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komt God in onze wereld. Het is nodig Jezus in het licht te zetten, want
Jezus in de spotlights!
in onze wereld zijn zoveel spotlights
Bij het opzetten van de kerststal zorg dat je Kerstmis kunt vieren zonder stil
ik altijd dat een van de lichtjes helder
te staan bij Jezus’ geboorte. Onze tijd
in de stal straalt: Maria en Jozef en het
lijkt daarin op 2000 jaar geleden: in
Kind in de kribbe duidelijk in het licht!
De os en de ezel pikken ook een glimp Bethlehem was geen plaats voor de
moeder en het Kind. Daarom zet ik bij
van dit licht op; de figuren wat verder
alle kerstversiering ook altijd ook een
van de stal worden vager beschenen
stalletje, of minstens het Kindje ligdoor de lampjes in de boom. Het eigend in een kribbe. De kerstverlichting
genlijke ‘kerstgebeuren’ staat in de
verwijst dan naar het Licht dat in onze
spotlight: Er is een Kindeke geboren
wereld is gekomen.
op aard.
Als gelovige mensen kunnen wij dat
Kerstmis vieren zoals het bedoeld is,
zet Jezus in de spotlight. Als klein Kind extra accent leggen. Anders gaat de

Er is ‘n Kindeke geboren...

Liturgische kalender
A cyclus

Weekend 10/11 december:
3e zondag van de Advent
eerste lezing Jes. 35, 1-6a, 10
tussenzang psalm 146
tweede lezing Jak. 5, 7-10
evangelie Mt. 11, 2-112
Weekend 17/18 december
4e zondag van de Advent
eerste lezing Jes. 7, 10-14
tussenzang psalm 24
tweede lezing Rom.1, 1-7
evangelie Mt. 1, 18-24
24 dec. Kerstmis nachtmis
eerste lezing Jes. 9, 1-3, 5-6
tussenzang psalm 96
tweede lezing Titus 2, 11-14
evangelie Luc. 2, 15-20
Weekend 1 januari 1917
Moederschap van Maria
eerste lezing Num. 6, 22-27
tussenzang psalm 67
tweede lezing Galaten 4, 4-7
evangelie Lucas 2, 167-21
Weekend 7/8 januari
Openbaring des Heren
eerste lezing Jes. 60, 1-6
tussenzang psalm 72
tweede lezing Ef. 3, 2-3a, 5-6
evangelie Matteüs 2, 1-12
Weekend 14/15 januari
2de zondag door het jaar
eerste lezing Jes.49, 3.5-6
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Kor. 1, 1-3
evangelie Joh. 1, 29-34

geboorte van het Kind langzaam verloren. Alles wat we zo aan Kerstmis
waarderen heeft Jezus gebracht: de
vrede, het licht in onze wereld, de
geborgenheid, en ook: in de medemens Jezus herkennen. De bron van
de naastenliefde vinden we bij Jezus.
Daarom: de spotlights op Jezus. –
Laten we ons het geloof in het Kind
Jezus niet afnemen; want ‘t kwam op
de aarde voor ons allemaal. Het Kind,
liggend in een kribbe gedekt met wat
hooi, is God-met-ons. En ’t wenst ons
allen een zalig nieuw jaar.
Namens kapelaan, diaken en kerkbestuur wens ik u een zalig kerstfeest en zalig Nieuwjaar.
pastoor Wim Miltenburg fso

Mistijd Corneliuskerk

Vanaf januari zal de avondmis in de
Corneliuskerk een kwartier vroeger
zijn. We beginnen om 19.00 uur. Dit
is mogelijk omdat we de Antonius
van Paduakerk aan de eredienst
hebben onttrokken en er daar geen
avondmis meer is.

