
Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.

Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-
pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;
Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)

vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.

zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.
zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)

woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene

zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis
in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459

Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....
Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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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

Hier had uw
advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.

Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-

pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;

Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis
in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459

Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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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

Hier had uw
advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋

2015
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.

Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-

pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;

Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis

in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

Titus Brandsmastraat 2
6414BL Heerlen
tel +31(0)45 522 87 18
rob@rdmontage.nl

Ook voor reparaties

ROLLUIKEN   ZONWERING   RAAMDECORATIE

montage & service

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459

Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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KELDAN
professioneel grafonderhoud

Regelmatig onderhoud
evt. met bloemetje of plantje

Ook groot onderhoud

Theo & Marion Schroijen
tel. 045 - 527 5574
pf 06 - 52 39 44 77

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

Hier had uw
advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋

2015
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Adenauerlaan 17
6414 NM Heerlen

045 52 81 4 81
www.beaujean.nl
verkoop, verhuur
taxatierapporten

SCVM-
gercertificeerd

Lid VastgoedPro

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.

Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-

pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;

Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis

in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 6
7
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459

Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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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

Hier had uw
advertentie

kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋

2015
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.

Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-

pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;

Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis

in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 6
7
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459

Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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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

Hier had uw
advertentie

kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋

Oude Lindestraat 17, 6411EH te Heerlen
Ligt u ook wel eens wakker
van uw inkomen na uw 67e?
Zou u ook wel eens een goed pensioenadvies willen?
Zonder dat u meteen een verzekeringsproduct moet
afsluiten. Ik help u er graag bij! Onpartijdig en onaf-
hankelijk! Meer weten? Het eerste adviesgesprek van
drie kwartier bij Kleijkers Pensioenadvies kost slechts
€ 25,00 excl. BTW. Neem nu contact op, telefonisch
06-50294790 of via e-mail: info@kleijkers-
pensioenadvies.nl. Meer informatie vindt u ook op
mijn website www.kleijkers-pensioenadvies.nl.
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.
Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.

Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-

pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;

Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis

in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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7
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459

Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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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

Hier had uw
advertentie

kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋

2015
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.
Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.
Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-

pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;

Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis

in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 6
7
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Gezellig
winkelen
bij
Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459
Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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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

Hier had uw
advertentie

kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.
Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.
Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-

pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;

Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis

in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg
tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 6
7
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Gezellig
winkelen
bij
Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459
Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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Chinees Cafetaria Lunchroom

Wannerplein 4
Heerlerheide

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

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

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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Tabakswaren - E-sigaret - Kantoorbenodigdheden -
Wenskaarten - Lectuur - Kado-artikelen - Drogisterij-artikelen

Medicamenten - Haarverven - DHL - OV oplaadpunt en
Stomerijdepot.

Lotto en Staatsloterij

Mgr. Hanssenstraat 17
Winkelcentrum

Heksenberg
Tel: 045 - 523 20 41

www.tabakengemakheksenberg.nl 

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

Hier had uw
advertentie

kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.

Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-
pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;
Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis
in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459

Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....
Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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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

Hier had uw
advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋

2015
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.

Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-

pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;

Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis
in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 6
7
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459

Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling

Woensdag:
gehaktdag
Donderdag:
kogelbiefstuk –
4 halen 3 betalen
Ieder weekend:
extra reclame
Ook het adres
voor al uw feesten

Slagerij - Traiteur

André Habets
Mgr. Hanssenstraat 19

Winkelcentrum Heksenberg

10

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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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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

Hier had uw
advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋

2015
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.

Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-

pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;

Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis

in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl

3 6
7

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459

Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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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

Hier had uw
advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋

2015
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius



Wat betekent de Kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt als er wat
te vieren valt. Waar de leden bevraagd
worden op hun motieven. Waar ze geïn-
spireerd worden om voor anderen het goede
te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht
of gevonden. Een onmisbare pijler van de
samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden
we de Kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een dood-
gewone doordeweekse dag.
Zulke momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet ver-
zilveren bij de bank.
Helaas, want de Kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten, de jaarlijkse vrijwilligersavond - allemaal kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de
persoon naast u in de kerkbank, het kind op de créche, de twijfelende buurman
in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om

door te geven.
U houdt uw Kerk in balans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die
al sinds 1973 een beroep doen op een fi-
nanciële bijdrage voor de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen. In alle vrijheid en
bescheidenheid vraagt uw eigen parochie u
om gul te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken naar een van
de rekeningnummers van de parochie waar
u bij hoort, zoals deze op de laatste pagina
van dit Parochienieuws staan. Dank u wel!
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan
deze actie wilt geven, die overigens (deels)
aftrekbaar is van de belastingen.

