochie. U als (oud)parochianen
Eigen middelen parochie 14.884
hebt het grootste deel van dit bedrag bij elkaar gebracht. Vooral de
actie voor het sponsoren van een
in het interieur van de kerk te werpen,
even wat te bidden en een kaarsje aan
te steken.
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Volgend parochienieuws
Het volgend nummer verschijnt
op 23 april. Wilt u misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan
gelieve u dit tenminste 14 dagen
eerder bij het parochiekantoor,
Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel.
521 24 50) te melden.

Misintenties

Intenties voor de St. Corneliuskerk en ook voor de St. Gerardus
Majella-kerk kunt u opgeven bij
het parochiekantoor, Kerkstraat 6,
Heerlerheide (tel. 521 24 50) of
via de website.

Kerkelijke diensten
Zwart = Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk.

Vrijdag 28 april
19.00 uur Leesmis voor Hub, Eugene en Maria Otermans (st.)
Zaterdag 29 april
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Sjaak
Cuub Schonewille (st.); Gerda
Arts (coll.) en voor een overledene
(coll.).
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Zondag 30 april
9.30 uur Euch.viering voor Jean
Hochstenbach (coll); Tiny van der
Veer-Sijstermans (coll) en Lia de
Bruijn-Sijstermans (zeswekendienst)
11.00 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochies; voor Annie
Nitsche-Beaujean (jrd.) én voor de

verjaardag van haar oudste dochter; voor Mia van DuivenvoordeWintraecken (coll). en Netty Brouwers-Wintraecken (1e jrd.) m.m.v.
Paulus koor.
Maandag 1 mei - H. Jozef
18.25 uur Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Josefa Franken en ouders (st.)
Dinsdag 2 mei:
9.00 uur: voor alle zielen in het vagevuur
Woensdag 3 mei
08.40 uur Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor een overledene (coll.) en voor alle zielen in
het vagevuur.
Vrijdag 5 mei - Bevrijdingsdag
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis.
18.40 uur Bidden van de Rozenkrans
19.00 uur Euch.viering voor fam.
Speth-Mertens; voor Jan Lent en
overleden fam.; voor priesterroepingen en H. Priesters.
Zaterdag 6 mei
10.30 uur Lourdesmis in Huize Ter
Eyck. Celebrant Mgr. E. De Jong.
De H. Mis om 14.30 uur vervalt.
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor familie
Jans-Verkoelen (gest.jrd.); overl.
ouders Bartels-Smeets en zoon

Jan (gest.jrd.); voor het welzijn van
onze parochies; Henk Boesten
(jrd.); Wiel Coolen (jrd.), wederzijdse ouders en Isabella van de
Bogaert.

krans
19.00 uur Leesmis voor Franciscus
Heiligers, Anna Hanssen en Joanna
Ubachs. (st.)