Boeteviering en biechten

Vrijdag 23 december is er in de St.
Corneliuskerk om 18.30 uur een boeteviering. Aansluitend is er om 19.00 uur
de H. Mis. Na de H. Mis is er biechtgelegenheid.
Biechtgelegenheid is er verder iedere
zaterdag van 16.00 tot 16.45 uur in de
St. Corneliuskerk. (Op Oudjaar is er
geen biechtgelegenheid.)
Extra biechtgelegenheid is er in de
week van 19 tot 24 december na iedere H. Mis. En u kunt buiten deze tijden
natuurlijk altijd een afspraak maken
met pastoor, kapelaan of Pater Bert
door een telefoontje, mail, sms, of app.
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Doopvoorbereiding

Voor ouders die hun kind willen
laten dopen is er een gezamenlijke
doopvoorbereiding. Vanaf maandag 6 februari is er iedere eerste
maandag van
de maand in de
parochiezaal
bij de Corneliuskerk een
informatie-avond
(van 19.30 tot
21.30uur). Van iedere dopeling verwachten we dan in principe beide
ouders, maar als dat niet kan, kan
ook één van beiden komen. Peter
en meter mogen meekomen.
Een kindje wordt gedoopt op basis
van het geloof van de ouders. Hun
geloof is plaatsvervangend voor
dat van de dopeling. Het geloof zet
hen op weg naar een gelukkige
toekomst; het biedt warmte, steun
en houvast. En het doopsel is de
eerste stap. Tijdens deze bijeenkomsten is het mogelijk om wensen bij het doopsel door te geven
(naam op doopschelp, doopkaars,
oorkonde, e.a.).
De doopvoorbereiding is gemeenschappelijk met andere ouders. Het
doopsel zelf vind afzonderlijk (individueel) plaats. Meestal op zondag
rond de middag.
Deelname aan een doopvoorbereidingsavond kan al in een vroeg
stadium, maar is altijd vóór het eigenlijke doopsel. (Bij het afspreken
van een doopsel is het goed hier
rekening mee te houden.)
Aanmelding voor een doopvoorbereiding kan bij het parochiekantoor:
info@parochiesheerlennoord.nl

(De parochiezaal is achter de pastorie; pad tussen pastorie (Kerkstraat 6) en de kerk; laatste deur
rechts.)

Vormsel

Op vrijdag 25 november heeft de
hulpbisschop het vormsel toegediend aan 30 jongens en meisjes.
In het vorige parochieblad zijn hun
namen vermeld – een van de vermelde vormelingen heeft op het
laatst afgehaakt – maar twee namen ontbraken: Milo van den Lende en Quinten Snijders hoorden
ook bij de vormelingen. Wij wensen
alle vormelingen een goede toekomst en voor heel hun leven de
krachtige bijstand van de Heilige
Geest.

Vuer de mis

Evenals andere jaren verzorgt het

St. Caecilia koor op 24 december
een muzikaal programma en wel om
19.00 uur in de St. Cornelius kerk.
Laat u verrassen door de gezangen
van het koor m.m.v. een klein ensemble van de fanfare van H’heide
en Sandra Bongers op trompet. Om
19.30 uur begint de nachtmis en
zingt het koor de Misa Brevis in G
van Mozart. De sopraan Heidie Pittie
uit Beek zal tijdens deze H. Mis enkele gezangen ten gehore brengen.
Dit alles o.l.v. onze dirigent Hugo

4

Fredrix en m.m.v. onze organist Toon
Konings.
Bestuur, leden, dirigent, organist van
het St. Caecilia koor wensen u allen
fijne feestdagen en een goed en gezond 2017.

Kerstsamenzang

We hopen dan ook dat we weer op
u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke
taken blijven vervullen en nieuwe
plannen maken

Paus Franciscus 80 jaar

Wie 80 jaar wordt, heeft volgens
psalm 90 de ‘leeftijd der sterken’
bereikt. Dit geldt ook voor paus
Franciscus. Op zaterdag 17 december hoopt hij – deo volente –
zijn 80e verjaardag te vieren. Waar
vele anderen
op die leeftijd
al jaren van
hun welverdiende rust
genieten, is
de paus nog
volop actief.
Zeker in de
feestmaand december heeft hij een
volle agenda met veel extra vieringen.
Met zijn 80 jaar is paus Franciscus overigens niet de oudste paus
in de geschiedenis. Dat was paus
Kerkbalans komt eraan! Leo XIII. Hij leidde de kerk totdat
De voorbereidingen voor de actie
hij 93 was en overleed. De langst
Kerkbalans zijn weer in volle gang. residerende paus in de geschiedeHet thema van de actie is dit jaar:
nis was – de apostel Petrus niet
‘Mijn kerk verbindt’. In januari ontmeegerekend – Pius IX, die maar
vangt u een brief met het verzoek
liefst 35 jaar paus was. Hij wordt
om bij te dragen. Net als voor een
op de voet gevolgd door Johannes
huishouden is een gezonde financi- Paulus II, die maar liefst 27 jaar
ële situatie belangrijk voor de kerk. bisschop van Rome was.
Daarom vragen we elk jaar aan al
onze parochianen om een bijdrage.
Te koop:
Het is een vrijwillige bijdrage, maar
Gerardus kalender, prijs € 6,75.
we kunnen niet zonder! De inkomTe verkrijgen bij
sten uit Kerkbalans vormen de fiF. Cobben, Heerenweg 71,
nanciële basis voor onze parochie.
Heksenberg, Heerlen, tel.045-5224822.

