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om nog een tweede heilige Mis te
vieren. Ook voor de nieuwe indeling
geldt – net als de huidige – dat deze
niet voor altijd vastligt. Na een jaar
evalueren we.
Het kerkbestuur streeft er naar dat er
in iedere parochiekerk een zondagse
H. Mis is. In de afgelopen twee jaar
was het schema:
Zaterdag 18.00 uur: Gerarduskerk
Zaterdag 19.15 uur: Corneliuskerk
Zondag 9.30 uur: Antoniuskerk
Zondag 11.00 uur: Corneliuskerk.
Vanaf 1 januari 2016 zal dat worden:
Zaterdag 18.00 uur: Antoniuskerk
Zaterdag 19.15 uur: Corneliuskerk
Zondag 9.30 uur: Gerarduskerk
Zondag 11.00 uur: Corneliuskerk.
Na twee jaar is het eerlijk om de Mistijden tussen de Antonius van Paduakerk en de Gerardus Majellakerk te
ruilen. Waarom doet de Corneliuskerk
niet mee bij deze ruil? De reden is dat
het kerkbezoek in de Corneliuskerk
zowel op de zaterdagavond als op
zondag heel goed is. En wat goed
loopt, willen we niet veranderen. Bovendien heeft de Corneliuskerk van
nature een zekere centrumfunctie.
Wij hopen door deze verdeling zoveel
mogelijk kerkgangers een eerlijk aanbod te bieden. We beseffen dat tijdstippen altijd discutabel zijn en iedere
wijziging discussie oproept. De meest
luxe tijden zijn zaterdag half zeven en
zondag half elf. Maar die tijdstippen
maken het voor de pastoor onmogelijk

In het torentje van de kerk van de
Vrank hangt de klok, die niet alleen
gebruikt wordt om de eucharistievieringen aan te kondigen, maar ook
telkens klinkt aan het einde van een
doopsel, op het moment dat de dopeling aan Maria wordt opgedragen.
Daarnaast hangen in de klokkenstoel in de
binnentuin van
de voormalige
pastorie – het
Exodushuis –
twee grote klokken. Deze worden met enthousiasme geluid
door de peter en
meter; broer of
zus van een dopeling, om de geboorte van nieuw
leven voor de Kerk bekend te maken!
Als ringtone van mijn gsm heb ik het
luiden van de klokken van een van
onze kerken. Als ik in de kerk nu mijn
telefoon vergeet uit te zetten, blijft het
geluid toch “kerkvriendelijk”.
WM

B-cyclus
Zaterdag 15 augustus:
hoogfeest Maria Tenhemelopneming
eerste lezing Openbaring 11, 19a ; 12,
1-6a.10ab
tussenzang psalm 45
tweede lezing 1 Korintiërs 15, 20-26
evangelie Lucas 1, 39-56
Zondag 16 augustus:
20e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Spreuken 9, 1-6
tussenzang psalm 34
tweede lezing Efeziërs 5, 15-20
evangelie Johannes 6, 51-58
(“Mijn vlees is echt voedsel.”)
Weekend 22/23 augustus:
21e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Jozua 24, 1-2a.15-17.18b
tussenzang psalm 34
tweede lezing Efeziërs 5, 21-32
evangelie Johannes 6, 60-69
(“Naar wie zouden wij gaan? Uw
woorden zijn woorden van eeuwig
leven.”)
Weekend 29/30 augustus:
22e zondag in de tijd door het jaar
1ste lezing Deuteronomium 4, 1-2.6-8
tussenzang psalm 15
tweede lezing Jakobus 1, 17-18.21b22.27
evangelie Marcus 7, 1-8.14-15.21-23
(“Gij laat het gebod van God varen en
houdt vast aan de overlevering van
mensen.”)