Deze Mis wordt opgeluisterd door
het Sint Antoniuskoor /organist Wim
Volckerick.
De Koempelmis van 15 februari is
speciaal voor de verongelukte mijn-
werkers van de Oranje-Nassau II.
We gedenken 51 ondergrondse en
9 bovengrondse
slachtoffers. Ook den-
ken we aan de mensen
die in en om de mijn
van het werk ziek zijn
geworden.
Deze Mis wordt opge-
luisterd door de
Jeugdfanfare Sint Ce-
cilia uit Ubachsberg.
Attributen worden vóór
de mis uitgestald op
het altaar. Iedereen
wordt uitgenodigd om
het lied 'Der Steiger
kommt! Glück Auf!' mee te zingen.

Stipendia
De stipendia in 2015 zijn als in 2014:
Leesmis door de week: € 10,-; Mis
op zaterdagavond of zondag: €  25,-
Voor overige tarieven: zie de web-
site van de parochie.

Misintenties
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide, tel. 5212450 of via de web-
site.
Volgend parochienieuws
Het volgende nummer verschijnt op
15 maart. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

In dit parochieblad treft u een pagina
aan met de folder van de Actie Kerk-
balans 2015. Onze parochie is volle-
dig afhankelijk van wat mensen vrij-
willig geven. En wat u geeft is
bestemd voor de eigen parochie.
In Nederland ontvangen we als kerk
geen overheidssteun. Bij monumen-
tale kerken kunnen we bij restauraties
soms wel een subsidie krijgen als
monument. En de Gemeente Heerlen
verleent een vrijwilligers-subsidie aan
verenigingen. Maar voor de gewone
kosten zijn we aangewezen op vrij-
willige bijdragen. Wij hopen dat u met
de kerkbijdrage mee doet. Zo houdt
u de kerk in balans

U allen wens ik namens het kerkbe-
stuur een heel gezegend en gelukkig
2015. Van veel menen heb ik kerst-
en nieuwjaarskaarten ontvangen.
Voor al uw goede wensen zeg ik
oprecht: Dankjewel.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Zorg voor zieken: een thermometer.
Op bezoek in het ziekenhuis zei Yvon-
ne me: “De wereld van de zieken en
de wereld van de gezonde mensen -
dat zijn twee gescheiden werelden.”
En daar zit veel waars in. Voor gezon-
de mensen is zoveel vanzelfsprekend;
zieke mensen gaan (letterlijk en figuur-
lijk) met hun ziekte naar bed en staan
er mee op. Het houdt hen voortdurend
bezig, speelt mee in hun gedachten,
bij alles wat ze doen. Jezus had tel-
kens aandacht voor zieken, legt hun
de handen op, geneest hen en is hen
nabij. “Hij genas vele zieken van allerlei
kwalen, en Hij dreef veel demonen
uit” (Mc 1,32). Zelfs als hij nauwelijks
geloof aantreft: “Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij
een paar zieken de handen oplegde
en hen genas. Hij stond verbaasd over
hun ongeloof”. Aan de Kerk heeft Je-
zus de opdracht doorgegeven om voor
de zieken te zorgen. Wie ziek is, waar-
deert het gewone leven vaak meer
dan gezonde mensen. Alles is dan
niet meer vanzelfsprekend. Zieken
ontvangen niet alleen hulp en aan-
dacht, maar hebben ook veel te bie-
den. Ze doen gezonde mensen erva-
ren hoezeer iedere mens geroepen is
om de naastenliefde te beoefenen. Ze
geven ons de kans onze wereld men-
selijker, christelijker te maken. De
gesteldheid van onze samenleving
wordt bepaald door hoe we omgaan
met degenen die op anderen zijn aan-