Op koopavond donderdag 15 december a.s. wordt in het centrum
van Heerlen, in de Pancratiuskerk,
een volkskerstzang georganiseerd
door de Raad van Kerken Parkstad. In december 2014 was er een
eerste versie. Dit keer zal de samenzang van kerstliederen uit de
diverse tradities worden begeleid
door organist Jo Louppen. Daarnaast zullen musici van het Leger
des Heils medewerking verlenen
en klinken tussen de liederen door
teksten in de sfeer van advent en
kerst. Aanvang: 19.00 uur; na afloop wordt uw vrije gave op prijs
gesteld.
Van harte welkom!
Raad van Kerken Parkstad
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Kerkelijke
diensten

09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 23 december
in de
19.00 uur Leesmis voor de zielen
St. Corneliusin het vagevuur en voor Trien Kootkerk
Oudhoff (coll.).
Kerkstraat 8
Zaterdag 24 december
Woensdag 14 december
09.00 uur Leesmis voor Josef Pack- Kerstavond
17.00 uur Gezinsmis voor Niek
bier en Anna Maria Heiligers (st.)
Noppert (coll.) m.m.v. New GeneraVrijdag 16 december
tion
19.00 uur Leesmis voor de zielen
19.30 uur Zangmis voor overl. ouin het vagevuur, voor Jan Michael
ders Ritzen-Laumen en Hubertina
Diederen en Maria Helena Moonen Laumen (grst.jrd.); ouders Spittler(st.) en voor Familie Durlinger-Nijs- Quaedvlieg (jrd.); Mia van Voorstsen (st.)
Beaujean (coll.); Toos Jansen-GieZaterdag 17 december
len (coll.); Greet van der Ven (coll.);
4de Advent
1ste Jrd. Jan Savelsberg (coll.);
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid Piet Cox en Mimi Cox-Kornetka
19.15 uur Zangmis voor Frits Wes- (coll.); Finie Schillings-Ritzen, Jeu
tenberg (coll.); Frans Swinkels
en Goswin Pagen; Wiel Speth en
(coll.).
echtpaar Segeren-Müller m.m.v. St.
Caecilia koor.
Zondag 18 december
21.30 uur Zangmis voor overledeKINDERNEVENDIENST
nen familie Meyers-Mobers; Truus
11.00 uur Zangmis voor Zef Pluijen Anton Rila-Hollink en Luciën
men en Ciska Pluijmen-Custers
en Annie van Avermaete-van Kan
(gest.jrd.); Jacq en Nelly Gomm.m.v. Third Wingkoor.
mans-Manders (gest.jrd.); Hein
Zijlstra (gest.jrd.); Arnold Hubert
Zondag 25 december
Frederics en Maria Catharina Joze- Eerste Kerstdag
fina Frederics-Palmen (gerst.jrd.);
11.00 uur Zangmis voor ouders
Resie Schillings-Sijstermans (zesw. Sjeng en Katharina Vrolings-Koodienst); Trien Koot-Oudhoff (coll.);
nen en zoon Hein (gest.jrd.); Willy
Wielke Jansen (jrd.) m.m.v. Grego- Vrolings-Paternotte en dochter
riaans koor.
Carina, Lambert Hamers; Eddy
Gryson (coll.); Truus Peters-Peters
Maandag 19 december
(coll.); Sjeng Huren en Leny Hu18.45 uur Marianoveen met aanren-Beaujean; Trien Koot-Oudhoff
sluitend leesmis voor Leonard
Grond en Maria Magdalena Dierks (coll.); Mien Meurs-Triepels (2e jrd.)
m.m.v. Paulus koor.
(st.)
Maandag 26 december
Woensdag 21 december
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Tweede Kerstdag
11.00 uur Zangmis voor Anton en
Netty Backer Leegstra-Malcorps en
Henk van Tilburg; Ger Zuketto (jrd.);
voor levende en overleden leden
Groene Ster; voor overledenen van
de families Leunissen en Vrolings
m.m.v. Gregoriaans koor.
Woensdag 28 december
09.00 uur Leesmis voor Mia Cordewener-Mennens en zoon Loeke.
Vrijdag 30 december
19.00 uur Leesmis.
Zaterdag 31 december Oudjaar
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Trien KootOudhoff (coll.) en Rinus Smits (coll)
Zondag 01 januari 2017
11.00 uur Zangmis voor Pastoor J.
W. Peters, Mej. Peters en overl. ouders en Annie Franssen-Hendricks
(coll.).
Maandag 02 januari
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Josef Hermans en Helena Ramakers (st.)
Woensdag 04 januari
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 06 januari
18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis voor Jan Mathijs
Verkoelen en ouders; Wiel Poels en
overleden familieleden fam. Poels
en fam. Heutz (jrd.)
Zaterdag 07 januari
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Tineke
Ubachs (gest.jrd.) En voor het welzijn van onze parochies
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Zondag 08 januari
11.00 uur Zangmis voor echtel. Hub
en Mieke Duijsens-Koonen en zoon
Lau Duijsens (gest.jrd.) m.m.v.
Gregoriaans koor.
Maandag 09 januari
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis
Woensdag 11 januari
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 13 januari
19.00 uur Leesmis.
Zaterdag 14 januari
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis.
Zondag 15 januari
KINDERNEVENDIENST
11.00 uur Zangmis voor alle levende en overleden leden van de Kon.
Schutterij St. Sebastiaan; tevens
t.i.v. Hubert Huijts en Elizabeth
Beaujean en kinderen m.m.v. St.
Caecilia koor.
Maandag 16 januari
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis

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: vanaf 1
januari 2017 zal de kapel weer iedere werkdag open zijn van 10.00 uur
tot 12.00 uur
• Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
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Gedoopt werden:

* Alena Kaya, dochter van Natascha van den Brink;
• Cas Knibbeler, zoon van Sjoerd
en Melissa Knibbeler-de Winter;
• Jaylina Lutgens, dochter van
Emauel Lutgens en Rachelle Derks;
• Henkie Swinkels, zoon van Sjeng
Swinkels en Leila Shawgi;
• Ayden Vliegen, zoon
van Leila Shawgi;
• Dean Curfs, zoon
van Ronnie en Ingrid
Curfs

Wij namen afscheid van:

† Resie Schillings, 85 jaar, Heerlen
† Jan Merks, 91 jaar, Gravenstraat
Heerlen
† Annie Schurink-Hulshof, 91 jaar
Ter Eyck
† Liesbeth Niehus- Panhausen, 89
jaar, Ter Eyck

Volgend parochienieuws

Het volgend nummer verschijnt op
15 januari. Wilt U misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan
gelieve u dit tenminste 14 dagen
eerder bij het parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 5212450)
te melden.
De Zonnebloem afd. Heksenberg
heeft een goed jaar
achter de rug, een jaar
dat onlangs werd afgesloten met een warme
en gezellige Kerstmiddag in Gemeenschapshuis Heksenberg.
Bestuur en leden wensen alle lezers van dit
blad heerlijke kerstdagen en een
9
gezegend en gezond 2017.

