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te bieden. Dankjewel aan allen die
zich er zo voor inzetten!
Ik vind het fijn als mensen gewoon
een keer aanwezig zijn. Dat drukt
betrokkenheid uit. Ik hoop dat ook dit
jaar het Corneliusoctaaf mensen
dichter bij God en elkaar zal brengen.
Het patronaat van Cornelius – o.a.
tegen zenuwziekten – maakt hem
een actuele heilige, al leefde deze
paus in een heel andere tijd (3e eeuw).
Tijdens het octaaf wordt in iedere H.
Mis de Corneliuszegen gegeven
Pastoor Wim Miltenburg fso.

“Vervangt u nu hier in de kerk?” Deze
spontane vraag kreeg ik vorig jaar
toen ik onze kerk binnenging. Ik kon
antwoorden dat ik hier al een paar
jaar ‘vast’ ben, als pastoor. Toch kon
ik de vraag goed plaatsen. Mensen
die anders niet komen, komen wel
tijdens het Cornelius-octaaf. Het
accentueert het belang van deze
traditie.
Van 10 t/m 18
september hebben we
dit Corneliusoctaaf.
Vrijwilligers zetten zich
bijzonder in om deze
mooie traditie in ere te
)
houden. Belangrijk is
dat mensen blijven
vormen het grootste jongerenevenekomen. Er komen er
ment ter wereld. Miljoenen jongeren
van buiten onze
uit de hele wereld komen samen om
parochie, maar zo’n octaaf moet
het katholieke geloof te vieren. WJD
vooral gedragen worden door
betekent dan ook: nieuwe vrienden
mensen voor wie de Corneliuskerk
ontmoeten, afzien, eucharistie vieren,
hún kerk is.
multiculti-socializen, oftewel: een inOns kerkgebouw is een monument; drukwekkende ervaring om nooit te
daarom vinden we het waard om het vergeten!
zo te restaureren. Het octaaf geeft
Afgelopen 16 dagen ben ik met de
aan ons kerkgebouw een bezieling. jongeren uit ons bisdom naar Polen
Laten we er samen mooie dagen van geweest voor de Wereld Jongeren
maken. Ze vormen een brug tussen Dagen. Een indrukwekkende en onhet verleden en de toekomst. We
vergetelijke ervaring, ontmoetingen
hebben de komende generaties iets en boven alles geloofsbeleving in

De Wereld
Jongeren Dagen
(WJD

Liturgische kalender
C Cyclus

Vrijdag 2 september:
eerste vrijdag van de maand,
Weekend 3/4 september:
23e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 9, 13-18b
tussenzang psalm 90
tweede lezing Filémon 9b-10. 12-17
evangelie Lucas 14, 25-33
(“Niemand kan mijn leerling zijn, als hij
zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”)
Weekend 10/11 september:
24e zondag door het jaar
eerste lezing Exodus 32, 7-11 + 13-14
tussenzang psalm 51
tweede lezing 1 Timóteüs 1,12-17
evangelie Lucas 15, 1-32 (of 1-10)
(“Er zal in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die zich bekeert.”)
Woensdag 14 september:
Kruisverheffing
Vrijdag 16 september:

H. Cornelius, paus

eerste lezing 1 Korintiers 15, 12-20
tussenzang psalm 17
evangelie Lucas 8, 1-3
Zaterdag 17 september
H. Lambertus, bisschop van Maastricht
Zondag 18 september:
25e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 8, 4-7
tussenzang psalm 113
tweede lezing 1 Timóteüs 2, 1-8
evangelie Lucas 16, 1-13 of 10-13
(“Gij kunt niet God dienen en de
mammon.”)
Weekend 24 /25 september:
26e zondag door het jaar
eerste lezing Amos 6, 1a + 4-7
tussenzang psalm 146
tweede lezing 1 Timóteüs 6, 17-16
evangelie Lucas 16, 19-31
(“Uw deel van het goede hebt gij
ontvangen, en Lazarus viel het kwade
ten deel; deze ondervindt nu
vertroosting, maar gij wordt gefolterd.”)
Donderdag 29 september:
feest H. Michael