September
Weekend 5/6 september:
23e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Jesaja 35, 4-7a
tussenzang psalm 146
tweede lezing Jakobus 2, 1-5
evangelie Marcus 7, 31-37
(“Hij laat doven horen en stommen
spreken.”)
Weekend 12/13 september:
24e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
tussenzang psalm 116
tweede lezing Jakobus 2, 14-18
evangelie Marcus 8, 27-35
(“Gij zijt Christus ... de Mensenzoon.)
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Een beperkt aantal feesten in het
liturgische jaar, die niet perse op
zondag vallen, hebben de rang van
hoogfeest. Dat wil zeggen: we vieren
ze als zondag met de H. Eucharistie.
En onnodige arbeid vermijden we.
Die geboden feestdagen zijn:
Kerstmis (25 dec.);
H. Maria Moeder van God (1 jan.);
Driekoningen (6 jan.);
H. Jozef (19 maart);
Hemelvaart van de Heer;
Sacramentsdag;
H.H. Petrus en Paulus (29 juni);
Maria Tenhemelopneming (15 aug.);
Allerheiligen (1 nov.) en
Maria Onbevlekte Ontvangenis (8
dec.)
Nu is het in de meeste landen niet
mogelijk deze feesten als zondag
te vieren. Daarom kunnen de Bisschoppenconferenties, in overleg
met Rome, de verplichte feestdagen
beperken of naar de zondag verplaatsen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. In ons land
zijn definitief naar de zondag verplaatst: Driekoningen en Sacramentsdag. De volgende feesten zijn
in Nederland geen verplichte feestdagen: H. Jozef, H.H. Petrus en
Paulus en Maria Onbevlekte Ontvangenis.
Volledig verplichte feestdagen in
ons land zijn: Kerstmis, Nieuwjaar
en Hemelvaart. (Dit kan ook gemakkelijk, want dit zijn tevens burgerlijke feestdagen.)
Een aparte categorie vormen Maria
Tenhemelopneming (15 aug.) en
Allerheiligen (1 nov.). Zij worden
in Nederland op de dag zelf gevierd.
In 1967 zijn deze feesten naar de
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zondag verplaatst. Maar sinds 1989
worden deze twee hoogfeesten
weer op de dag zelf gevierd. Van
de gelovigen wordt verwacht dat zij
aan de Eucharistie deelnemen,
maar er mag op die dagen wel gewerkt worden, omdat het geen burgerlijk vrije dagen zijn.
Katholieken zijn sowieso wat ruimer
in het interpreteren van de zondag
wat werken betreft. In België en vele
van oudsher katholieke landen waren de bakkers bijv. op zondagochtend altijd al open. Terwijl in mijn
thuisparochie – in een protestantste
streek – zelfs de kermis op heel de
zondag gesloten bleef.
Dit jaar valt Mariatenhemelopneming op een zaterdag. Wij vieren
zaterdag dus de liturgie van Maria
Tenhemelopneming.
Voor wie thuis vakantie houdt: Iedere woensdag- en zaterdagochtend
is er in de Corneliuskerk van 9.30
tot 12 uur aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste. (Tenzij er een
uitvaart is.)
• ‘Ga nu mee naar een eenzame
plaats om alleen te zijn en wat uit
te rusten.’ Want er kwamen en gingen zoveel mensen, dat ze niet eens
de gelegenheid hadden om te eten.
(Mc 6, 31)
• Als niemand meer luistert, luistert
God nog altijd naar mij (Spe salvi
32)
• Van Maria, vol van genade, leren
wij dat christelijke vrijheid meer is
dan bevrijding van zonde alleen.
Het is de vrijheid die ontvankelijk
maakt voor een nieuwe spirituele
manier om de aardse realiteit te
bekijken, de vrijheid om God evenals
onze broeders en zusters met een
4

zuiver hart te beminnen en in de
blije hoop te leven op de komst van
het Rijk van Christus. (Paus Franciscus over de christelijke vrijheid in de
leerschool van de Maagd Maria.)

