
Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

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

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

•Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van

hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws

2

Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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 67
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109
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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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

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

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.
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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?

Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele

Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Grasbroekerweg 63
6412BC HEERLEN
Tel. 5213975
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Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

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

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

•Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van

hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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

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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.

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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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?

Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele

Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Grasbroekerweg 63
6412BC HEERLEN
Tel. 5213975
www.meubelstoffeerderijparkstad.nl

Meubelstoffeerderij Parkstad



Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag

om 15.00 uur een H.Mis.

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

• Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van

hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws

2

Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”) 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

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
Koolkoelenweg 40

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

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Adenauerlaan 17
6414 NM Heerlen

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

SCVM-
gercertificeerd

Lid VastgoedPro

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50

Derde jaargang - nr. 6 - juni/juli 2016

parochie     nieuws

Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?

Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele

Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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;
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Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag

om 15.00 uur een H.Mis.

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

• Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van

hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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

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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.

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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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?

Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele

Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Bankrekeningen
• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96;
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Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag

om 15.00 uur een H.Mis.

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

• Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van

hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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

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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.

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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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?

Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele

Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Grasbroekerweg 63
6412BC HEERLEN
Tel. 5213975
www.meubelstoffeerderijparkstad.nl
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Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag

om 15.00 uur een H.Mis.

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

• Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van
hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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

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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?

Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele
Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50
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Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag

om 15.00 uur een H.Mis.

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

• Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van
hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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

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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8
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Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.
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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?
Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele
Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Grasbroekerweg 63
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Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag

om 15.00 uur een H.Mis.

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

• Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van
hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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

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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

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

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

5

Hier kan
uw advertentie staan....
045 - 521 24 50

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Derde jaargang - nr. 6 - juni/juli 2016

Stichting
Gemeenschapshuis

Heksenberg
Hei-Grindelweg 84

Bent u op zoek naar ‘n geschikte locatie voor uw bruiloft of
communiefeest? Dan bent u bij ons aan het goede adres!
Ook úw adres voor een All-in feest (€ 23,50 pp.) koffietafel,

feestavond, receptie, vergadering, training en opleiding.

Voor verdere info:
www.gemeenschapshuisheksenberg.nl • sgh1964@gmail.com

Tel. 045 521 21 92 of 06-305 47 437 • fax: 045 - 528 54 51

parochie     nieuws

Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?
Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele
Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Grasbroekerweg 63
6412BC HEERLEN
Tel. 5213975
www.meubelstoffeerderijparkstad.nl

Meubelstoffeerderij Parkstad



Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

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

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

•Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van

hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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 67

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.

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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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?

Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele

Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Bankrekeningen
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Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

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

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

•Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van

hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur
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Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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

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
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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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

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

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50
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Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.
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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?

Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele

Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Een complete uitvaart hoeft niet
meer te kosten dan € 2195,=

Uitvaart Limburg maakt
uw uitvaart bespreekbaar
en betaalbaar

Bel vrijblijvend
045-4009002 of kijk op

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Bankrekeningen
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Grasbroekerweg 63
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Meubelstoffeerderij Parkstad



Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag

om 15.00 uur een H.Mis.

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

• Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van

hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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

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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.

St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50

Derde jaargang - nr. 6 - juni/juli 2016

parochie     nieuws

Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?

Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele

Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

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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Maandag 25 juli
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Nicolaas Be-
melmans en echtgenotes (st.); Guil-
laume Jos. Schoonbrood en Anna Ma.
Cath. Pijls (st.)
Woensdag 27 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 29 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 30 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Sjaak Scho-
newille; Mia Janssen-Reimersdal (coll.)
en voor Ciska Poelstra-Hermanns
(coll.).
Zondag 31 juli
11.00 uur Zangmis. voor Eddy Gryson
(coll.); Frits Westenberg en voor José
Tool-Peters (coll.).
Maandag 01 augustus
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Hubert Jozef Pack-
bier en Elisabeth Otermans.

In huize Ter Eyck
is op zaterdagmiddag

om 15.00 uur een H.Mis.

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in de parochiezaal.
• 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.