Polen. Onze groep bestond uit 65
mensen van acht verschillende nationaliteiten. Eerst gingen we naar
Wrzesnia voor de Days in the Dioceses. Dit waren dagen van ontmoeting
met met jongeren van verschillende
lokale parochies. In Wrzesnia waren
we in verschillende gastgezinnen ondergebracht. Zo kom je dichtbij de
mensen. Ondanks de taalbarrières
hebben we de bijzondere gastvrijheid
van de Poolse mensen ervaren. Ze
wilden het beste van zichzelf aan ons
geven.
Na de Days in the Dioceses gingen
we naar Krakau - naar de eigenlijke
Wereld Jongeren Dagen. Daar
hebben we elke dag catechese gekregen, verzorgd door verschillende Nederlandse bisschoppen en na de middag konden we aan verschillende
activiteiten deelnemen, o.a.de officiële openingsviering, de verwelkoming van de Paus, kruiswegviering,
vigilieviering en de afsluitende Mis.
Voor de laatste dag van de WJD
gingen alle deelners te voet naar de
plek waar de afsluitende viering werd
gehouden. De afstand was tussen de
8 en 15 km. Deze wandeling werd
als een pelgrimswandeling beschouwd. De vigilieviering en de afsluitende mis waren de hoogtepunten
van de WJD. Miljoenen jongeren uit
de hele wereld, rondom de paus
verenigd, om samen te bidden.
Tijdens het avondgebed werd het
Allerheiligste – de Heilige Communie
– uitge-steld. Iedereen op de knieën
met brandende kaarsen in de hand,
en velen met tranen in de ogen. Er
waren meer dan twee miljoen
jongeren bijeen... en het was STIL.
Dit moment van aanbidding was een
versterking voor de vele jonge
mensen, op het veld bijeen. Dat beeld
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Mijn naam is Elvira van Mulken-Janssen. Ik ben
uitvaartverzorger voor Yarden in Heerlen. Uit ervaring
weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid
nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun
en inspitreer ik u bij het organiseren van begrafenis of
crematie. Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of
elders verzekerd bent. U kunt mij bellen op 045 525 3097.
Yarden & Peters Uitvaartzorg Zuid-Limburg.
Wilt U een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24
uur per dag). www.yarden.nl

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46
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raakte de soms wankelende jongeren.
Die nacht hebben we op het veld
geslapen en de volgende ochtend was
de afsluitende viering samen met de
paus. Met meer dan twee miljoen
jongeren een Heilige Mis, dat was
super mooi. De boodschap van de
paus aan de jongeren was: “Wees niet
bang, jullie zijn de toekomst van de
Kerk”. Zulke bijeenkomsten van
jongeren geven ons hoop en
vertrouwen.
We hoeven niet bang te zijn voor de
secularisatie en de ontkerkelijking.
Onze Kerk is gebouwd op een vaste
rots en dat zijn wij.
Kapelaan Rijo Muprappallil

We hebben geluk:

Nederlandse dag in Rome
Met de parochies van de dekenaten
Heerlen en Kerkrade sluiten we ons
aan bij het initiatief van het Bisdom
en gaan met een busbedevaart naar
Rome. We vertrekken 11 november
en komen 18 november 2016 weer
terug. Op 15 november vindt dan in

