
Vanaf 2018 willen we u dit paro-
chieblad digitaal sturen. U krijgt 
dan telkens een link in uw mailbox. 
Daarom vragen we u zich hiervoor 
nu al aan te melden op het paro-
chiekantoor: info@parochiesheer-
lennoord.nl
Een belangrijke factor bij dit besluit 
zijn de kostenoverwegingen. Ook 
lukt het niet meer om in alle wijken 
vrijwilligers te vinden, die het blad 
bezorgen. Steeds meer info wordt 
ons digitaal aangereikt. De groep 
mensen die geen internet heeft 
wordt steeds kleiner. We kunnen 
ons gewoon niet voorstellen dat 
het huis-aan-huis bezorgen van het 
papieren parochieblad over bijvoor-
beeld tien jaar nog bestaat.
Een digitaal parochieblad vraagt 
een andere opzet dan de papieren 
versie. Vrijwilligers van het web-
team zijn nu aan het onderzoeken 
welk digitaal format voor onze paro-
chie het geschiktst is. Tot nu wordt 

de papieren versie wel altijd op de 
site geplaatst. Maar uitgangspunt 
daarbij is de papieren editie. In 
de toekomst zal de digitale versie 
maatgevend zijn, met o.a. doorklik-
mogelijkheid en meer foto’s. Voor 
mensen die dit willen, zal er wel 
een eenvoudige papieren versie 
beschikbaar 
blijven.
We zijn 
ons er van 
bewust dat 
het ver-
sturen van 
ons paro-
chieblad 
via internet ook voor u als lezer een 
omschakeling vraagt. Een papieren 
editie pak je vlugger ter hand, ook 
om er éven in te kijken. Toch stap-
pen we over op digitaal. Ervaringen 
uit andere parochies zijn positief; 
een vertienvoudiging van het aantal 
digitale bezoekers! 
Als pastoor hoop ik u wel te kunnen 
blijven bereiken met het parochie-
nieuws. Daarom  stel ik het zeer op 
prijs als u zich aanmeldt voor ons 
digitale parochieblad. 

Wim Miltenburg fso, pastoor
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Liturgische kalender
A cyclus

Weekend 29/30 juli
17e zondag door het jaar
eerste lezing 1 Kon 3, 5.7-12
tussenzang psalm 119
tweede lezing Rom. 8, 28-30
evangelie Mt. 13, 44-52
Weekend 5/6 augustus
Gedaanteverandering van
de Heer
eerste lezing Dan. 7,9-10.13-14
tussenzang psalm 97
tweede lezing 2 Petr. 1,16-19
evangelie Mat. 17, 1-9
Weekend 12/13 augustus
19e zondag door het jaar
eerste lezing Zach. 9, 9-10 
tussenzang psalm 85
tweede lezing Rom. 9,1-5
evangelie Mat. 14,22-33
15 augustus
Maria Tenhemelopneming
Weekend 19/20 augustus
20e zondag door het jaar
eerste lezing Jes. 56, 1.6-7
tussenzang Psalm 67
tweede lezing Rom. 11, 13-15
evangelie Mat. 15, 21-28
Weekend 26/27 augustus
21e zondag door het jaa
eerste lezing Jes.22,19-23
tussenzang psalm 138
tweede lezing Rom. 11, 33-36

evangelie Mat. 16,13-20

Diakenwijding
In zijn eigen bis-
dom Kuzhlithu-
rai in India werd 
onze stagiair 
Rajan Arulraj 
Nesaiyan van het 
grootseminarie 
Rolduc zaterdag 
8 juli tot transeunt 
diaken gewijd. De wijding werd ver-
richt door bisschop Jerome Dhas 
Varuvel S.D.B. Vrijdag 28 juli:
19.00 uur Leesmis. Voor alle zielen 
in het vagevuur.

Openstelling
De linkerdeur van het kerkportaal 
van de St.-Gerardus Majella kerk 
aan de Heerenweg is van donder-
dag t/m zondag overdag geopend 
van 10.00 tot 15.00 uur. Zo is het 
mogelijk een blik in het interieur van 
de kerk te werpen, even wat te bid-
den en een kaarsje aan te steken.