gewezen. Ons omgaan met zieken,
ouderen, en mensen met een beper-
king is een thermometer voor de kwa-
liteit van onze samenleving. In de Kerk
kennen we de ziekenzalving als een
sacrament. Bij de apostel Jacobus
lezen we dat als iemand ziek is de
priesters van de gemeente geroepen
moeten worden om over diegene een
gebed uit te spreken en de zieke met
olie te zalven. Hieronder enkele FAQ’s.
In 1992 heeft paus Johannes Paulus
II de jaarlijks weerkerende wereld-dag
voor de zieken op 11 februari gesteld.
Deze valt dus samen met de feestdag
van O.L. Vrouw van Lourdes. Een
plaats waar zieken en gezonden geen
gescheiden werelden vormen. Ook
daarom is Lourdes een stukje hemel
op aarde.

Pastoor Wim Miltenburg fso

FAQ – De ziekenzalving
Voor wie is de ziekenzalving?
• Voor wie (ernstig) ziek is, door leeftijd
behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor
een operatie staat. Voor hen kiest de pries-
ter bij de zalving de gebeden om goed
herstel en kracht in het lijden
• Voor wie stervende is. Dan kiest de pries-
ter de gebeden om vrede, rust en een zalig
stervensuur.
Andere namen voor de ziekenzalving
• Sacrament van de zieken, heilig oliesel,
bedienen
• Bedienen omvat strikt genomen drie sa-
cramenten: biecht, heilige communie en
ziekenzalving
• Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend
toegediend als iemand spoedig zou gaan
sterven. Men sprak daarom van “de laatste
sacramenten”.
Wie bellen/mailen om de ziekenzalving
te ontvangen?
De ziekenzalving wordt altijd toegediend
door een priester. (Een  diaken, of pastoraal
werk(st)er kan wel een dienst van Woord
en Gebed houden en een ziekenzegening
geven). Voor het sacrament van de zieken
kan men het beste contact op nemen met
de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat
via het parochiekantoor. Als elk
  (Vervolg zie pag. 5)

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
maandag 12 januari
18.45 uur Marianoveen
en aansluitend leesmis uit dankbaar-
heid b.g.v. het 15-jarig huwelijk van
Ger en Cecylia Hazelhof-Wojteczek
woensdag 14 januari
9.00 uur Leesmis voor een overledene
zaterdag 17 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Mia Hermans
(coll.); Mia Smeets-Ruwette (coll.);
Annie Verheezen-Welters (coll.)
zondag 18 januari
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van de Koninklijke
Schutterij Sint Sebastiaan; overl. groot-
ouders, ouders en kinderen van Hubert
Huijts en Elizabeth Huijts-Beaujean;
Mia en Hary Stassen-Erens (jrd.); Fie-
nie Schillings-Ritzen (jrd.); Monique
Hazen-Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.).
m.m.v. St. Caeciliakoor
maandag 19 januari 2015.
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor ouders Wilms-Körfer (st.)
woensdag 21 januari
9.00 uur Leesmis voor Eduard Wint-
gens (st.); Hendrik Schobben en He-
lena Driessen (st.)
zaterdag 24 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Mia Loeff-Peters (jrd.); Tonia
Dabekaussen-Habets (coll.) en Agnes
Kater-Statucki (coll.)
zondag 25 januari
11.00 uur. Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; overl. ouders
Smits-Mertens (st.); Hilde Muris-
Hartmann (coll.); Mia Cordewener-

Mennens en zoon Loeke (jrd.) m.m.v.
Thirdwingkoor.
KINDERNEVENDIENST
maandag 26 januari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Hubert Wijnen en Sybilla
Houben (st.)
woensdag 28 januari
9.00 uur Leesmis voor Johan Kersic
(verj.).
zaterdag 31 januari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Annie Bre-
men-Vossenberg (zesw.dienst);
Czeslaw Szymanowski (coll.); Victorine
Schoonens-Cörvers (coll.); Ton Tem-

pels (coll.); An-
nie van Rhee-
Vlugman (coll.).
2e Collecte
voor de reno-
vatie van de
kerk
Aansluitend
Blasiuszegen.
zondag
1 februari
11.00 uur
Zangmis voor
echtel. Lei
Quaedvlieg en
Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean;

