parochie

Royale kennis van de Bijbel hebben
en toch niet geloven. Dat kan. Bij
een bijbelquiz scoren ongelovigen
vaak niet slecht. Behalve wéten
wie Jezus is, is er kennelijk nog
iets nodig om tot geloof te komen.
“Wie werkelijk het woord van Jezus
bezit, kan ook zijn stilte vernemen”
(Ignatius van Antiochië). Om te
ontdekken wie Jezus is, moeten we
zijn persoon op ons laten inwerken.
Zoals Jezus’ Moeder deed: “Maria
bewaarde al deze woorden in haar
hart” (Lc 2, 19). Spontaan stellen
we ons dat zo voor dat Maria er in
stilte over nadacht. Die stilte is nodig om Jezus tot ons te laten spreken.
Tijdens een kerkelijke viering is er
vaak (te) weinig stilte: alle momenten worden opgevuld. Een lege kerk
kan weldadig overkomen. Ook de
stilte van de natuur, of op een late
avond de sterrenhemel op je laten

nieuws
inwerken, kan ons het besef geven
van Gods schepping. Zó ontdekken wie Jezus is, maakt ons geloof
persoonlijk. We ervaren hoe Hij ons
aanspreekt. Ook om die persoonlijke band gaat het bij geloven. Dan is
het meer dan een wéten wie Hij is,
dan gaat het in de richting van bewondering en beminnen. Ons hart
wordt geraakt door Zijn liefde voor
ons. En dat roept een wederliefde
op. En de wet van de liefde is zo,
dat we dan ook meer van Hem willen weten. Ons hart openzetten voor
de liefde die Jezus voor ieder heeft.
– Is dat niet ook de betekenis van
het H. Hart
van Jezus?
De vakantie kan een
moment
zijn om die
stilte te ervaren. Of
ook een stil
moment, alleen in een kerk. De architectuur en
de gewijde sfeer nodigen uit om stil
te staan bij God. En voor de bijbelkenners: God in de stilte vinden
daarover lezen we al bij de profeet

Liturgische kalender

Elia: “Toen trok de Heer voorbij.
Voor Heer uit ging een zeer zware
storm, die bergen deed splijten en
rotsen verbrijzelde. Maar de Heer
was niet in de storm. Op de storm
volgde een aardbeving. Maar ook
in de aardbeving was de Heer niet.
Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was Heer niet.
Op het vuur volgde het suizen van
Toen hoorde Elia de stem van God.
Om de woorden van Jezus te begrijpen is zeker kennis nodig. Maar
kennis alleen is niet voldoende om
Jezus in zijn diepte te verstaan. Er
ontbreekt nog iets wezenlijks: het
binnentreden in het zwijgen van Jezus, waaruit zijn woord geboren is.
Zonder in die stilte binnen te treden,
kennen we Jezus maar oppervlakkig.
Met een goede vakantie wens ik u
pastoor Wim Miltenburg fso

Hoe kom ik
in de kerk?

Vaak hoor ik van mensen in Ter
Eijck en andere locaties: “Ik zou
graag eens naar de kerk gaan.”
Voor sommige mensen is iemand
die hen een keer in een rolstoel kan
duwen een uitkomst. Onze kerk ligt
wel iets hoger; dus het is bergop
;-) Voor anderen zou met iemand
meerijden de beste manier zijn om
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eens naar de kerk te kunnen kosen zouden weten die af en toe een
ander naar de kerk zouden willen
brengen. Als u dat wel een keer zou
willen doen, laat het a.u.b. op het
parochiekantoor weten.

Openstelling

ontmoeting in het Trefcentrum Edith
Stein in Echt. In het kader van de
Stein zijn er meer activiteiten. Meer
informatie daarover is te vinden op.
www.edithstein.nl

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

75e sterfdag
heilige Edith Stein
derden Nederlandse joden door de
Duitse bezetter opgepakt en naar
concentratiekampen gevoerd. Onder hen ook de later heiligverklaarde
Altijd al willen weten waar de hemel
zuster Theresia Benedicta van het
kruis, beter bekend als Edith Stein. op aarde te vinden is? In Lourdes!
Dat vinden althans de miljoenen
Zij woonde op dat moment in het
pelgrims die elk jaar dit bedevaartszoeken. Elke dag gaan duizenden
heilige Edith Stein werd vermoord.
mensen naar de grot waar Maria
tieviering in de Sint-Landricuskerk in Soubirous verscheen. En misschien
vindt u dat ook wel als u een keer
Echt. Hier zijn maar liefst drie bisschoppen bij aanwezig. Naast Mgr. meegaat.
Vanuit Limburg organiseert het Huis
Frans Wiertz van Roermond zijn
dat de emeritus-bisschoppen Heinrich Mussinghof van Aken en Aloys volledig verzorgde reizen naar LourJousten van Luik. De mis begint om des. De reizen vinden plaats bus of