Volgend parochienieuws
Het volgend nummer verschijnt op 
26 augustus. Wilt u misintenties of 
andere kopij geplaatst zien, dan ge-
lieve u dit tenminste 14 dagen eer-
der bij het parochiekantoor, Kerk-
straat 6, Heer- lerheide (tel. 521 24 
50) te melden.

Misintenties
Intenties voor de St. Cornelius- kerk 
en ook voor de St. Gerardus Majel-
la-kerk kunt u opgeven bij het paro-
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19.00 uur Leesmis voor Andries 
Degens en Antonetta Franken; voor 
fam. Speth-Mertens; voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor Jan 
van Lent en overl. familieleden. 
Zaterdag 5 augustus
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Niek Nop-
pert (coll.); voor het welzijn van 
onze parochies en voor Mia van 
Voorst-Beaujean (verjaardag).
Zondag 6 augustus:
9.30 uur: Euch.viering voor de zie-
ken van de parochie en voor Mar-
got Gommans-Leers (zesw.dienst)
11.00 uur Zangmis voor overl. ou-
ders Ritzen-Laumen en Hubertina 
Laumen (gest.jrd.); Jos Mulders 
(coll.) en voor Dirk Coort (coll.).
Maandag 7 augustus
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel Heksenberg (voor 
iedereen toegankelijk).
18.45 uur Marianoveen met aan-
sluitend leesmis voor Peter Jacob 
Verkoelen, Barbara Moonen en 
zoon (st.); voor alle zielen in het 
vagevuur en voor Giuse Dam.

Dinsdag 8 augustus:
9.00 uur: Eucg.viering voor alle zie-
len in het vagevuur 
Woensdag 9 augustus
09.00 uur Leesmis voor Jacob 
Christiaan Scheepers en Catharina 
Gilissen (st.) en voor alle zielen in 
het vagevuur. 

chiekantoor, Kerkstraat 6, Heerler-
heide (tel. 521 24 50) of
via de website.

Kerkelijke diensten
Zwart = St. Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk
Zaterdag 29 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Frans 
Swinkels (coll.) en Hanna Wams-
Feenstra (coll.).
Zondag 30 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een 
overledene (NB) 
11.00 uur Zangmis voor Frans 
Knols (coll.); Johannes Niesing 
(coll.). 
Maandag 31 juli
18.45 uur Marianoveen met aan-
sluitend leesmis voor alle zielen in 
het vagevuur; voor Giacobe Chau; 
als groet en dank voor al mijn over-
leden vrienden: zuster Mechtild, 
Stefan Cuirca, Cor Koekoek, Frans 
Wetzels, als mede mijn nog le-
vende vrienden: Nellie, Dolf, Peter, 
Henk en Jos, Jack en Anja. Danke 
van Helene.
Dinsdag 1 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zie-
len in het vagevuur 
Woensdag 2 augustus
09.00 uur Leesmis voor Hubert 
Joseph Packbier en Elisabeth Oter-
mans (st.) en voor alle zielen in het 
vagevuur.
Vrijdag 4 augustus
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Vrijdag 11 augustus:
19.00 uur Leesmis voor Anna Maria 
Bos-Moonen (st.)
Zaterdag 12 augustus
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Bep Bo-
gers (zesw.dienst) en voor Jan 
Merks (coll.).
Zondag 13 augustus:
9.30 uur: Euch.viering voor het 
welzijn van onze parochies en voor 
Anne Franck-van Kraij (coll) 
11.00 uur Zangmis voor Adriaan 
van Maasdijk en Helena Jansen en 
dochter Tiny (jrd.) en voor Jos Mul-
ders (coll.). 
Maandag 14 augustus
18.45 uur Marianoveen met aan-
sluitend leesmis voor Frans Hou-
ben en Catharina Elisabeth Vroo-
men (st.) en voor alle zielen in het 
vagevuur.
Dinsdag 15 augustus
MARIA HEMELVAART
9.00 uur: Euch.vie-
ring ter ere van de H. 
Maagd Maria
19.00 uur: Euch.vie-
ring ter ere van de H. 
Maagd Maria
Woensdag 16 augustus
09.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur. 
Vrijdag 18 augustus
19.00 uur Leesmis voor Hubert 
Janssen en Josepha Albert (st.)
Zaterdag 19 augustus
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16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Greet 
Hamer-Becx (1e jrd.), voor Piet 
Hamer, Cor Hamer en voor Angelo 
Verbeucken en voor Frans Hans-
sen (coll.).
Zondag   20 augustus 
9.30 uur: Euch.viering voor een 
overledene (NB) en voor hen die 
offerden (offerblok) 
11.00 uur Zangmis voor Mia van 
Duivenvoorde-Wintraecken (coll) 
en voor Lily Kleinjans-Spelthan 
(coll).
Maandag 21 augustus
18.45 uur  Marianoveen met aan-
sluitend leesmis voor Francisca 
Hoenen (st.) en voor alle zielen in 
het vagevuur.
Dinsdag 22 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor alle 
zielen in het vagevuur 
Woensdag 23 augustus
09.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur. 
Vrijdag 25 augustus
19.00 uur Leesmis voor een overle-
dene (coll.). 
Zaterdag 26 augustus
16.00-16.45 uur: Biechtgelegen-
heid
19.00 uur Zangmis voor Pierre Klin-
kers (coll.) en voor Stijn van Wan-
rooij-Eleveld (coll.).
Zondag 27 augustus:
9.30 uur: Euch.viering voor Jean 
Hochstenbach (coll) 



