


Liturgische kalender
A cyclus
Weekend 25/26 februari
8e zondag door het jaar
eerste lezing Jes. 49, 14-15
tussenzang psalm 62
tweede lezing 1 Kor. 4, 1-5
evangelie Mt. 6, 24-34
Woensdag 1 maart
Aswoensdag
Weekend 4/5 maart
1e zondag van de Vastentijd
eerste lezing Gen. 2, 7-9; 3, 1-7
tussenzang psalm 51
tweede lezing 1 Rom.5, 12-19
evangelie Mt. 4, 1-11
Weekend 11/12 maart
2e zondag van de Vastentijd
eerste lezing Gen. 12, 1-4a
tussenzang psalm 53
tweede lezing 2 Tim. 1, 8b-10
evangelie Mt. 17, 1-9
Weekend 18/19 maart
3e zondag van de Vastentij
eerste lezing Ex. 17, 3-7
tussenzang psalm 95
tweede lezing Rom. 5, 1-2.5-8
evangelie Joh. 4, 5-42
Weekend 25/26 maart
4de zondag van de Vastentijd
eerste lezing 1 Sam. 16, 1b.6-7, 
10-13a
tussenzang psalm 23
tweede lezing Ef. 5, 8-14

evangelie Johannes 9, 1-41

geloof wordt ons zo een gezonde 
geestelijke voeding aangereikt. 
Wij hebben hier in West Europa de 
kans om dit christelijk geloof te 
omarmen. Om die keuze serieus te 
nemen. Al geldt voor veel opgroei-
ende jongeren dat hun grootouders 
al niet meer vertrouwd zijn met 
christelijke tradities. 
We hebben een mooi geloof. Ook 
de nuance spreekt mij aan; dat 
wie buiten zijn schuld om Jezus 
Christus niet heeft kunnen ken-
nen, maar wel eerlijk op zoek is 
naar God en oprecht leeft, even-
zeer het eeuwig geluk kan be-
reiken. Misschien zonder het te 
weten is het ook dan door Jezus 
Christus. God gaat eerlijk met 
ons om. Dat wij dan ook eerlijk 
omgaan met de kansen die we 
krijgen. En dan blijft dopen actu-
eel!

Wim Miltenburg fso, pastoor 

Openstelling
De linkerdeur van het kerkportaal 
van de St. Gerardus Majella-kerk 
aan de Heerenweg zal overdag zijn 
gopend van donderdag t/m zondag 
van 9.00 tot 17.00 uur. Zo is het 
mogelijk een blik in het interieur 
van de kerk te werpen, even wat te 
bidden en een kaarsje op te steken.

Financiën Heksenberg
In het vorige parochieblad zijn de 
financiën over 2014 van de drie 
parochies toegelicht. Voor de paro-
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en niemand wist hoe laat het was.
Hij zei: “Voor de avond valt, laat ik je 
niet vertrekken”.
Hij deed er alles aan om ons gesprek te 
rekken.
En als ik met hem verder praat
zie ik hem nu rustig in zijn gelaat.
Ik dacht niet aan mijn klein verdriet
en ook zijn handicap die zag ik niet.
’s Avonds bij het opkomen van de maan 
zijn we ieder onze eigen weg gegaan.
Het is moeilijk om over deze ontmoe-
ting te praten, 
maar ik weet wel dat hij mij nimmer los 
zal laten.

Pelgrimsreis 
naar de heilige Gerardus in Zuid-
Italië – Vlieg- en busreis van 13 
t/m 19 oktober 2017.
Samen met reisorganisatie ‘Huis 
voor de Pelgrim’ organiseert 
Klooster Wittem rond het Jaar-
feest van Sint Gerardus een ze-
vendaagse vlieg- en busreis naar 
het Land van Gerardus. De bege-
leiding is in deskundige handen 
van reisleidster Sabine Gerardts 
van ‘Huis voor de Pelgrim’ en pa-
ter Henk Erinkveld, rector van het 
redemptoristenklooster te Wittem. 
Info bij de receptie van Klooster 
Wittem (Wittemer Allee 32, 6286 
AB Wittem) en bij  het Huis voor 
de Pelgrim, tel.nr 043-3215715. 
Alle gegevens vindt u ook op www.
huisvoordepelgrim.nl