• Ryan, zoon van Tom Aussems en
Marjo Stienen, Koraalerf
• Selina, dochter van Bjorn Linscho-
ten en Thessa Linschoten, Niers-

Wij wensen ouders, peetouders en
verdere familieleden van harte proficiat
met dit doopsel en de dopelingen veel
geluk op hun verdere levensweg.

Medio juni zijn de steigers van de
zuidzijde verplaatst naar de noordzijde
van de St.-Corneliuskerk en staan dus
nu op het oude kerkhof. Daartoe zijn
enkel graven van een beschermende
bekisting voorzien. Nu de steigers aan
de zuidzijde weg zijn komt goed uit
dat er mooi voegwerk is geleverd: een
opstaande, of gesneden voeg – echt
vakwerk! Ook zijn een aantal glas-in-
lood-ramen gerestaureerd. De bouw
gaat gestaag vooruit, al liggen we nog
een paar weken achter op het schema.
Momenteel wordt er gevoegd aan de
zijde van de hoofdingang.
We zijn als kerkbestuur niet alleen blij
met het goede technische werk dat
wordt geleverd, maar ook met de fi-
nanciële support van parochianen en
bedrijven. Veel kerkgangers geven
royaal in de tweede collecte op de
eerste zondag van de maand. (De
collecte die in zijn geheel naar de
restauratie gaat.) En ook de actie voor
één of meer m2 voegwerk loopt voor-
spoedig. Deze sponsoractie ‘voor
brons, zilver en goud’ heeft al meer
dan €10.000 opgeleverd en gaat nog
steeds door.  In totaal hebben we nu
€ 69.550,35 aan eigen bijdrage ont-
vangen, van de honderdduizend die
nodig zijn. Bij deze tussenstand dan-
ken we alle gevers alvast heel hartelijk!

steekt om het huis mee in te richten;
ze welkom heet en wegwijs maakt
in de omgeving; hen tijdelijk extra
aandacht, ondersteuning en bege-
leiding biedt; als taalcoach met hen
de Nederlandse taal oefent; inciden-
tele activiteiten mee organiseert om
integratie in de buurt te bevorderen.
Vluchtelingenmaatje is een initiatief
van Dienst Kerk en Samenleving
en biedt: begeleiding en ondersteu-
ning; samenwerking met parochie
en Vluchtelingenwerk Limburg; ach-
tergrond informatie over wereldreli-
gies en interculturele communicatie;
een plek om je steentje bij te dragen.
Je krijgt er nieuwe contacten voor
terug, bijzondere ontmoetingen en
unieke ervaringen.
Meer informatie:
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
tel. 06-24488442 of 06-50531174

Vicaris-Generaal Schnackers heeft
namens de bisschop van Roermond
mw. Jenny Petit-Schaghen per 1
juni 2016 benoemd tot kerkbestuurs-
lid van onze parochies. Zij volgt Hub
Beaujean op, van wie de zittingster-
mijn op dezelfde datum afliep. Hub
Beaujean was kerkmeester sinds
2007 en heeft zich meer dan veertig
jaren ingezet voor de parochie; eerst
voor de Heksenberg en nadien voor
de gezamenlijke parochies.  Wij zijn
hem heel dankbaar voor zijn inbreng
en zijn ook blij dat hij zijn diensten
blijft aanbieden. We hebben alle
vertrouwen in de goede samenwer-
king met mw. Jenny Petit en danken
haar voor haar bereidheid lid te
worden van het kerkbestuur; voor
haar betrokkenheid en voor alles
wat zij al voor de parochie en ge-
meenschap doet.

straat
• Riekie, dochter van Maikel van
Avermaete en Susan De Klijn,
Brunssum
• Eden, dochter van Ron Snijder en
Jessica Verkoijen, Varenerf
• Stacey, dochter van Robert Paas
en Sandy Pelzer, Hambeukerboord
• Ojani, zoon van Henk Piras en
Wendy Konings, Wilgenstraat
• Felicity, dochter
van Jacqueline
van der Ven,
Italiëlaan
• Julia, dochter van
Fon Moonen en
Leontine Smeets,
Aspremonthof
• Vayènn, dochter van Dave van
Ewijk en Shakira Cremers,
Kievitstraat

† Hub Loo, 81 jaar, Rennemigstraat

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
Onder geestelijke leiding van pastoor
Miltenburg vertrekken we met de bus
vanaf Heerlerheide
Heulsstraat en
Nieuw-Einde Na-
volaan bij de Chris-
tus Koningkerk. De
kosten bedragen
€ 18,- per persoon.
U kunt zich aanmel-
den bij mevr. Leu-
nissen, tel: 5225239
of op de pastorie: tel:
5212450.

Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-
lerheide (tel. 5212450) of via de
website.

Kerkelijke
diensten
in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
Zondag 3 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB)
Dinsdag 5 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 10 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Zondag 17 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TB)
Dinsdag 19 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 24 juli:
9.30 uur : Euch.viering voor Math
Haagmans (1e jaardienst) m.m.v.
zangkoor St. Caecilia
Zondag 31 juli:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Maandag 1 augustus:
Euch.viering in de seniorenhof de
Grindel vervalt i.v.m. vakantie,
volgende viering: 5 september.
Dinsdag 2 augustus:
9.00 uur: Euch.viering voor een veilige
vakantie

• Op 7 mei ontving Amy Overdijk,
dochter van Andy Overdijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 7 mei ontving Jill Cator,
dochter van Roy van Dijk en Precilla
Cator het sacrament van het Heilig
Doopsel.

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

Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 2 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (zeswekendienst)
Zaterdag 9 juli:
18.00 uur:  Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 12 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zaterdag 16 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor Els
Stevens-Jongen, Paula Thonon-
Lubbers en Hanny Wenschot-Lubbers
(coll.).
Zaterdag 23 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (CB)
Dinsdag 26 juli:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Zaterdag 30 juli:
18.00 uur: Euch.viering voor een
mooie en veilige vaskantie

Op 15 mei overleed Karel
Beckers, op 75-jarige
leeftijd. Hij was woonachtig
in de Tooropstraat. Op 21
mei hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van

hem genomen. Moge hij nu rusten
in Gods Vaderhuis. De familie wen-
sen wij veel sterkte.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

parochie     nieuws
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Liturgische kalender
C cyclus
Weekend 25/26 juni: 13e zondag
d.h. jaar
eerste lezing 1 Koningen 19, 16b +
19-21
tussenzang psalm 16
tweede lezing Galaten 5, 1 + 13-18
evangelie Lucas 9, 51-62
(“Hij aanvaardde vastberaden de reis
naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar
Gij ook heen gaat.”)
Woensdag 29 juni:
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli
Weekend 2/3 juli: 14e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Jesaja 66, 10-14c
tussenzang psalm 66
tweede lezing Galaten 6, 14-18
evangelie Lucas 10, 1-12 + 17-20
(“Uw vrede zal op hen rusten.”)
Weekend 9/10 juli: 15e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Deuteronomium 30,
10-14
tussenzang psalm 69
tweede lezing Kolossenzen 1, 15-20
evangelie Lucas 10, 25-37
(“Wie is mijn naaste?”)
Weekend 16/17 juli: 16e zondag d.h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 1-10a
tussenzang psalm 15
tweede lezing Kolossenzen 1, 24-28
evangelie Lucas 10, 38-42
(“Marta ontving hem in haar woning;
Maria heeft het beste deel geko-
zen.”)
Weekend 24 juli: 17e zondag d. h.
jaar
eerste lezing Genesis 18, 20-32
tussenzang psalm 138
tweede lezing Kolossenzen 2, 12-14
evangelie Lucas 11, 1-13
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)

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

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
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 5723473
email diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl  tel. 06 -27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

5

Hier kan
uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

4

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Het volgende nummer verschijnt op
24 juli 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, ge-
lieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