Het Magnificat (Lc 1, 46-51) is het
grootste dichtwerk dat uit de mond,
zelfs uit het hart, van Maria kwam.
Door de Heilige Geest geïnspireerd
legt Maria haar hele persoonlijkheid
er in. Dit gezang is haar portret; een
icoon van Maria, waarin we haar
kunnen zien zoals zij is.
Het begint met: “Hoog verheft mijn
ziel de Heer”. Dat wil zeggen: zij
prijst de grootheid van God. Maria
wil dat de Heer groot is in haar leven
en in de wereld. Zij is niet bang dat
Gods grootheid en haar gegeven
zijn aan God haar vrijheid in de weg
staat. God neemt geen levensruimte
van ons af. Als we God groot laten
zijn, worden wij ook ruimer, vrijer.
Zo wordt ons leven ook groot in de
glans van God.
Maria werd met ziel en lichaam in
de heerlijkheid van de hemel
opgenomen en met God en in God
is zij de Koningin van hemel en
aarde. En juist omdat zij met God
en in God is, is zij ook dichtbij ieder
van ons. Zij kan onze gebeden
horen. En met haar moederlijke
goedheid wil zij ons helpen. Zij is
ons als Moeder gegeven. We
kunnen ons telkens tot haar
wenden. Als moeder van de Zoon
deelt zij in Zijn goedheid. Zij luistert
naar ons; is ons nabij. We kunnen
ons hele leven aan deze Moeder
toevertrouwen.
(Naar Benedictus XVI)

Het volgende nummer verschijnt op 6
september . 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.
Ruim 30 mensen waren aanwezig bij
de informatie-avond omtrent de toekomst van de Antonius van Paduakerk.
Het was een vervolgbijeenkomst op de
info-avond in 2014. De penningmeester
van de parochie, Gusta van Gessel,
zette aan de hand van een PPP uiteen
hoe een kleine groep trouwe parochianen heel goed haar best doet. Maar
toch lukt het niet om het resultaat van
de jaarrekening met zwarte cijfers te
schrijven. Er blijven tekorten. Dit is
weliswaar in veel parochies het geval,
maar in de Antonius van Paduaparochie is geen enkele reserve om deze
tekorten op te vangen. En het ziet er
niet naar uit dat het in de komende
jaren wel zal lukken. Dat leidt op termijn
tot sluiting...
Eén optie is er nog. Maurice Hermans
presenteerde in het kort zijn plan: We
willen kijken of het lukt om de huidige
kerkzaal te gaan gebruiken voor HAFA,

exposities e.d. De kerk heeft namelijk
een heel goede akoestiek. Wanneer
het financieel haalbaar blijkt en het
gebouw niet onmiddellijk groot onderhoud nodig heeft, zou een scheidingsmuur aangebracht kunnen worden tussen het priesterkoor en de huidige
kerkzaal. De reguliere zondagsmissen
zouden dan in de voormalige meisjeskapel – het Kaakeles – gehouden kunnen worden. Deze heeft een eigen
ingang. Vieringen met veel mensen
zullen echter niet meer mogelijk zijn.
Veel kwam op deze avond aan de orde.
Vragen en opmerkingen werden geplaatst: realistisch: ‘we hebben nog
evenveel kerkgebouwen als toen iedereen naar de kerk ging’, gelovig, en
soms ook met een emotionele lading,
en berustend: ‘Het is niet anders’. Een
kerkgebouw is altijd een plaats waaraan
mensen heel dierbare herinneringen