PeerkePad: 
van de heilige Gerardus naar de 
zalige Petrus Donders: eind mei en 

chie Gerardus Majella Heksenberg 
heeft dat geleid tot vragen. Daar-
om heeft het kerkbestuur besloten 
om in april een informatiebijeen-
komst voor de wijk Heksenberg 
te houden waarin de financiële 
situatie verder wordt toegelicht 
(en, indien goedgekeurd, zullen 
ook de cijfers over 2015 worden 
besproken) en om gezamenlijk te 
komen tot concrete plannen. Dit 
alles in het teken van onze geza-
menlijke wens om de Gerardus 
Majella kerk met uw steun zo lang 
mogelijk open te houden. Alle 
belangstellenden worden daarbij 
uitgenodigd (ook niet-kerkgaande 
inwoners van de wijk Heksenberg 
met hart voor het kerkgebouw). De 
datum van deze bijeenkomst zal 
later nog bekend worden gemaakt. 

Rolstoel
Ik bracht zijn rolstoel naar de overkant. 
Hij zocht onzeker naar mijn hand. 

Ik luisterde geduldig 
naar zijn stem 
en dacht: ik heb eigen-
lijk geen tijd voor hem.
Ben toch maar blijven 
praten, 
het was moeilijk hem 

alleen te laten.
Ik zat naast zijn stoel in ’t groene gras 
terwijl ik blijheid in zijn ogen las.
Wende al aan zijn stem
en dacht, ik zie veel goeds in hem.
Hij had een ruime belangstelling voor 
mij, 
dat maakte me van binnen blij.
Wij spraken veel daar in het gras
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medio september resp. met de fiets 
of te voet van Wittem naar Tilburg.
PeerkePad is een pelgrimsroute 
tussen de heiligdommen van twee 
bekende redemptoristen:  van de 

H. Gerardus 
Majella in Wit-
tem naar de 
Zalige Petrus 
Donders (be-
ter bekend 
als Peerke) in 
Tilburg.
Vierdaagse 
fietspelgri-
mage  (29 mei 

tot 1 juni). De dagtochten van 40 
tot 60 km gaan over een gemakke-
lijk parcours. Overnacht wordt er 
in een klooster, een hotel en een 
pelgrimshuis. De begeleiding is in 
handen van Nan Paffen. 
€ 295,00 (vol pension; incl. baga-
gevervoer).  Opgave (van maxi-
maal 13 deelnemers) vóór 15 april 
bij de receptie van Klooster Wit-
tem (043-4501741) of via nan.
paffen@kloosterwittem.nl
Zevendaagse wandeltocht (17 - 23 
september) met dagetappes tus-
sen 16 en 29 km die niet moeilijk 
zijn voor redelijk geoefende wan-
delaars. Overnachtingen in mid-
denklasse-hotels en een pelgrims-
huis. De tocht met maximaal 14 
deelnemers wordt begeleid door 
pater Henk Erinkveld. € 495,00 
(vol pension, incl. bagagevervoer). 
Opgave bij de begeleider, tel 043-

5

6018812 of via h.erinkveld@re-
demptoristen.nl 

Volgend parochienieuws
Het volgend nummer verschijnt 
op 19 maart. 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. Cornelius-
kerk 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
Van 24 februari t/m 23 maart
blauw is de St. Corneliuskerk
groen is H. Gerardus Majellakerk
Vrijdag 24 februari:
19.00 uur: Leesmis voor Greet van 
der Ven (coll.); Rinus Smits (coll.) 
en Gène Mertens.
Zaterdag  25 februari:
16.00-16.45 uur: Biechtgelegen-
heid
19.00 uur: Zangmis voor Sjaak   
Reijnierse (jrd.) en voor Frans 
Knols (coll.).
Zondag 26 februari:
9.30 uur: Euch.viering  voor Els 
Stevens-Jongen; Jean Hochsten-
bach (coll) en Anne Franck (coll).
11.00 uur: Zangmis voor het wel-
zijn van onze parochies; Jadzia 



Mendel-Lipowicz (coll.) en ter na-
gedachtenis aan Erik Theeuwen, 
zoon van Riet en Frits Theeuwen.
Maandag 27 februari:
9.00 uur: H. Mis waarna uitstelling 
van het Allerheiligste tot 12.00 uur.
Er is geen avondmis.
Dinsdag 28 februari: 
9.00 uur: H.  Mis vervalt i.v.m. car-
naval 
Woensdag 1 maart: 
Aswoensdag

09.30 uur: Uitstelling 
van het Allerheiligste tot 
12.00 uur. Er is geen och-
tendmis.
10.30 uur H. Mis met as-
kruisje in huize Ter Eyck.