Jozef Mulders en Adriana Mulders-
Smeets (jrd.); Sjef Rothkranz (1e jrd.);
Virginia Swinkels-van Iersel
(zesw.dienst); Els Anten-Kools (coll.)
Zang: Gregoriaans.
2e Collecte voor de renovatie van
de kerk.
Aansluitend Blasiuszegen.
maandag 2 februari
MARIA LICHTMIS
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jo Habets (buurt); Mar-
tina Halmans (coll.) en Sjaak Reijnier-
se. Aansluitend Blasiuszegen.

woensdag 4 februari
9.00 uur Leesmis voor Winand Reyn-
tjens en Helena Otermans (st.)
vrijdag 6 februari
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; Jan van Lent
en overl. familieleden; echtpaar Hund-
scheid-van Riet.
zaterdag 7 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor Emile L’Ortije
(jrd.); Jan Willem Speth en Louisa
Speth-Mertens (gest. jrd.); Guus Muller
(coll.); Thea Arke-Ramakers (coll.) en
Emmie Niesing (coll.) m.m.v. St. Cae-
ciliakoor.

zondag  8 februari
11.00 uur Zangmis voor Mien Meurs-
Triepels (zesw.dienst); Ali Reijntjens-
Hoekstra (coll.); Sjaak Schonewille
(coll.); John Custers (coll.); Ria Ber-
gers-Didden (coll.) en Jany Merks-
Geeve (coll.) m.m.v. St. Pauluskoor
maandag 9 februari
18.45 uur Marianoveen en aansluitend
leesmis voor Jan Willem Mertens en
Anna Catharina Frolings (st.)
woensdag 11 februari
 9.00 uur Leesmis voor Nico Slootbeek
(coll.) en voor een overledene
zaterdag 14 februari
16.00 uur – 16.45 uur Biechtgelegen-
heid.
19.15 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Neer Snijders
(coll.); Eli Rohi-Bellel (coll.); Marie
Niesing (coll.); Ercole Lisci (coll.) en
Jo Habets (coll.)

zondag  15 februari
11.00 uur Zangmis voor Silvio Bresa
(coll.); Jack van Os (coll.); Annie de
Vos-Schillings (coll.); Hein Zijlstra (coll.)
en Liem Bie Hok (coll.)

Op zaterdagmiddag
is er om 15.00 uur een H.Mis

in huize Ter Eyck.
Agenda:
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur in
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Blasiuszegen: zaterdag 31 januari,
zondag 1 februari en maandag 2 fe-
bruari.
Wij namen afscheid van
† Mia Theunissen-Herens, 78 jaar,
Heerlen
† Fem Peulen, 77 jaar, Schrievershei-
deweg
† Virginia Swinkels-van Iersel, 59 jaar,
Mangostraat
† Annie Bremen-Vossenberg, 80 jaar,
Heulsstraat
† Mien Meurs-Triepels, 86 jaar, Heer-
len

Gedoopt werden
• Nigel, zoon
van Ronnie
Goffin en Mar-
lies Ummels,
KSG-straat
• Devinı en Ju-
liano, zonen van
Marco Paulus
en Jennifer
Meuleman, Magdalenastraat
Hemelen
De pastoor heeft het in de godsdienstles
gehad over de hemel en wat je moet
doen en laten om daar in te komen. Hij
wil weten of ze alles goed hebben begre-
pen en vraagt: “Wat moet je doen om in
de hemel te komen?” Job steekt zijn
vinger op en roept: “Je hoeft alleen maar
dood te gaan, pastoor!”