De familie Baltissen ontving op 7
juni onderstaand bericht van pater
Carl Kuss, tot september 2013
kapelaan in Heerlen-Noord:
Ik heb net jullie kerstkaart ontvangen
(!!). Bedankt daarvoor. Fijn om van
jullie te horen. Het gaat altijd goed
met mij. Ik ben na een dik jaar in
Cancùn (Mexico. Red.)18 maanden
in de "zona Maya" waar het is wat
primitiever en ruwer maar wel heer-
lijk. Ik bevind mij nu in een (groot)
dorp dat heet Morelos. Twee dagen
geleden heeft mijn bisschop (een
Legionair) mij gevraagd of ik hier
pastoor zou willen zijn. Het zal een
grote uitdaging zijn. Ik heb een goe-
de Kapelaan om mij te helpen. Hij
is een spanjaard. Ik vraag om jullie
gebed zodat ik van dienst kan zijn
voor de mensen hier en voor Onze
Lieve Heer.
Bedankt voor alles,
Pater Carl Kuss, L.C.
In Memoriam

Mgr. Mathieu Hanneman werd op
31 augustus 1950 in Kerkrade ge-
boren. Op 8 oktober 1976 ontving
hij de priesterwijding. Eerst werd hij
kapelaan te Bocholtz. In 1982 werd
hij benoemd tot pastoor van de pa-
rochie Christus Koning-Judas Thad-

deüs te Nieuw-Einde/Heerlen. Het
kerkbestuur maakte zich al een poos
zorgen over de reeks gebreken, die
de kerk vertoonde. De dakgoten
lekten en het regenwater drong de
kerk binnen. Betonrot had de con-
structie flink aangetast. Bovendien
was het ’s winters te koud en ’s
zomers te warm. De bovenkerk was
veel te groot voor het steeds gerin-
gere aantal kerkgangers. In 1977
werden er plannen gemaakt de kerk
te slopen, maar uiteindelijk was het
goedkoper de kerk te renoveren.
Onder de enthousiaste leiding van
pastoor Hanneman, die de parochie-
gemeenschap
weer wist te bin-
den, kon een re-
novatiecomité
meer dan
ƒ 100.000 bijeen
brengen. De totale
kosten van de re-
novatie bedroegen
bijna een miljoen.
Achter het altaar
werd een wand opgetrokken en het
aantal zitplaatsen werd terugge-
bracht tot 400. Tijdens een parochie-
feest op 29 juni 1986 werd de ver-
bouwde kerk weer in gebruik
genomen.
Na 5 jaar werd Hanneman pastoor-
deken te Horst en vanaf 1 april 1991
vervulde hij deze functies in Maas-
tricht. Deken Hanneman had al een
aantal jaren te maken met de gevol-
gen van kanker waarvoor hij nu ook
weer therapie onderging. Hij zou in
oktober dit jaar zijn 40-jarig priester-
jubileum gedenken. Hij is 65 jaar
geworden. Op zaterdag 11 juni was
de plechtige uitvaartdienst in de St.
Servaasbasiliek in Maastricht. Moge
hij rusten in vrede.

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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Het Kath. Vrouwengilde
houdt op 24 februari haar
kerstviering in Gemeen-
schapshuis Heksenberg.
De dames wensen alle le-
zers mooie kerstdagen en
een gelukkig 2016.

Er is elke woensdagmiddag kie-
nen en kaarten voor senioren
in Gemeenschapshuis Heksen-
berg. Er zijn leuke prijsjes te

In gesprekken met parochianen wordt
ook vaak de komst van zoveel vluch-
telingen aangetipt. Veelal een beetje
voorzichtig, want het roept bij ons
tegengestelde gevoelens op: we zijn
diep geschokt door hun erbarmelijke
situatie en tegelijk speelt bij ons de
vraag: hoe gaat het met onze banen?
En die van onze kinderen en klein-
kinderen? Niet iedereen kan toch
naar hier komen!? En hebben we
straks meer moskeeën dan kerken?
Ik denk – wat we ook vinden – we
moeten ons hart laten spreken en
kunnen mensen in nood niet in de
kou laten staan. Het gaat er niet zo
zeer om wat we vinden. Het gaat
erom wat we doen; (zie bijv. project
vluchtelingenmaatje, elders in dit
blad). Mensen die alles hebben moe-
ten achterlaten en gevlucht zijn, on-
zeker zijn over het lot van familieleden
en veel hebben meegemaakt, hen
moeten wij helpen. Het is onchristelijk
om onze rijkdom alleen voor onszelf
te houden. Ook al brengt dat onze-
kerheden met zich mee. Het is ook
een kans om christelijke barmhartig-
heid concreet te laten worden. We
moeten ons hart laten spreken.
Ons hart moet een christelijk hart
zijn. Dat houdt ook in dat ons geloof
ons ter harte gaat. Dat we ons erom