Zaterdag 13 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
Zondag 7 mei
19.00 uur Zangmis voor Niek Nop9.30 uur: Euch. viering uit dankbaarheid voor levende en overleden pert (coll.); Annie Degens (gest.
jrd.); Karel Beckers (1e Jrd.) en
leden van R.K. Gymnastiekvereniging FIDES b.g.v. 60-jarig jubileum voor Pierre Klinkers (coll.).
en voor Anne Franck-van Kraij (coll) Zondag 14 mei - Moederdag
m.m.v. gemengd kerkelijk zang9.30 uur: Euch.viering voor levende
koor St. Caecilia
en overleden leden van jachthoorn
11.00 uur Zangmis voor Lambert
en trompetterkorps “Edelweiss” en
Hamers; Frans Knols (coll.); Resie voor het welzijn van onze parochies
Schillings-Sijstermans (coll.) en Jan m.m.v. het jachthoorn en tromMerks (coll.).
petterkorps {Edelweiss”
11.00 uur Zangmis en Eerste H.
Maandag 8 mei
Communie-viering van 17 com18.25 uur Bidden van de Rozenmunicanten uit de H. Antonius van
krans.
Padua parochie in de Vrank.
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor echtel. Chris- Maandag 15 mei
tiaan Schobben-Enkelmans en kin- 18.25 uur Bidden van de Rozenderen. (st.)
krans.
18.45 uur Marianoveen met aanDinsdag 9 mei:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zie- sluitend leesmis voor Annie Franssen-Hendricks (coll.).
len in het vagevuur
18.00 uur: Euch.viering voor de
Dinsdag 16 mei:
leden en overleden leden van de
9.00 uur: Euch. viering voor alle zievrouwenbond Heerlerheide
len in het vagevuur
Woensdag 10 mei
Woensdag 17 mei
08.40 uur Bidden van de Rozen08.40 uur Bidden van de Rozenkrans.
krans.
09.00 uur Leesmis voor alle zielen
09.00 uur Leesmis voor alle zielen
in het vagevuur.
in het vagevuur.
Vrijdag 12 mei - H. Pancratius
Vrijdag 19 mei
18.40 uur Bidden van de Rozen18.40 uur Bidden van de Rozen-
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krans
19.00 uur Leesmis voor Alphons
Ritzen en Paula Ritzen-Gerards
(st.)
Zaterdag 20 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Cor Hamer (jrd.), voor Greet Hamer-Bercx
(coll), voor Piet Hamer en voor
Angelo Verbeucken; voor Stijn van
Wanrooij-Eleveld (coll.) en Frans
Hanssen (coll.) m.m.v. St. Caecilia
koor.
Zondag 21 mei
9.30 uur: Euch. viering voor Anne
Franck-van Kraij (coll)
11.00 uur Zangmis en Eerste Heilige Communie Sint Cornelius parochie Heerlerheide ter herinnering
aan opa van Thimo en Justin Moonen.
Maandag 22 mei
18.25 uur Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Bernard Dormans en Maria Gertrudis Einsberg
(st.).
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Donderdag 25 mei:

Hemelvaartsdag

9.30 uur: Eerste H. Communie van
12 communicanten van parochie
Heksenberg m.m.v. harmonie St.
Gerardus.
11.00 uur Zangmis voor Frans
Swinkels (coll.); Mathias Bruls
(coll.); Hub Loo (coll.) en Johannes
Niesing (coll.).
Zwart = Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk.

In huize Ter Eyck
is er op zaterdagmiddag
om 14.30 uur een H.Mis

Wij namen afscheid van:
In de St Cornelius-parochie
† Lucie Spochacz, 85 jaar, Ter Eyck
† Henk Hensen, 84 jaar, Heulsstraat
† Leentje Kosmann, 90 jaar, Ter
Eyck
In de H. Gerardus Majella-parochie
† Lia de Bruijn-Sijstermans, 83
jaar, Heerenweg.

Gedoopt werden:

• Xavier en Olivier, zonen van Ron
en Aneta Boogaards, Corneliuslaan
Dinsdag 23 mei:
9.00 uur: Euch. viering voor alle zie- • Doutzen en Solange, dochters van
Dionne Dikken
len in het vagevuur
• Norman, zoon van Thomas Ward
Woensdag 24 mei
en Barbara Purcell
08.40 uur Bidden van de Rozen• Savannah, dochter van Raymond
krans.
de Silva en Linsey Dirx, Hoens09.00 uur Leesmis voor alle zielen
broek
in het vagevuur.
• Naomi, dochter van Melvin Wassing en Nadia Vrohn, Carboonstraat