11.00 uur Zangmis voor het welzijn 
van onze parochies en voor Jos 
Mulders (coll.). 
Maandag 28 augustus
18.45 uur Marianoveen met aan-
sluitend leesmis voor Pastoor Louis 
Stassen (st.); echtel. Chris Daemen, 
Clementina Delahaye en Frans en 
Louisa Daemen (st.) en voor alle 
zielen in het vagevuur.
Dinsdag 29 augustus:
9.00 uur Euch.viering voor alle zie-
len in het vagevuur 
Woensdag 30 augustus
09.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur.
Zwart = Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk.

In huize Ter Eyck is 
op zaterdagmiddag 

om 14.30 uur een H.Mis

q

Gedoopt werd:  
In de St.Gerardus Majella parochie
• Santino, zoon van Marc Brauwers 
en Silvana Cacciatore, Jongmans-
weg
In de St. Corneliusparochie
• Rylana, dochter van Kim Roozen 
en Lydie Linssen, Beneluxlaan
• Zyan, zoon van Romy Craemers, 
Rijnstraat
• Lynn, dochter van Timmy Lam-
mers en Romy Craemers, Rijnstraat

• Givano, zoon van  Gerrit van der 
Mast en Samantha De Jong, Co-
lumbusstraat
• Noortje, dochter van Chris en Ty-
ana Dieteren,Karel van den Oever-
straat

Wij namen afscheid 
In de St.Gerardus Majella parochie
† Margot Gommans-Leers, 78 jaar, 
Mgr. Feronstraat
In de St. Corneliusparochie
† Vera ter Beek-Mager, 83 jaar, Ter 
Eyck
† Bep Bogers, 82 jaar, Willem Ba-
rentzweg

:
• 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 za-
terdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om 
18.45 uur.
• Doopvoorbereidingsavond:  maan-
dag 7 augustus om  20.00 uur paro-
chiezaal 

 
Dit jaar is het 375 jaar geleden dat 
in Kevelaer de eerste bedevaart 
plaats vond.
Ook onze parochies gaan dit jaar 
weer op dinsdag 5 september sa-
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men met de parochies van Bruns-
sum op bedevaart naar Kevelaer.
Dit alles onder geestelijke leiding 
van Pastoor Miltenburg.
Programma Kevelaer:  
11.00 uur H. Mis in de Biechtkapel
14.45 uur Kruisweg in de Pax Chris-
ti Hof
16.30 uur H. Lof in de Kaarsenkapel
De H. Mis en het H. Lof worden 
opgeluisterd door het dameskoor 
Michel van de Fatimaparochie in 
Brunssum. 
De bus van de parochies Heerlen-
Noord vertrekt vanaf Heerlerheide 
aan de Heulsstraat  bij huisnummer 
8 om 8.00 
uur.
De kosten 
bedragen € 
18,- per per-
soon. 
U kunt zich 
aanmelden 
bij mevr. 
Leunissen, 
tel: 5225239 
of op het 
parochie-
kantoor: tel: 
5212450

Een vrij mens worden
Ben je klaar voor je vakantie?
Heb je alles wat nodig is voor een 
goede vakantie?
Neen? Oh, je hebt geen auto, geen 
camera, geen bungalow, geen geld 
voor het buitenland!