bekommeren dat Jezus Christus en
heel onze christelijke cultuur voort-
gang vindt. We moeten niet naïef
zijn. Ook hier gaat het er meer om
wat we doen dan wat we vinden!
Wat doe ik er voor dat de Mensen-
zoon bij zijn wederkomst het geloof
op aarde vindt?
(vgl. Lc 18,8) ?
We kunnen
moslims niet
verwijten dat wij
hier kerken
(moeten) slui-
ten. Dat ligt niet
aan hen, dat ligt
aan ons. Wij
laten hier kan-
sen liggen.
Juist nu – met zoveel verscheiden-
heid aan culturen en opvattingen –
kunnen wij getuigen van de liefde
van Jezus Christus. Niet alleen te-
genover nieuwkomers in ons conti-
nent, maar ook naar velen die (mis-
schien al drie generaties) ver-vreemd
geraakt zijn van het christelijk geloof.
Verwaarlozen wij niet wat gemakkelijk
onze christelijke overtuiging? De tijds-
geest is seculier geworden: God is
verdwenen. We kijken naar onszelf:
Wat hebben we aan ons geloof? Wat
levert het ons op? Maar geloven is
niet zo zeer wat we vinden, maar is
leven met God. God beminnen boven
alles en de naaste als onszelf, zegt

Jezus  (vgl. Lc 10,27) .
Juist naar mensen die een ander
geloof hebben, is het goed het katho-
lieke geloof in zijn volheid te presen-
teren. En niet blijven staan bij de
grootste gemene deler van: “We ge-
loven allemaal in dezelfde God.”  Wij
moeten kunnen laten zien dat we in
de Drie-ene God geloven, dat Jezus
Christus mens geworden is, voor ons
aan het kruis is gestorven en verre-
zen. Dat wij door Hem verlost zijn;
dat dit voor ons alles betekent. Dat
wij als verloste mensen laten zien
dat God liefde is. Dat ons hart daar
vol van is; dat het op Jezus’ Hart
mag lijken. Om ons hart te laten spre-
ken – en ook dat kan misschien als
vluchtelingenmaatje.
Jezus is de Verlosser van alle men-
sen en laat ons het barmhartige ge-
laat van God-de Vader zien. Laten
we dit weg, dan wekken we de indruk
dat het christelijk geloof niet zo be-
langrijk is. En aan wie ligt het dan
dat eerst ons katholieke geloof ver-
dwijnt en vervolgens onze christelijke
cultuur verdampt?

Wim Miltenburg fso, pastoor

Zondag 10 juli wordt deken Hans Bou-
man in de Pancratiuskerk om 11.30 u
geïnstalleerd als deken van Heerlen
en als pastoor van de parochies in
Heerlen-Zuid. Twee buurtpastoors,
Louis Receveur en Wim Miltenburg,
zullen hierbij als getuige aanwezig
zijn. Aansluitend is er tot 15.30 u ge-
legenheid de nieuwe deken de hand
te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen,
City Centre Wilhelminaplein 17, 6411
KW Heerlen. De zondag vóór de in-
stallatie neemt pastoor-deken Bouman
afscheid als pastoor van Gennep. Hij
volgt deken Theo van Galen op, die
pastoor is geworden in Vijlen, Holset
en Lemiers.

Op 3 juli begint om 16.00 uur het
gebedsuur voor roepingen in de pa-
rochiekerk van Merkelbeek, Wilmen-
weg 1a. Foyervader André Pierik zal
voorgaan in vespers en aanbidding.
Aansluitend is er een kop koffie bij
de zusters van “het Koren-veld” in
het klooster naast de kerk.