St. Caecilia koor Heksenberg

Nachtmis 2016

Ook dit jaar zorgt het koor van de
Heksenberg voor de muzikale opluistering van de nachtmis op zaterdag 24 december a.s. om 22.00 uur
in de kerk Gerardus Majella.
Het was de wens van koorleden en
dirigent om tijdens de nachtmis de
mis van Gounod uit te voeren. In
de huidige bezetting is het echter
onmogelijk om deze mis te zingen,
aangezien het ledenaantal binnen
het koor door ziekte en vergrijzing
is teruggelopen. De dirigent, Han
Boosten, kwam toen met het voorstel om voormalige koorleden
van de Heksenberg te benaderen om ons koor
éénmalig te komen versterken
zodat onze wens
kan uitkomen. Tevens heeft hij ook
leden benaderd van andere koren
waar hij dirigent van was en is. Als
resultaat kunnen we rekenen op
een 16-tal extra zangers/zangeressen waardoor het nu mogelijk is nog
één keer de mis van Gounod uit te
voeren. Hiermee bent u dan ook
van harte uitgenodigd om samen
met het koor te genieten van een
prachtige nachtmis opgeluisterd
met mooie kerstliederen en met als
afsluitingslied “Stille Nacht”.
Bestuur, leden, dirigent en begeleiding wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig en muzikaal
2017.

Hierbij nodigt

Stichting
Gemeenschapshuis Heksenberg
alle bewoners van de wijk
Heksenberg/Pronsebroek,
bestuur en leden van verenigingen
en zakenrelaties uit voor de

Nieuwjaarsreceptie
N
ieuwjaarsreceptie

opp zaterdag 7 jan. 2017 vanaf 19.00 uu
uur
met muzikale medewerking van koor
CODA en duo Sunrise.

Entree vrij en 1 consumptie gratis.

Bestuur SGH wenst U en de Uwen fijne
Kerstdagen en een gelukkig maar
bovenal gezond 2017.
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Woord van Dank

Graag willen wij allen die onze kerk
zo prachtig versierd hebben voor
Kerstmis heel hartelijk danken.
Kerststalbouwers, bloemschikkers,
kosters en poetsers: onze welgemeende dank! Ook dank aan de
leden van het koor en de harmonie
voor de sfeervolle opluistering van
de kerstvieringen. Hartelijk Dank!

Kerkelijke diensten
in de
St. Gerardus Majella kerk
Heerenweg 45

Zondag 18 december
09.30 uur: Euch.viering voor Edmund Moerskofski (coll);
Dinsdag 20 december
09.00 uur: Euch.viering
voor alle daklozen
Zaterdag 24 december
Kerstavond
18.00 uur: Gezinsnachtmis met
communicanten van Heksenberg
en de Vrank
22.00 uur: Nachtmis voor Math
Haagmans m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Zondag 25 december
Eerste Kerstdag
Geen viering in Heksenberg
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Maandag 26 december
Tweede Kerstdag
11.00 uur: Euch.viering voor Rob
Oomen (gest.jrd.); voor Margée
Martens-Mengelers en voor Jan
Martens (coll.) voor overleden ouders Salden-Lechner (jrd.) en voor
Jo en Toos Crijns-Salden m.m.v.
Harmonie St. Gerardus

Dinsdag 27 december:
9.00 uur geen euch.viering
Zondag 01 januari
geen euch.viering

2017

Dinsdag 03 januari
09.00 uur: Euch.viering voor alle
ziekenverzorgenden
Zondag 08 januari
09.30uur: Euch.viering voor het
welzijn van de parochie m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Dinsdag 10 januari
9.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld
Zondag 15 januari
09.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Dinsdag 17 januari
09.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers

Het nieuwe Onze Vader

Alleen het woord beproeving in ‘leid
ons niet in beproeving’ is voor allen
nieuw. Hiervoor is gekozen om een
verkeerd verstaan van bekoring te
voorkomen. Het is niet God die ons
bekoort. Deze tekst luidt.
Onze Vader,
Die In De Hemel Zijt,
Uw Naam Worde Geheiligd,
Uw Rijk Kome,
Uw Wil Geschiede Op Aarde
Zoals In De Hemel.
Geef Ons Heden Ons Dagelijks Brood
En Vergeef Ons Onze Schulden,
Zoals Ook Wij Vergeven
Aan Onze Schuldenaren,
En Breng Ons Niet In Beproeving,
Maar Verlos Ons
Van Het Kwade.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar
		

Heerlerheide

Heksenberg 			

zaterdag
		
		
zondag
maandag

(15.00 uur:								
Ter Eyck)

19.00 uur 							
11.00 uur
09.30 uur				
19.00 uur

		

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag		
09.00 uur
woensdag
09.00 uur							
donderdag								

Schandelen
19.00 uur
11.00 uur

19.00 uur
09.00 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 0452