Rome een
bijeenkomst van
katholieke pelgrims uit
Nederland plaats.
Deze bijzondere
ontmoetingsdag wordt
georganiseerd in het
kader van het Heilig
Jaar van de
Barmhartigheid. De
dag begint met een
gezamenlijke viering
van de Eucharistie in
de Sint-Pieter, waarin
de aanwezige
Nederlandse
bisschoppen zullen
celebreren en waarbij
paus Franciscus mogelijk zal
aansluiten!
We hebben onze bedevaart dus op
het goede moment! Ik kijk naar deze
bedevaart uit; ik ga graag mee en
hoop dat heel wat parochianen zich
aansluiten. Ik zou het heel fijn vinden
als we een bus vol krijgen met
parochianen (en oud-parochianen).
• U kunt zich aanmelden op het
parochiekantoor, of rechtstreeks bij
S&S-reizen, Keerberg 62, 6367 EK
Voerendaal. Voor informatie kunt u
bellen met tel. 045-5750461
Wim Miltenburg fso, pastoor
De prijs per persoon is op basis van
een tweepersoonskamer € 709,-.
Toeslag eenpersoonskamer: € 150,.
Verdere info vindt u op de parochiesite
van parochies Heerlen-Noord onder
het kopje actueel bij parochiebladen:
parochieblad 1 jaargang 2016
Info vindt u ook rechtstreeks bij SNSreizen – wel de dekenale Rome-reis
aanklikken - http://www.sensreizen.nl/romedekenale.htm
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Moeder van de armen
wordt heilig
Moeder Teresa van Calcutta wordt
op zondag 4 september heilig
verklaard. Tijdens een
eucharistieviering op het SintPietersplein in Rome zal paus
Franciscus die dag haar officiële
heiligverklaring uitspreken.

Nu, negentien jaar na haar dood, volgt
haar heiligverklaring. De congregatie
van Moeder Teresa (officieel:
Missionaries of Charity) telt
momenteel meer dan 4.500 leden,
die in tal van landen actief zijn. In
Nederland hebben de zusters een
vestiging in Rotterdam.
De liturgische gedachtenis van de
heilige Moeder Teresa van Calcutta
is op 5 september. Het bisdom
Roermond heeft bij gelegenheid van
de heiligverklaring een gebedsprentje
uitgegeven.

Rozenkrans

Moeder Teresa werd in 1910 in
Skopje (Macedonië) geboren als
Agnes Gonxha Bojaxhiu. Ze trad in
bij de zusters van Loreto en werd als
missionaris naar India gestuurd.
Langzaam groeide de behoefte om
een eigen congregatie te stichten van
zusters die zich inzetten voor de
allerarmsten: de Missionarissen van
Naastenliefde. Samen met haar
medezusters ontfermde Moeder
Teresa zich sinds 1948 over mensen
die door iedereen in de steek gelaten
waren en vaak op straat stierven. In
1979 ontving Moeder Teresa voor
haar werk de Nobelprijs voor de
Vrede.
De moeder van de armen overleed
op 5 september 1997 in Calcutta. Ze
was toen 87 jaar oud. In 2003 werd
Moeder Teresa door paus Johannes
Paulus II, met wie ze een goede
persoonlijke band had, zalig verklaard.

De rozenkrans dankt zijn ontstaan
aan het herhalend gebed, dat we bij
de oude Egyptische kluizenaars
aantreffen. Dit herhalend gebed leeft
nog steeds in de oosterse kerken (het
zogenaamde Jezusgebed), maar ook
in andere godsdiensten zoals het
hindoeisme, boeddhisme en de islam.
Door een gebed steeds te herhalen,
creëer je rust en aandacht om je te
verdiepen in wat je uitspreekt en de
gedachten die het bij je oproept.
Daarnaast nodig je Maria uit om met
je mee te bidden, in
jouw gebed tot God
de Vader. In feite bid
je dus samen met
Maria de
rozenkrans.
Een doorsnee
rozenkrans is een gebedssnoer met
60 kralen. Deze kralen zitten op het
snoer in groepjes van 10 kralen (de
zogenaamde ‘tientjes’) afgewisseld
door steeds één losse kraal. Aan het
begin (of uiteinde) van de rozenkrans
vind je een kruisje gevolgd door één
grote, 3 kleine, en weer één grote
kraal, en dan vaak gevolgd door een
medaille. (Vervolg op blz. 9.)
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk

Kerkstraat 8
Woensdag 31 augustus
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 02 september
14.00 uur: Huwelijksmis voor Marco
Stienen en Melanie van den Bogaard.
18.00 -19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priesterroepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; Hub Jos Franssen en Maria Mecht. Heutz (st.); Jan
van Lent en overl. familieleden en
voor fam. Speth.
Zaterdag 03 september
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets
(jrd.) en voor Rob Hendriks (coll.).
Zondag 04 september
11.00 uur Zangmis voor Anton Planinsek en Hubertina Hermans
(gest.jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.);
Lies Snackers-Wijnen (coll.); Rob
Hendriks (coll.); An de Serière-Heuts
en voor Gildo Bizotto en Lucia Bizotto
(jrd.)
Maandag 05 september
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.
Woensdag 07 september
09.00 uur Leesmis voorAntonius
Houben en Sofia Houben (st.); voor
Martin Palmen en Catharina Goffin.
Vrijdag 09 september
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Albert Arentsen en Gertrudis Martens (st.)
Zaterdag 10 september
Plechtige opening Corneliusoctaaf
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis t.e.v. H. Cornelius;

Frans Schnabel, Agnes Crombach
en zoon Sjef (gest.jrd.); Frans Hochstenbach en Maria Boutsen (st.); Dirk
Coort (zeswekendienst) m.m.v. St.
Caeciliakoor
Zondag 11 september
11.00 uur Zangmis t.e.v. H. Cornelius;
echtel. Osterlitz-Odekerken (gest.jrd.);
Frits Westenberg (coll.) m.m.v. Thirdwing.
Aansluitend relikwieverering en
kinderzegen.
Maandag 12 september
18.45 uur Marianoveen met aansluitend zangmis t.e.v. H. Cornelius;
voor Renier Wijnen en Barbara Daemen (st.) m.m.v. Gregoriaans koor
Dinsdag 13 september
19.00 uur Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Henk Gerringa (coll.).
Woensdag14 september
09.00 uur Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Alphons Leers.
19.00 uur Zangmis t.e.v. H. Cornelius.
Donderdag 15 september
19.00 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans koor van de parochie H. Moeder
Anna Bekkerveld. T.e.v. H. Cornelius.
Vrijdag 16 september

FEESTDAG H. CORNELIUS

15.30 uur Corneliuszegen.
19.00 uur Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor Lisa Degens; voor de zielen in
het vagevuur m.m.v. St. Caeciliakoor.
Zaterdag 17 september
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
17.00 uur H. Mis b.g.v. het diamanten
huwelijk van Stanislav Cerniak en
Maria Bukowska.
19.15 uur Zangmis t.e.v. H. Cornelius;
voor Mia Janssen-Reimersdal (coll.);
Anneke van Dijk-Kolen (coll.) m.m.v.
Pauluskoor.
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Zondag 18 september
Plechtige sluiting Corneliusoctaaf
11.00 uur Zangmis t.e.v. H. Cornelius
voor echtel. Lei Quaedvlieg en Bertien
Quaedvlieg-Beaujean; voor Sjef Somers en Bertha Somers-Stassen
(gest.jrd.) en voor zoon Piet; echtel.
Sjaak en Mia Jonkers-Bessems
(gest.jrd.); Frans Hochstenbach en
Maria Boutsen (st.); Jan Martens
(coll.); ouders Jacobs-Leers (jrd.),
ouders Hamaekers-Moonen en voor
Jo Hamaekers; Margriet HoofsDeguelle (jrd.) en voor overleden familieleden Hoofs en Deguelle m.m.v.
St Caeciliakoor.
Aansluitend relikwieverering en
kinderzegen.
KINDERNEVENDIENST.
Daarna “Proemevlaaiconcert” in
het Corneliushuis m.m.v. koninklijke fanfare St. Joseph
Maandag 19 september
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis
Woensdag 21 september
09.00 uur leesmis.
Vrijdag 23 september
19.00 uur leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 24 september
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Eddy Gryson
(coll.) en voor Frans Swinkels (coll.).
Zondag 25 september
11.00 uur Zangmis voor Rika Körferter Linde (coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.).
Maandag 26 september
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Gerardus Hoenen,
Francisca Sijstermens en Alphons
Hoenen (st.)