Maak je hierover geen zorgen!
Geloof maar niet dat het meeslepen 
van alle comfort een prima vakantie 
garandeert.
Laat je niet inschakelen in die ge-

stroomlijnde vakantiekudde, waar 
iedereen doet gelijk iedereen!
Laat je niet verleiden tot nieuwe 
slavernij,waardoor opnieuw je ze-
nuwen van de morgen tot de avond 
gespannen staan.
De gelukkigste vakantieganger is hij, 
die geest en hart vrij heeft gemaakt, 
die niet jaloers is op buurman of col-
lega en zich niet schaamt
om van eigen omgeving te genieten.
Met een beetje fantasie behoren alle 
bossen je toe.
Alle zonnen zullen voor je schijnen
en alle bomen geven je schaduw.
Koning der schepping.
Alle bloemen zullen voor je bloeien.
Wat een weelde en wat een wonder 
voor de mens, die nog geen stan-
daardproduct geworden is van een 
gemechaniseerde beschaving.
Vakantie is opnieuw een vrije mens 
worden op zoek naar duizend verlo-
ren vreugden.

Phil Bosmans
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St. Pauluskoor 1964-2017
Ziehier de foto van het afscheid van 
dit zeer passend gekleed koor op 
zondag 25 mei 2017. Het koor zong 
na 53 jaren zanglust de laatste H.Mis 
in de St. Corneliuskerk. Het was 

een geslaagd optreden, zoals al die 
andere uitvoeringen in de afgelo-
pen jaren, ook in de voormalige St. 
Pauluskerk (aan de Willem Barents-
zweg), die overigens slechts amper 
22 jaren heeft bestaan. Pastoor Wim 
van Miltenburg sprak na de H. Mis 
bijzonder lovende woorden over zan-
gers en bestuur. Hij memoreerde het 
53-jarig lidmaatschap van de heer 
en mevrouw Joosten, 50 jaren trouw 
van mevrouw Theeuwsen en de ach-

tereenvolgende voorzitters mevrouw 
Mia Huys, de heer Ton Schoenmakers 
en mevrouw Tilburgs. Ook werden de 
dirigenten Marcel Kleijans en Laurens 
Klinkers eervol vermeld. Hij was onder 
de indruk van de flexibaliteit, de sa-
menwerking en het liturgisch aanvoe-

lingsvermogen van koor en leden. (Op 
de foto ontbreekt mevr. W. den Uyl.)
De kerk van rector, later pastoor van 
der Meulen werd in 1969 in gebruik 
genomen en op Palmzondag 1970 
door Mgr. Moors geconsacreerd. Op 
22 december 1991 werd zij aan de 
eredienst onttrokken. Zij werd nog een 
tijd lang als een soort gemeenschaps-
voorziening gebruikt.  In 1995 is de 
Pauluskerk verkocht en gesloopt. 
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Weekeinde 9 en 10 september

Neem eens iemand
mee naar de kerk
Neem eens iemand mee naar de 
kerk! Waarom niet? Voor veel men-
sen is het lang geleden dat ze naar 
de kerk geweest zijn. Sommigen 
zouden wel weer eens willen gaan, 
maar misschien is de drempel wat 
hoog geworden. Het gaat mak-
kelijker als ze met een bekende 
meegaan. Daarom wordt in het 
weekeinde van 9 en 10 septem-
ber in heel Nederland een speciale 
actie gehouden om mensen uit te 
nodigen weer eens naar de kerk te 
gaan.
Nodig gerust uw familie, buren, 
vrienden of bekenden uit om weer 
eens een keer mee te gaan. Ieder-
een is welkom.
Dit project is in Engeland begonnen 
onder de naam ‘Back to Church’. 
Daar is de actie een groot succes 
geworden. “Samen naar de kerk 
gaan, geeft de gemeenschap een 
positieve impuls,” aldus de be-
denker van de actie. In Nederland 
wordt de campagne onder meer 
ondersteund door KRO-NCRV en 
de EO. Doet u ook mee? 