hebben. Daarom is een stap terug of
een sluiting altijd pijnlijk.
Als kerkbestuur houden we u op de
hoogte van de voortgang van de ontwikkelingen. Dit jaar – het jaar van de
mijn – blijft alles zoals het is.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 12 augustus
09.00 uur: Leesmis. Anna Maria
Bos-Moonen (St.); Frans Houben
en Catharina Elisabeth Vroomen
(st.).
Zaterdag 15 augustus
MARIA TEN HEMELOPNEMING
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Liem Bie
Hok (coll.); Tonia DabekaussenHabets (coll.) en voor een overledene
Zondag 16 augustus
11.00 uur: Zangmis voor Pastoor
Jozef Kusters (st.); Ciska JansenHelgers (zesw.dienst) en Virginia
Swinkels-van Iersel (coll.).
Maandag 17 augustus
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend leesmis voor Hubert Janssen
en Josepha Albert (st.)
Dinsdag 18 augustus
18.30 uur: H. Mis b.g.v. 25 jarig
huwelijk van Kees Brandsen en Sylvia Brandsen-Brandani.
Woensdag 19 augustus
09.00 uur: Leesmis voor Francisca
Hoenen (St.)
Zaterdag 22 augustus
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Clara Heiligers-Scholtis (zesw.dienst); Nellie
Wesseling-Faessen (zesw.dienst)
en voor een overledene.
Zondag 23 augustus
voor Max en Paul de Vries (coll.);
voor het welzijn van onze parochie
en voor Mia Ruwette-Smeets (coll.).
Maandag 24 augustus
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18.45 uur: Marianoveen en
aansluitend leesmis voor Agnes
Kater-Statucki (coll.).
Woensdag 26 augustus
09.00 uur: Leesmis voor Pastoor
Louis Stassen (st.)
Zaterdag 29 augustus
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Ton Tempels (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.); Martha Hemstra (coll.) en
Rika Körfer-ter Linde (coll.)
Zondag 30 augustus
11.00 uur Zangmis voor Walter Gerard Sommer en Anna Catherina
Beaujean (gest.jrd); ouders Ben
Wijnen en Maria van der Mark (jrd.);
Ria Bergers-Didden (coll.); Fem
Peulen (coll.) en Miel Riemersma
(coll.)
Maandag 31 augustus
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend leesmis voor echtelieden Chris
Daemen, Clementina Delahaye,
Frans en Louisa Daemen (st.) en
voor een overledene (S.D.)
Woensdag 02 september
09.00 uur: Leesmis voor Hub Jos
Franssen en Maria Mechteld Heutz
(st.)
Vrijdag 04 september
16.30 uur: H. Mis b.g.v. het huwelijk
van Jean Bartels en Jolanda Deelstra.
18.00 uur Aanbidding van het H.
Sacrament.
19.00 uur: Leesmis voor priesterroepingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens (zld.); Jan van Lent
en overleden familieleden
Zaterdag 05 september
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: Zangmis voor Neer Snijders (coll.); voor een overledene en
voor Emmie Niesing (coll.);

Zondag 06 september
11.00 uur: Zangmis voor Hub en
Annie Vankan-Ferfers en zoon Marcel (zld.); Anton Planinsek en Hubertina Hermans (gest. jrd.); Els
Anten-Kools (coll.) en voor een overledene;
Maandag 07 september
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend leesmis voor Sjaak Reijnierse;
Martin Palmen en Catharina Goffin
(st.); Antonius Houben en Sophia
Houben (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.
• Jelina, dochter van Ramon Paulina
en Jacqueline Bemelmans, Zeswegenlaan
• Viyenne, dochter van Sander
Postema en Natascha Cremers,
Elandstraat
• Gaelana, dochter van Mark
Smeets en Marcella Di Ponziano,
Straatsburgstraat
• Demi, dochter
van Tim Reijnaerts en Naomi Zoetbrood,
Byrdstraat
• Senn, zoon
van Maickel

Beekelaar en Marina Zerdoner,
Hertstraat
• Divaliyah, dochter van Tim Pallandt
en Pumela Stevelmans, Carboonstraat
• Sofie, dochter van Edwin van de
Stouwe en Judith Habets, Fossielenerf
• Khloé, dochter van Pamela Lahaije, Byrdstraat
† Nellie Wesseling-Faessen, 76 jaar,
Parkweg
† Clara Heiligers-Scholtes, 87 jaar,
Wannerstraat
† Frits Westenberg, 68 jaar, Fossielenerf

vrijdag 4 september
2015: Jean Bartels en
Jolanda Deelstra.

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 € 18,- p. persoon. U kunt
zich tot 15 augustus aanmelden bij
mevr. Leunissen, tel. 5225239 of
op de pastorie: tel: 5212450.

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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Medisch Pedicure Mirjam

Mgr. Hanssenstraat 17
Winkelcentrum
Heksenberg
Tel: 045 - 523 20 41
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
Beersdalweg 64

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
ook voor Jet SchoenmaekersLeunissen (coll), Sien Vromen-van
Buuren (verjaardag) en voor het
welzijn van onze parochie m.m.v.
Wiel Sijstermans
Zondag 23 augustus
09.30 uur: Euch.viering voor To
Janssen – Manders (coll.)
Dinsdag 25 augustus
09.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Zondag 30 augustus
09.30 uur: Euch.viering voor
Elisabeth Driessen – Pluymen en
zoon Paul
Zondag 06 september
09.30 uu: Euch.viering voor het heil
van onze parochie
Dinsdag 08 september
09.00 uur: Geen euch.viering i.v.m.
bedevaart naar Kevelaer
• 4 juli: Beau Lamers, zoon van Math
lamers en Anita van der Laan
• 19 juli Rivano Verweij zoon van
Wesley Verweij en Desiree Strijkers
• 19 juli Nando Loos, zoon van Kevin
Loos en Sarina Loos