Vluchtelingen hunkeren naar veilig-
heid, rust en gemeenschap. Doe
mee om de vluchtelingen zo’n plek
te bieden. Word ook Vluchtelingen-
maatje voor vluchtelingen met een

(tijdelijke) status, die bij jou in de
buurt komen wonen.
Een vluchtelingenmaatje is een be-
trokken vrijwilliger, die zich inzet
met en voor vluchtelingen, bijvoor-
beeld: de handen uit de mouwen

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Maandag 27 juni
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Pieter Jos.
Meens, Maria Jos. Vinders, Jacob
Meens (st.) en Wiel Berger
Woensdag 29 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 01 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor
priesterroepingen en H. Priesters; voor
de zielen in het vagevuur; voor Jan
Jacob Wijnen (st.); Jan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 02 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia
Cordewener-Mennens en zoon Loeke
(jrd.); Monty Pluim Mentz (coll.) en
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 03 juli
11.00 uur Zangmis voor levende en
overleden leden van het Paulus koor;
voor Lisa Degens (gest.jrd.); Mia Paes-
Gorissen (coll.) en Rob Hendriks (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 04 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef en
Mathieu Joosten (st.); August Voncken
(st.) en Helena Hermans.
Woensdag 06 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 08 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; Hubert Jos. Packbier
en Elisabeth Otermans (st.)
Zaterdag 09 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis. voor Jo Habets
(verj.); voor een overledene en voor
Jan Savelsberg (coll.).

Zondag 10 juli
11.00 uur Zangmisvoor echtel. Erl-
Cordewener en dochter Mia (gest.jrd.);
Hubertina Maria Verkoelen (gest.jrd.)
en voor Jet Schoenmaekers-
Leunissen (coll).
Maandag 11 juli
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 13 juli
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 15 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 16 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.15 uur  Vakantiemis voor Jan
Martens (coll.); Anneke van Dijk-Kolen
(coll.) en voor een overledene m.m.v.
St. Caecilia koor.
Zondag 17 juli
11.00 uur Zangmis voor Rika Körfer-
ter Linde (coll.); voor een overledene
en voor Maria Werink-Prante (coll.).
Maandag 18 juli
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 20 juli
09.00 uur Leesmis voor Josef
Sijstermans en Leonie Stassen (st.);
Jan Hendrik Janssen en Maria Debie
(st.)
Vrijdag 22 juli
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 23 juli
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor Wiel Jeuris-
sen (verj.); Rika Goertzen-Ververs
(jrd.) en voor Trien Koot-Oudhoff (coll.).
Zondag 24 juli
11.00 uur Zangmis uit dankbaarheid
b.g.v. 40-jarig huwelijk en voor
overleden familieleden; voor Sjef
Herens (coll.) en voor Frans Swinkels
(coll.).

Directie, leerkrachten en ouders van
de Catharina-school voor speciaal
onderwijs berichten ons dat op zon-
dag 19 juni Mikey Merkens en Kai
Schijns uit onze parochie samen
met 7 schoolgenootjes de Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in de parochiekerk van de
H. Martinus te Welten – Heerlen.

Op Zondag 7 augustus
wordt de Pijl van Heer-
lerheide gereden. De
eerste wedstrijd zal om
10.00 uur beginnen. Het
hele centrum is dan niet
bereikbaar vanaf 09.00
uur. Het beste kan men
via de Keekstraat naar de kerk rij-
den. Voor meer info betreffende het
parcours zie
www.depijlvanheerlerheide.nl

De afd. Heksenberg van de Zonne-
bloem sluit op don-
derdag 23 juni een
mooi en gevarieerd
jaar af met een bus-
tocht en bezoek aan
het Edah-museum te
Helmond. Zonne-
bloem organiseerde
o.a. de traditionele

Kerst- en Paasviering en de carna-
valsmiddag voor de zieke en een-
zame medemens. Om dit alles mo-
gelijk te maken is er atijd geld nodig.
Misschien kunt U een deel van uw
vakantiegeld storten? Het rekening-
nr. luidt NL11 RABO 0119942976.
Bij voorbaat dank en een prettige
vakantie!

op je voordeligst

www.uitvaartlimburg.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50
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