Woensdag 28 september
09.00 uur Leesmis voor Jan Jacob
Sijstermans; Hubert Dounen en Maria
Stassen.
Vrijdag 30 september
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 01 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Monty Pluim
Mentz (coll.) en voor Ria OdekerkenStassen (coll.) m.m.v. Paulus koor.
Zondag 02 oktober
11.00 uur Dierendag-gezinsmis voor
echtel. Huub en Riet Neilen-Zeegers
(gest.jrd.); Mia Paes-Gorissen (coll.);
Lies Snackers-Wijnen (coll.) en voor
Rob Hendriks (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
Maandag 03 oktober
18.25 uur Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Lizette en Louis
van Ormelingen (st.)

In huize Ter Eyck is er

op zaterdagmiddag
om 15.00 uur een H.Mis.

Agenda

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: I.v.m.
renovatiewerkzaamheden voorlopig
gesloten.
• Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.
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Gedoopt
werden:

Misintenties

• Livay en Ian, zonen van
Danny Heijnen en Pamela Debeye, Navolaan
• Rosa-Lee, dochter van
Danny Dekkers en Claudia Swinnen,
Navolaan

Wij namen afscheid van:

† Dirk Coort, 76 jaar, Heerlen
† Niek Noppert, 79 jaar, Caeciliastraat

Gaan trouwen:

• 2 september: Marco
Stienen en Melanie van
den Bogaard.
• 9 september: Wesley Wilms en
Laura Willemsen.
• 16 september in Odiliënberg: Danny
Gouders en Sonja Straatman.

Bedevaart Kevelaer

Op dinsdag 6 september 2016
gaan we onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg naar Kevelaer.
We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat en NieuwEinde Navolaan bij de Christus Koningkerk. De kosten bedragen € 18,per persoon. U kunt zich aanmelden
bij mevr. Leunissen (tel: 5225239) of
op de pastorie (tel: 5212450).

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer verschijnt op
4 oktober. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve u dit tenminste 14 dagen eerder bij het parochiekantoor, Kekstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

voor alle kerken van onze parochie
kunt u opgeven bij het parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerlerheide (tel.
5212450) of via de website.

De rozenkrans (vervolg)

De rozenkrans kreeg de vorm zoals
we hem vandaag kennen in de 15e
eeuw door de prediking van de dominicaan (Alain de la Roche, ca. 1428
- 1475).
De rozenkrans wordt vaak
geassocieerd met de H. Dominicus,
de stichter van de dominicanenorde,
maar er zijn geen bewijzen dat hij er
de grondlegger van zou zijn.
Paus Leo gaf in 1520 goedkeuring
aan het gebed en de Kerk heeft de
rozenkrans sindsdien steeds
aanbevolen. Vaak bidt men niet het
volledige rozenkransgebed maar de
verkorte versie. Deze verkorte versie
noemt men het rozenhoedje, maar
wordt vaak ook gewoon 'rozenkrans'
genoemd. Voor dit rozenhoedje bidt
men de rozenkrans niet driemaal rond
(15 tientjes) maar slechts eenmaal (5
tientjes). Wanneer men één
rozenhoedje, bestaande uit vijf
zogenaamde tientjes, bidt, koppelt
men de geheimen of mysteries aan
een bepaalde dag van de week
(bijvoorbeeld donderdag de
Eucharistie-instelling, zaterdag het
onbevlekt hart van Maria); zo
overweegt men op maandag en
zaterdag de blijde geheimen, op
donderdag de geheimen van het
Licht, op dinsdag en vrijdag de
droevige en op woensdag en zondag
de glorievolle geheimen.
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Kerkelijke diensten