19.00 uur:  H. Mis voor Rinus Smits 
(coll.) en Pastoor Eduard Durlinger 
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor
Vrijdag 3 maart:
18.00-19.00 uur: Aanbidding en 
aansluitend leesmis voor echtel. 
Durlinger-Nijssen (st); fam. Speth-
Mertens; voor Jan van Lent en 
overleden familie.
Zaterdag 4 maart:
16.00-16.45 uur: Biechtgelegen-
heid
19.00 uur: Zangmis voor het wel-
zijn van onze parochies; voor Frans 
Swinkels (coll.) en Resie Schillings-
Sijstermans (coll.).
Zondag 5 maart
9.30 uur: Euch.viering voor Ed-
mund Moerskofski (coll);
11.00 uur: Zangmis voor Phêrõ 

NguyenBa van overleden op 1 
maart 2015; voor een bijzondere 
intentie; voor Stijn van Wanrooij-
Eleveld (coll.) m.m.v. St. Paulus 
koor.
Maandag 6 maart:
18.45 uur: Marianoveen met aan-
sluitend leesmis voor Augusta Dur-
linger (st.)
Dinsdag 7 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die 
offerden
Woensdag 8 maart:
09.00 uur Leesmis t.e.v. Sint Petrus 
en Paulus, voor de intenties van de 
paus en de Rome-pelgrims.
Vrijdag 10 maart:
19.00 uur: Leesmis voor Nic. Jos. 
Schils en Maria Cath. Wehlen (st.)
Zaterdag 11 maart:
16.00-16.45 uur: Biechtgelegen-
heid
19.00 uur  Zangmis voor Piet Ha-
mer (jrd.), voor Greet Hamer-Bercx 
(coll), voor Cor Hamer en voor An-
gelo Verbeucken; Piet Dingelstad 
en Annie Simons.
Zondag 12 maart:
9.30 uur: Euch.viering voor het 
welzijn van onze parochies; voor 
pastoor Frans Klein en voor Anne 
Franck  (coll) m.m.v. gemengd ker-
kelijk zangkoor St. Caecilia;
11.00 uur: Zangmis voor Johannes 
Matheus Vrolings en Maria Catha-
rina Vrolings-Haan (gest.jrd.); voor 
Lies Snackers-Wijnen (jrd.); voor Jo 
Zeegers (zesw. dienst) en voor Ria 
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Odekerken-Stassen (coll.) m.m.v. 
Gregoriaans koor,
Maandag 13 maart:
18.45 uur: Marianoveen met aan-
sluitend leesmis voor Jos. Hermans 
(st.); Catharina Lindelauf en Marga-
retha Schoutrop en voor Jac Koch

Dinsdag 14 maart:
9.00 uur:  Euch.viering voor alle 
zielen in het vagevuur

Woensdag 15 maart:
19.00 uur: Leesmis.

Vrijdag  17 maart:
19.00 uur Leesmis voor Maria Jo-
sefa Packbier-Kusters (st.)

Zaterdag 18 maart:
16.00-16.45 uur: Biechtgelegen-
heid
19.00 uur: Zangmis voor Jo van Eik 
en schoondochter (jrd.); uit dank-
baarheid; voor Annie Franssen-
Hendricks (coll.) m.m.v. St. Caecilia 
koor. 
Zondag 19 maart:
9.30 uur: Euch.viering voor een 
overledene (NB)
11.00 uur: Zangmis voor levende 
en overleden leden van Koninklijke 
Fanfare St. Joseph; voor Frans Evers 
en Andreas Beranich en Fien Be-
ranich-Alberts en zoon Toon (gest.
jrd.); voor Pierre Klinkers (zesw.
dienst); Lily Kleinjans-Spelthan 
(coll.); Frans Hanssen m.m.v. Ko-
ninklijke Fanfare St. Joseph.
Maandag 20 maart:
18.45 uur: Marianoveen met aan-

sluitend leesmis voor Hendrik Jos. 
Beaujean en Maria Cath. Voncken 
(st.).
Dinsdag 21 maart:
9.00 uur: voor vrede in den wereld
Woensdag 22 maart:
9.00 uur: Leesmis.
Rood =  Corneliuskerk
Groen = Gerardus Majella kerk.