Meimaand - Mariamaand

De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk?
Helemaal precies is dat niet bekend,
maar zeer waarschijnlijk heeft het
met de naam van de maand te maken. Deskundigen denken dat de
naam mei afgeleid is van de Griekse
godin Maia. Die naam betekende
oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘vroedrvouw’.
De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot
bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar
zich nadrukkelijk manifesteert Maius.
In het Latijn is die naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas
(aanzien, pracht, hoog in aanzien,
verheven zijn). In de Middeleeuwen
ontstond in Italië het gebruik om de
maand mei aan de Moeder van God
Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia en mei
passen perfect bij Maria, die bij veel
mensen hoog in aanzien staat en als
hemelse moeder vereerd wordt.
In de jaren zestig van de vorige
eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs
een speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over
de maand mei). Daarin schrijft hij dat
l
de Mariaverering nooit los
gezien
kan worden van haar zoon Christus:
“Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die
ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een
ontmoeting met Christus.” Daarmee

sluit de Mariaverering in mei ook
weer nauw aan bij de Paastijd die tot
Pinksteren duurt.

375 Jaar Kevelaer

De meest Nederlandse bedevaartplaats van Duitsland viert feest. Het
is dit jaar 375 jaar geleden dat de
marskramer Hendrick Busman op
weg van Geldern naar Kleef een
stem hoorde, die hem de opdracht
gaf om een kapelletje te bouwen.
Niet lang daarna
werden er onverklaarbare genezingen gemeld.
Dat was het begin
van Kevelaer als
bedevaartplaats.
De regio hoorde
indertijd tot het
bisdom Roermond. Daarom werd op last van
de toenmalige vicaris-generaal van
Roermond in Venlo een synode gehouden om de gebeurtenissen in Kevelaer te onderzoeken. En ze werden
als authentiek beoordeeld. Vanaf dat
moment mocht het stadje zich officieel als bedevaartsoord presenteren.
Direct kwamen er ook vanuit wat nu
Limburg is bedevaarten op gang.
Sommige van die tradities bestaan
nog. In andere plaatsen zijn recentere bedevaarten naar Kevalaer ontstaan. Dit jaar zijn er tal van activiteiten om het bijzondere jubileum te
herdenken. Meer daarover is te vinden op www.wallfahrt-kevelaer.de
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• Liam, zoon van Patrick en Monique Hollender, Sittarderweg
• Vinnie, zoon van Milou Kroes,
Amundsenstraat
• Deon, zoon van Eduard Marchena
en Cindy Klamerek, Schelsberg
• Britt, dochter van Kevin Peters en
Lianne Moes, Anjelierstraat

Gaan
trouwen:

Op zondag 14
mei zullen Stefhanie Plieger en
Daan Palmen elkaar het jawoord
geven in de O.L.V.van het Heilig
Hart kerk te Sittard.

Eerste Heilige
Communie

Na drie voorbereidende missen
zullen 17 communicanten van de
H. Antonius van Padua parochie
de Vrank op zondag 14 mei hun
Eerste Heilige Communie ontvangen in de St. Corneliuskerk
te Heerlerheide. Het thema van de
viering is: Een parel in Gods Hand.
De communicanten zingen zelf enkele liedjes en worden muzikaal ondersteund door fanfare St. Caecilia
van Nieuw-Einde.
De volgende kinderen doen hun
Eerste Heilige Communie: Djessy
Aarts, Jesley van der Borg, Damian
van Bree, Tessa Diepen, RubyAnn Extra, Lore Gryson, Destiny
Hendriks, Cyann Kerff, Brandon
Laurens, Chayenna Niesing, Da9 ninique Rantong, Raphaël Sachs,

Dominic Verspaget, Jari Verstraelen, Egan Wachelder, Naomi Wassing en Diego de Wit.
Op zondag 21 mei ontvangen
in de Sint Corneliuskerk de volgende kinderen hun Eerste Heilige
Communie: Jelle Adema, Ghislaine
Beisman, Verjenzo Bernaards, Olivier Boogaards, Naomi Degens,
Ayden Scott Donahue, Djaviëno
Dormans, Fee Griffioen, Quentin
Holshuysen, Amy Jansen, Tatjana
Meyers, Yared Manuel, Thimo
Moone, Nino Nowacki, Deviño
Paulus, Bo Smits, Dean Temmink,
Maud van de Venne, Milla Vonken,
Jadah Williams, Jacey-Lynn Fintelman, Ryan Kaspers, Deveney Keulaarts, Naomi Sormani, Jess van
Maanen, Phoeby van Roosendaal,
Yamilla Virag, Kian Vleugels, Ryan
Vrösch, Nikki Adriaens, Alicia Burema, Rivano Fens, Chiara Gans,