in de St. Antonius
van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 3 september
18.00 uur: Euch.viering voor Paula
Thonon-Lubbers (coll.) en Hanny Wenschot-Lubbers
Zaterdag 10 september
18.00 uur: Euch.viering voor Annie v.d.
Kolk-Kroezen en Karel Beckers (coll.)
Dinsdag 13 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle zielen in
het vagevuur
Zaterdag 17 september
18.00 uur: Euch.viering voor het heil van
de parochie
Zaterdag 24 september
18.00 uur: Euch.viering voor Paula ThononLubbers (1e jrd.) en voor Corrie v.d. Bergv.d. Ven
Dinsdag 27 september
09.00 uur: Euch.viering voor alle zielen in
het vagevuur

Gedoopt werden op 24 juli 2016

• Melody Kouwenberg, dochtertje van
Jeroen Kouwenberg en Bianca Meeuwsen;
• Eliza Beninati, dochtertje van Ricard
Denz en Melissa Beninati.
We wensen de ouders en peetouders
van harte proficiat met dit doopsel en de
dopelingen wensen wij veel geluk.

Kerkelijke diensten

in de

St. Gerardus Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 04 september
09.30 uur: Euch.viering voor
een overledene (FB)
Maandag 5 september
10.00 uur: Euch.viering in seniorenhof
de Grindel, toegankelijk voor alle
parochianen
Dinsdag 06 september

Geen euch.viering i.v.m.de bedevaart
naar Kevelaer.
Zondag 11 september
09.30 uur: Euch.viering voor een overledene (CK); ouders Wouters-Josquin
(gest.jrd.); voor ouders Klein-Joosten,
dochter Finy, Piet, Sjef Klein (gest.jrd.),
ouders Jan Casper Paes, Sophie Paesvan der Zon en voor pastoor Frans Klein
Zondag 18 september
09.30 uur: Euch.viering voor heer en
mevr. Huys-Heusschen (gest.jrd.) m.m.v.
gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Dinsdag 20 september
09.00 uur: Euch.viering voor de zielen in
het vagevuur
Zaterdag 24 september
11.00 uur: Huwelijksmis voor Marian Spee
en Rick van der Kraan
Zondag 25 september
09.30 uur: Euch.viering voor een overledene (UB)
Zondag 02 oktober
09.30 uur: Euch.viering voor een overledene (ID)

Binnenkort gaan trouwen:

Op zaterdag 24 september geven Marian Spee en Rick van der Kraan elkaar
het ja-woord in de St. Gerardus Majellakerk. Wij wensen het bruidspaar veel
geluk voor de toekomst.
Gedoopt werden op 17 juli 2016:
• Gerry van Krevel, zoontje van Ger
van Krevel en Miranda Driessen;
• Levi Melgert, zoontje van Gerben
Melgert en Melanie Swinkels;
• Danielle Brouwer, dochtertje van Marc
Brouwer en Anna Melgert;
• Robynn Pinas en Evy Pinas, dochtertjes van Jordey en Armine Pinas.
Op 7 augustus 2016:
• Lucy Schepers, dochtertje van Marc
Schepers en Valentina Nikolova;
• Esmee Hahnraths, dochtertje van
Marcel Hahnraths en Marissa Brouwers.

Proficiat ouders en dopelingen!
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Overzicht eucharistvieringen door het jaar
Heerlerheide Heksenberg
zaterdag
zondag
maandag

Vrank

Schandelen

18.00 uur

19.00 uur
11.00 uur

(15.00 uur:
Ter Eyck)

19.15 uur
11.00 uur
19.00 uur

09.30 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 uur

9.00 uur

9.00 uur

(1e en 3e week
van de maand)

(2e en 4e week
van de maand)

19.00 uur
09.00 uur

19.00 uur

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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 0452 60

U, rozenkrans bemin ik,
reeds van mijn vroegste jeugd.
Ik zal u nooit verlaten,
in droefheid of in vreugd
Tot het ogenblik
van mijn laatste snik
bij dag, bij nacht blijft gij
O, rozenkrans bij mij.