vliegtuig. Dankzij de inzet van vele
vrijwilligers zijn deze reizen geschikt
voor zowel gezonde/mobiele als zieke/mindervalide deelnemers. Indien
gewenst zijn allerlei vormen van
persoonlijke verzorging beschikbaar.
Tijdens het verblijf in Lourdes wordt
een Nederlandstalig programma
aangeboden. Er zijn vieringen,
rondleidingen, excursies naar de
ning en tal van mogelijkheden tot
ontmoeting en persoonlijke gesprekken.
Voor mensen die verzekerd zijn
bij zorgverzekeraar CZ bestaan er
mogelijkheden om onder bepaalde
de reissom te krijgen. Interesse?

Volgend parochienieuws

Het volgend nummer verschijnt op
22 juli. Wilt u misintenties of andere
kopij geplaatst zien, dan gelieve u dit
tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 521 24 50) te melden.

Misintenties

Intenties voor de St. Corneliuskerk en ook voor de St. Gerardus
Majella-kerk kunt u opgeven bij
het parochiekantoor, Kerkstraat 6,
Heerlerheide (tel. 521 24 50) of
via de website.
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Kerkelijke diensten
Zwart = Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk.

Vrijdag 23 juni
HOOGFEEST VAN HET H. HART
dene (coll.).
Zaterdag 24 juni
heid
en Johannes Niesing (coll.).
Zondag 25 juni:
ria Wiermans en zoon Twan (gest.
jrd.); voor Jean Hochstenbach (vw.
buurt) en voor Anne Franck-van
lus koor; voor het welzijn van onze
parochies; voor overleden ouders
Theeuwen-Hebben-Martens en
en voor Mathieu Beaujean
Maandag 26 juni
Meens, Maria Jos. Vinders en Jacob Meens (st.); voor alle zielen in
Dinsdag 27 juni:
len in het vagevuur en voor hen die
offerden (offerblok)

Woensdag 28 juni

Vrijdag 7 juli:

in het vagevuur.

Luitjen en Emely Niesing.

Vrijdag 30 juni:
(coll.).
Zaterdag 1 juli
zijn van onze parochies; voor Fer
Mannheims (jrd.) en voor Jan
Merks (coll.).
Zondag 2 juli:
overledene (NB)

sluitend leesmis voor fam. SpethMertens; voor priesterroepingen en
overl. familieleden.
Zaterdag 8 juli
pert (coll.); Theo Degens (jrd.);
Resie Schillings-Sijstermans (coll.)
Zondag 9 juli:

Moerskofski (1e jrd.); voor Anne
gens (gest.jrd.); voor Anna RavenBeaujean (zesw.dienst); voor Jeu
welzijn van onze parochies m.m.v.
Leers (zesw.dienst); voor Ernst
gemengd kerkelijk zangkoor St.
Theunissen (jrd.); voor Mathieu
Caecilia
Beaujean (jrd.); voor Zef Fermans,
Lieske Fermans-Beaujean en kleinCordewener en dochter Mia (gest.
dochter Frouke (coll.).
jrd.); voor Hubertina Maria VerkoeMaandag 3 juli
than (coll) en voor Mia Cordewenersluitend leesmis voor Jan Jacob
Mennens en zoon Loeke (jrd.)
Wijnen (st.); voor August Voncken
Maandag 10 juli
en Helena Hermans (st.); voor alle
zielen in het vagevuur.
sluitend leesmis voor Hubert Jos.
Dinsdag 4 juli:
- (st.); voor alle zielen in het vagevuur
len in het vagevuur
en voor Dominico Hanh.
Woensdag 5 juli
Dinsdag 11 juli:
Mathieu Joosten (st.) en voor alle
len in het vagevuur en voor hen die
zielen in het vagevuur.
offerden (offerblok)

Woensdag 12 juli

Zaterdag 22 juli

in het vagevuur.
Vrijdag 14 juli:

Greet Hamer-Bercx (coll) en voor
Cor Hamer; voor Wiel Jeurissen
(verj.) en voor Rika Goertzen-Ververs (jrd.)

Bruls (coll.).
Zaterdag 15 juli

Zondag 23 juli:

Smits (1e jrd.); voor Annie Franssen-Hendricks (coll.) en voor Frans
Hanssen.
Zondag 16 juli:

van onze parochie; voor Stijn van
Wanrooij-Eleveld (coll.) en voor
Louis Janssen (coll.).
Maandag 24 juli
sluitend leesmis voor Jan Nicolaas
Bemelmans en echtgenotes (st.);
voor alle zielen in het vagevuur en

overledene (LdB) en voor alle vrijwilligers
Duivenvoorde-Wintraecken (coll);
overledene en voor Frank Goeman
(coll.).