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 13 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 18 januari:
9.30 uur: Koempelmis voor slacht-
offers van de Oranje Nassau Mijn I
en voor Math Palmen (jrd.)
Zondag 25 januari:
9.30 uur:  Euch.viering voor Elisa-
beth Driessen-Pluijmen en zoon
Paul Driessen
Dinsdag 27 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen van de parochie
Zondag 1 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Zondag 8 februari:
9.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk- Kroezen
Dinsdag 10 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie
Zondag 15 februari:
9.30 uur: Koempelmis voor de
slachtoffers van Oranje Nassau Mijn
II en hun nabestaanden

De Koempelmis
De Koempelmis van 18 januari 2015
is speciaal voor de verongelukte
mijnwerkers van de Oranje-Nassau
I. We gedenken 73 ondergrondse
en 38 bovengrondse slachtoffers.
Ook denken we aan de mensen die
in en om de mijn van het werk ziek
zijn geworden.

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zaterdag 17 januari:
18.00 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleintjens-Goblet (st.)
Dinsdag 20 januari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle over-
ledenen
Zaterdag 24 januari:
18.00 uur: Euch.viering om vrede in
de wereld
Zaterdag 31 januari:
18.00 uur: Euch.vering voor Wim En-
gelen (coll)
Dinsdag 3 februari:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieken
Zaterdag 7 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor het welzijn
van de parochie
Zaterdag 14 februari:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld

Kienen
Op donderdag 15 januari is er van
13.00  tot 17.00 uur kienen in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.

Seniorenverening H’berg
Er is elke woensdagmiddag kienen en
kaarten voor senioren in Gemeenschaps-
huis Heksenberg. Er zijn leuke prijsjes
te winnen bij het kienen. De middag begin
tom 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vrouwengilde
Het Kath. Vrouwengilde komt  weer bijeen
in Gemeenschapshuis Heksenberg op
21 januari en 11 februari.

Europa: van oorlog naar vrede
Bezoek Brussel, de Europese hoofd-
stad met De Drie Ringen
Na WO II zijn landen in Europa steeds
meer gaan samenwerken. Een belang-
rijke stap is gezet in 1957 toen in het

verdrag van Rome voor het eerst werd
gesproken over een Europees parle-
ment, dat volkeren van de staten van
de (toenmalige) EEG zou vertegen-
woordigen.
Door de verdragen van o.a. Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissa-
bon (2007) heeft het EP steeds meer
bevoegdheden gekregen en het geldt
nu als één van de machtigste parle-
menten van de wereld.
De 766 leden van het EP worden
rechtstreeks door de burgers in Europa
gekozen; de laatste verkiezingen wa-
ren in mei 2014.
Een bezoek aan het Europees Parle-
ment past in het jaarthema “vrede,
vrijheid en verzoening” van De Drie
Ringen. Zo gaan we zelf - ook letterlijk
- grenzen over. Trouwens: in 2012
ontving de Europese Unie de Nobel-
prijs voor de vrede en sinds 1988
wordt jaarlijks de Sacharovprijs uitge-
reikt voor verdiensten op het gebied
van vrijheid van denken en mensen-
rechten.
Bij voldoende belangstelling reizen we
gezamenlijk per bus naar Brussel,
waar we bij
het EP in
de Leopol-
dwijk wor-
den afge-
zet. Daar
zullen we
worden
ontvangen door één van de Neder-
landse europarlementariërs die met
ons in gesprek zal gaan over het poli-
tieke handwerk op Europees niveau.
Na de lunch volgt een rondleiding door
Brussel onder leiding van een gids.
Vertrek: woensdag 18 maart vanaf
Roda-stadion, Kerkrade om 8.30 uur.
Begeleiding: ds. Sophie Bloemert.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik.
Kosten ca. € 40,-- (incl. bus, koffie/thee
en lunch). Aanmelding: vóór 1 februari
2015 via directie@drieringen.org

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur
maandag 19.00 uur

(18.45 uur: Marianoveen)