In huize Ter Eyck
is er op zaterdagmiddag
om 15.00 uur een H.Mis

Wij namen afscheid van:
In de St Cornelius-parochie
† Louis Janssen, 80 jaar, Amsten-
rade
† Hubert Niesing, 61 jaar, Brunssum
† Frank Goeman, 66 jaar, Kamp-
straat
† Pierre Klinkers, 85 jaar, Renne-
migstraat
† Jo Zeegers, 90 jaar, Hulsberg, 
voorheen Anjelierstraat
In de H. Gerardus Majella-parochie
† Tiny van der Veer- Sijstermans, 
91 jaar, Swalmen (voorheen Pas-
toor Honnéestraat)

Gedoopt werden:
• Yamilla, dochter van Ramona Vi-
rag en Remco Colson, Varenerf
• Aylana, dochter van Patricia Jan-
sen en Frank van de Roer, Duiven-
straat
• Kyara, doch-
ter van Svenja 
Fougret en Marko 
van Haren, Jos 
Klijnenstraat 
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nen gebruiken. Op www.vastenac-
tie.nl kunt u zien hoe anderen de 
vastenperiode invullen. 
Als parochies in het dekenaat 
Heerlen en Landgraaf ondersteu-
nen we het vastenactieproject in 
Nepal. Daar wordt door jonge me-
nen uit Heerlen een armenschool 
gebouwd in Thali. In de zomer van 
2016 is daar door jongeren samen 
met de plaatselijke gemeenschap 
gebouwd aan een schooltje. (In 
2015 was door de aardbeving het 
bestaande schooltje grotendeels 
verwoest.) In 2017 wil de groep uit 
Heerlen opnieuw naar Nepal om de 
school verder op te bouwen. 

Het geld wat wij met de vastenac-
tie inzamelen wordt besteed aan 
bouwmaterialen om dit te kunnen 
doen. In het volgende parochieblad 
- inclusief folder met info – leest 
u er meer over,.  Bij de presenta-
tiemissen van de communicanten 
(26 maart in de Corneliuskerk en 
2e paasdag in de Gerardus Majel-
lakerk) houden we een kerkdeur-
collecte voor dit doel. Het project 
is aangenomen door het Missiebu-

reau van het Bisdom Roermond.  
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046. 
Dat betekent dat zij het ingezamel-
de bedrag verdubbelen.

Jezus’ ouders hebben feest
Het is deze maand nog geen Vader-
of Moederdag en toch hebben de 
ouders van Jezus in maart allebei 
feest. Binnen één week tijd viert de 
Kerk zowel het feest van Sint Jozef 
als dat van Maria Boodschap. 
Bijzonder is dat het feest van Sint 
Jozef dit jaar niet op de eigenlijke 
datum 19 maart wordt gehouden, 
maar een dag later. Dat komt door-
dat ‘Sint Joep’ dit jaar op zondag 
valt en in de kerk gaat de zondags-
viering (bijna) altijd voor, zeker in 
de Veertigdagentijd. Dat betekent 
dat in de liturgie het feest van ‘Sint 
Jozef, Bruidegom van de heilige 
maagd Maria’ dit jaar op maandag 
20 maart wordt gevierd. 
In diezelfde week wordt op zater-
dag 25 maart het feest van Maria 
Boodschap gevierd, of zoals het of-
ficieel heet: ‘Aankondiging van de 
Heer’. Op deze dag herdenken we 
in de liturgie dat Maria van de en-
gel de boodschap kreeg dat zij de 
moeder van Christus zou worden. 
Interessant is dat het op deze twee 
feestdagen over de ouders van 
Jezus gaat, maar dat Hij zelf tege-
lijkertijd ook al centraal staat. Zo 
worden we al heel vroeg in het jaar 
op Kerstmis gewezen en op het feit 
dat God zelf mens geworden is.
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