Cacharella Hahnraths, Esperanza
Jacobs, Alena Kaya, Serra Koenen, Demi Nguyen, Yannick Piludu,
Alexander Quandt, Jaëlla Smeets,

Adverteren? Bel 5212450
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Anna Vo, Danilo Baidoo, Shurdenslly Merkies
Op Hemelvaartsdag, 25 mei, zullen 12 kinderen van de St. Gerardus Majella parochie hun Eerste
Heilige Communie vieren in hun
eigen parochiekerk.
Ook hier is het thema: een parel in
Gods Hand. Samen met harmonie
St. Gerardus zullen de communicanten de viering verzorgen.
De volgende kinderen doen hun
Eerste Heilige Communie: Daan
Boelen, Ilay Brugs,Solange Dam,
Délangelo Goossens, Minke Heinrichs, Deon Marchena, Eline van
der Mark, Tess van der Meulen,
Fennity Pelzer en Britt Peters.

Vrije Tijd
Club

Vrije Tijd Club
Heksenberg
zoekt nog leden
voor het leggen van een kaartje (kwajongen, bollen), of een partijtje biljarten of gewoon gezellig samen zijn
onder het genot van een drankje.
Heeft U interesse, kom dan eens vrijblijvend kijken in het Gemeenschapshuis Heksenberg, Hei-Grindelweg 84.
Wij komen elke donderdagavond bij
elkaar van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Bestuur en leden heten U van hartwelkom.

Op bedevaart naar
Sint Gerardus in Italië
Een echte volksheilige. Zo magGerardus Majella wel worden ge11

noemd. Heel wat parochies, scholen en verenigingen dragen zijn
naam. In Limburg kennen we hem
natuurlijk ook vanuit Wittem, waar
elk jaar duizenden kaarsen bij zijn
beeld wordt opgestoken.
Voor wie Gerardus beter wil leren
kennen, vindt rond zijn feestdag
in oktober een bedevaart naar zijn
geboorteplaats in
Zuid-Italië plaats.
Het Huis voor de
Pelgrim in Maastricht heeft samen
met de paters Redemptoristen uit
Wittem een rondreis samengesteld
langs plaatsen
die een rol hebben gespeeld in
het leven van Sint
Gerardus.
Deelnemers aan
de bedevaart gaan hem als het
ware thuis opzoeken. De rondreis
voert door streken als Campanië,
Apulië en Basiliacata: een prachtige
regio in Zuid-Italië, waar de tijd stil
lijkt te hebben gestaan. De 7-daagse rondreis vindt plaats van 13 tot
en met 19 oktober. Uiteraard wordt
het feest van Gerardus (16 oktober)
in het Gerardusheiligdom in Materdomini gevierd. Interesse om mee
te gaan? Kijk dan op de website
www.huisvoordepelgrim.nlonder het
kopje ‘Land van Gerardus’ of bel
043-3215715.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag
		
		

Heksenberg 				

Schandelen

(14.30 uur:								
Ter Eyck)
19.00 uur 							

zondag

11.00 uur

maandag

19.00 uur

09.30 uur					

11.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

		

dinsdag		
woensdag

09.00 uur

09.00 uur							

19.00 uur

donderdag								

09.00 uur

vrijdag

19.00 uur		

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur
Adres: Kerkstraat 6, 6414 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 Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl Tel. 06 - 270 942 62
wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 531 71 722 e-mail: 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 04252 60.
Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt.