dinsdag 9.00 uur 9.00 uur
(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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Einde Kersttijd - begin Tijd door het Jaar
Weekend 17/18 januari: 2e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10.19
tussenzang psalm 40
tweede lezing 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-
20
evangelie Johannes 1, 35-42
(“Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven
bij Hem.”)
Weekend 24/25 januari: 3e zondag in de
tijd door het jaar
eerste lezing Jona 3, 1-5.10
tussenzang psalm 25
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31
evangelie Marcus 1, 14-20
(“Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood-
schap.”)
Weekend 31 januari/ 1 februari: 4e zondag
in de tijd door het jaar
eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20
tussenzang psalm 95
tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35
evangelie Marcus 1, 21-28
(“Hij onderwees hen met gezag.”)
evt. Blasiuszegen
Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer
- Maria Lichtmis
Weekend 7/8 februari: 5e zondag in de tijd
door het jaar
eerste lezing Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang psalm 147
tweede lezing 1 Korint. 9, 16-19. 22-23
evangelie Marcus 1, 29-39
(“Velen die aan allerhande ziekten leden,
genas Hij.”)
evangelie Marcus 7, 31-37
Weekend 14/15 februari: 6e zondag in de
tijd door het jaar  ‘Carnavalszondag’
eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
tussenzang 32
tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31 - 11, 1
Marcus 1, 40-45
(“De melaatsheid verdween en hij was
gereinigd.”)

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565
www.mok-uitvaart.nl
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Schoonheidsinstituut

Heerenweg 158 • Heerlen-Heksenberg
Tel. 045 - 5221459

Lichaamsbehandeling • Gezichtsbehandeling
Voetverzorging • Nailstyling
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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
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

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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
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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

Hier had uw
advertentie

kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

Ziekenzalving (vervolg)
uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm
te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een
priester uit de omgeving. (In het telefoonboek
te vinden bij personen onder rooms katho-
liek.)
Pastoor Wim Miltenburg 045-521 24 50
of 06 22 55 55 21
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in
dringende situaties onderstaande telefoon-
nummers proberen:
• pastoor Nevelstein 521 25 18 (H’broek)
• kapelaan Rijo: 528 17 25 (Hoensbroek)
• pastoor Goulmy 525 79 79 (Brunssum)
• pastoor Cordewener 851 56 93 (em.-
  pastoor)
• pastoor Mathew 572 34 73 (Schandelen)
• pastoor-deken Delahaye 525 25 92 (Bruns-
  sum)
Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
• Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en)
(bijv. op een wit kleedje) aanwezig zijn.
Wijwater erbij kan ook, maar dat heeft de

priester dan meestal bij zich.
Wat wordt er bij de ziekenzalving ge-
daan?
• De kern van de ziekenzalving bestaat uit
handoplegging en een zalving met ziekenolie
op het voorhoofd en de handen, met de
daarbij behorende gebeden. De ziekenolie
is door de bisschop op (de vooravond van)
Witte Donderdag in de chrismamis geze-
gend.
Hoe gaat het als iemand al gestorven is
• Dan wordt niet meer de ziekenzalving
toegediend, maar kent de Kerk een eigen
liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het
overlijden gezegd worden of (aangepast)
op een later geschikt moment.
Gezamenlijke ziekenzalving
• In zorgcentra wordt de mogelijkheid ge-
boden van een gezamenlijke ziekenzalving.
In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder
die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor
dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan
tot vóór de H. Mis.)
Kosten van een ziekenzalving
• De genade van de sacramenten is gratis.
Een sacrament kost niet wat. Maar de pa-
rochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen
vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan
de parochie niet bestaan.
Jezus heeft zelf altijd zieken de handen
opgelegd. Deze opdracht heeft hij aan zijn
apostelen doorgegeven. De ziekenzalving
geeft mensen een kracht en een rust die
van God komt. Dit is een ervaring die ook
mensen rondom een zieke kunnen bevesti-
gen. We mogen ons vertrouwen in dit sa-
crament stellen.                                      ❋

2015
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We hebben een Kerk nodig. We bloei-
en op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar
om levendig te blijven, is geld nodig.

VOOR HET SCHILDERWERK
AAN DE GERARDUS-KERK

De kerk van Heksenberg moet
dringend geschilderd worden.

Doe een duit in het verfblik of stort op
NL94 RABO 0172 4011 19 o.v.v. verf

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die met de kerst al flink wat heeft
opgebracht. Het Stichtingsbestuur
van het Gemeenschapshuis stelde
de opbrengst van de Nieuwjaars-
receptie ter beschikking (waarvoor
hartelijk dank) maar de actie is
nog lang niet afgelopen! U kunt
nog meedoen. Zie hiernaast.

H. Blasius