Vrije Tijd Club
Vrije Tijd Club Heksenberg zoekt 
nog leden voor het leggen van een 
kaartje (kwajongen, bollen), of een 
partijtje biljarten of gewoon gezellig 
samen zijn onder het genot van een 8 9

drankje. Heeft U interesse, kom dan 
eens vrij- blijvend kijken in het Ge-
meenschaps- Wij komen elke don-
derdagavond bij 
Bestuur en leden heten U van hart- 
welkom. 

Martelaren van Gorcum
Het is dit jaar precies 150 jaar gele-
den dat de Martelaren van Gorcum 
– onder wie twee paters uit Weert 
– heilig werden verklaard. Dit wordt 
op 8 juli herdacht tijdens een grote 
bedevaart in Brielle (bisdom Rotter-
dam).
De geschiedenis van de Martelaren 
van Gorcum speelde zich af tijdens 
de tachtigjarige oorlog. In de strijd 
tegen Spanje werd in 1572 in Gor-
cum een groep religieuzen door de 
Geuzen gevangen genomen en 

gemarteld. Ze werden onder meer 
onder druk gezet om hun geloof in 
de eucharistie en hun trouw aan de 
paus af te zweren. Op 9 juli 1572 
werden ze in Brielle gedood. Het 
gaat om een groep van in totaal 23 
martelaren. In 1867 werden ze hei-
ligverklaard. Onder hen bevonden 
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zich ook de Franciscaanse paters 
Jeronymus van Weert en Antonius 
van Weert.
Meer informatie over de bedevaart 
is te vinden op www.martelarenvan-
gorcum.nl
Martelaren van Roermond 
De martelaren van Gorcum zijn 
heel bekend, maar wie weet dat 
er ook Martelaren van Roermond 
zijn? Min of meer gelijktijdig met de 
martelaren van Gorcum werd ook 
een tiental religieuzen in het Kartui-
zerklooster in Roermond vermoord. 
Sinds enkele jaren wordt herdacht 
dat zij hun leven voor hun geloof 
hebben gegeven. Dit jaar gebeurt 
dat op vrijdag 25 augustus om 
18.30 uur in de Caroluskapel. Dit is 
de voormalige kloosterkapel van de 
Kartuizers, waar de relieken van de 

martelaren worden bewaard. 
De herdenking begint met een eu-

charistieviering, die opgedragen 
wordt door plebaan-deken mgr. Rob 
Merkx van Roermond en pater Jo-
annes Touw van de Benedictijner-
abdij in Mamelis. De muziek wordt 
verzorgd door de Schola Sancti 
Christofori onder leiding Cyriel Ton-
naer. Aansluitend aan de mis vindt 
een eerbetoon aan de martelaren 
plaats. Na de koffiepauze houdt 
pater Touw een voordracht. 
Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom. De Caroluskapel ligt aan 
de Swalmerstraat 100 (kantoor bis-
dom) in Roermond. Gratis parkeer-
gelegenheid is aanwezig.

Orgel te koop 
Kerkelijk zangkoor “St. Caecilia” 
Heksenberg verkoopt haar orgel. 
Dit orgel is de laatste jaren gebruikt 
tijdens het opluisteren van de H. Mis 
in de St. Gerardus Majella kerk. 
Het betreft een “Johannes orgel” 
opus 225 met o.a. de volgende ken-
merken: 
• mogelijkheid registers te schakelen  
• volledig manuaal en pedaalkoppels
• digitaal kathedraal effect
• manuaal omvang 5 octaven
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met de voorzitter van het 
koor, de heer Renzo Zovi op nummer 
06 - 20 53 29 33
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

  Heerlerheide  Heksenberg     Schandelen

 zaterdag (14.30 uur:        
  Ter Eyck)
  19.00 uur        

 zondag 11.00 uur 09.30 uur     11.00 uur

 maandag 19.00 uur

  (18.45 uur:
  Marianoveen)

 dinsdag  09.00 uur 

 woensdag 09.00 uur       19.00 uur 

 donderdag        09.00 uur

 vrijdag   19.00 uur  

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website: www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl Tel. 06 - 270 942 62
wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 531 71 722 e-mail: fiencruts@home.nl

Bankrekeningen
• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60.

wensen U
Pastoor,

kapelaan, 
diaken  

en 
kerkbestuur