Onlangs heeft de heer Ralph Luthart
in het kader van zijn hobby, namelijk
het documenteren en inventariseren
van luidklokken, foto’s, afmetingen
en geluidsopnames gemaakt van
de kerkklokken van de Corneliuskerk en de Gerardus Majella kerk.
Het documenteren gaat door middel
van het opmeten van de doorsnede
en uitvoerig foto's maken van de
details op de luidklokken (als dat
mogelijk
is). Deze gegevens publiceert Ralph
Luthart met
toestemming
van het kerkbestuur op zijn
website www.kerkklokkenweb.nl.
Hieronder de verzamelde gegevens
én links naar de opnames van de
klokken, die ook als ringtone te gebruiken zijn op een mobiele telefoon!
Klokken St Gerardus Majellakerk
Klok 1, Petit & Fritsen, 1948, 1,30
m, Es1
Klok 2, Petit & Fritsen, 1948, 1,16
m, F1
Klok 3, Petit & Fritsen, 1947, 1,04
m, G1
Voor het geluid van de klokken van
de Gerardus Majella zie de website
www.parochiesheerlennoord.nl/
downloaden/KlokGerardusMajella
Klokken St Corneliuskerk Heerlen
Klok 1, Eijsbouts, 1948, 1,15 m, F1
Klok 2, Eijsbouts, 1948, 0,96 m, As1
Klok 3, Eijsbouts, 1948, 0,85 m,
Bes1
Voor het geluid van de klokken van
de Corneliuskerk zie
www.parochiesheerlennoord.nl/
downloaden/KlokCorneliuskerk
9

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
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 15 augustus
Maria Hemelvaart
18.00 uur: Euch.viering te ere van
de H. Maagd Maria
Dinsdag 18 augustus
09.00 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zaterdag 22 augustus
18.00 uur: Euch.viering voor Ida
Dauphin-Schifferstein (6wekendienst)
Zaterdag 29 augustus
18.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Dinsdag 01 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle
zieken
Zaterdag 05 september
18.00 uur: Euch.viering voor het
welzijn van onze parochie en voor
Math Haagmans (zeswekendienst)
† 7 juli Ida Dauphin-Schifferstein,
81 jaar, Heerenweg, uitvaart 11 juli
† 21 juli Math Haagmans, 82 jaar,
Gruttostraat, uitvaart 25 juli.
Math Haagmans heeft na een leven
van hard werken
op de Staatsmijn
Emma, DSM en
vele jaren als
koster in de St.
Gerarduskerk
zijn leven moeten terugleggen
in Gods hand.
Met 59 jaar is hij

met pensioen gegaan en had toen
echt tijd voor zijn hobby’s: de tuin
en de caravan. Toen pastoor Klein
z.g. hem vroeg hoofdkoster te worden in de parochiekerk, heeft hij dit
met veel plezier en geweldige inzet
20 jaar lang gedaan. Na zijn pensioen was hij meer in de kerk dan
thuis! De paramenten verzorgen,
koper poetsen, kaarsen bestellen:
alles deed hij in en voor de kerk.
Op 25 juli namen we onder grote
belangstelling afscheid in “zijn” kerk.
Moge de lieve God hem rijk belonen
voor de waarden waarvoor Math
stond: bescheiden, met weinig woorden gewoon dienen, niet oordelen
of veroordelen en nooit vloeken!
Pater Bert Koppen
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 op 12
en 26 augustus bijeen in Gemeenschapshuis Heksenberg.
hhhhhhhhhhh
Heer, lessen en boeken brengen mij
‘n stuk van het leven, van Uw schepping.
Maar ze lijken mij soms zo saai, zo
moeilijk. Gij doet een beroep op mij om
achter dode letters een levende
werkelijkheid te voelen.
Geeft Gij mij de moed om me extra in te
zetten met de toekomst van mezelf en
anderen voor ogen. Uw wil geschiede
ook in mijn inzet. Amen.

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