Dinsdag 25 juli

Maandag 17 juli

zielen in het vagevuur en voor het
welzijn van onze parochies

tend leesmis voor alle zielen in het

Woensdag 26 juli

Dinsdag 18 juli:

Jos. Schoonbrood en Anna Maria
-

len in het vagevuur
Woensdag 19 juli
termans en Leonie Stassen (st.) en
voor alle zielen in het vagevuur.
Vrijdag 21 juli
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Janssen en Maria Debie.

Zwart = Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk.

In huize Ter Eyck
is er op zaterdagmiddag
om 14.30 uur een H.Mis

Í

Theologie studeren?
Wie interesse heeft in theologie en
Theologisch Instituut Rolduc (TIR)
endopleiding theologie aangeboden
voor iedereen die geïnteresseerd is
in theologie en pastoraat.
Het theologisch instituut staat open
voor alle geïnteresseerden. Wie het
TIR heeft afgerond, kan eventueel
een baan zoeken als pastoraal werker of geestelijk verzorger in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. De
opleiding leidt ook mensen met een
onderwijsbevoegdheid op, die zich
willen specialiseren in het vak godsdienst/levensbeschouwing. Ook
staat de opleiding open voor alle
belangstellenden die uit interesse
cursussen in katholieke theologie
willen volgen. Dit is tevens de opleiding tot permanentdiaken.
Geïnteresseerd? Neem dan eens
contact op met rector Lambert Henrolduc.nl óf met studieprefect diavoor meer informatie over de opleiding op www.rolduc.nl.

Korte cursus kerkmuziek
een zeer prominente plaats in: het
is een wezenlijk onderdeel van de
liturgie. Maar wat is liturgie? En wat
is liturgische muziek? En om welke
muziek vraagt de liturgie op welk

moment? Waarom en wat zingen en
musiceren we en op welke momenten? Voor wie niet alleen graag zingt,
maar ook meer over de achtergronden van de kerkmuziek wil weten, is
Deze bestaat uit vijf opeenvolgende
zaterdagmiddagen. De eerste keer in
is een vrijblijvende introductiebijeenkomst. Daarna volgen vier middagen
over onderwerpen als geschiedenis
van de liturgie, kerkmuziek na het
Tweede Vaticaans Concilie, structuur
en betekenis van de eucharistie en
andere vieringen als uitvaart en huwelijk, en passend repertoire bij het
kerkelijk jaar.
Meer informatie op www.sgv-roermond.nl.

Ga je mee op zomerkamp?
Deze zomer biedt de jongerenafdeling van het bisdom weer een aantal
zomerkampen aan voor kinderen en
tieners tussen 7 en 17 jaar. De kampen vinden plaats in verschillende
weken en op diverse locaties:
jaar (Weert)
jaar (Genk – België)
jaar (Oirlo)
jaar (Epen)
Aanmelden kan op https://www.
formdesk.com/ipal/zomerkampenbisdom-roermond.nl.
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Agenda

Binnenkort gaan trouwen

Op vrijdag 7 juli in de St. Corneliuskerk: Brain Luitjen en Emely
Niesing;

in ‘t Zaaltje.

Mark van de Moosdijk

Vrije Tijd Club
uur.
-

Heerlerheide

Wij komen elke donderdagavond bij

Gedoopt werden:

Bestuur en leden heten U van hartwelkom.

Bram, zoon van Sil Bodenius en

De geest van Pinksteren

Wij namen afscheid

De Geest... wat is de geest? Wat is een
ziel? Iets spookachtigs? Anti-materie?
Ik las ooit: ‘Brood is materieel..., brood
voor anderen is geestelijk!’
In onze boekenkast stond een dik
studieboek van mijn vader: ‘Occulte
Verschijnselen’. Een Jezuïet had het
geschreven om het spiritisme te bestrijden dat tussen de grote oorlogen in
opkomst was. Fascinerend eraan was,
dat de tekst zo wetenschappelijk aanvoelde. Spookverschijnselen werden
er heel klinisch in beschreven. Er stond

Wij namen afscheid

uur. Aanwezig: doctor die en die, professor zus en zo’, en dan volgden nog
de namen van enkele dames en heren.

en Samantha Gruijters, Varenerf
en Janey de Groot. Ir. C. Blankevoortstraat
In de St Cornelius-parochie van
† Anna Raven-Beaujean, 87 jaar,
Pappersjans
† Jeu Leers, 81 jaar, Hoensbroek
† Piet Haverkamp, 80 jaar, Stanleystraat
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Vrije Tijd Club Heksenberg zoekt nog
leden voor het leggen van een kaartje
(kwajongen, bollen), of een partijtje
biljarten of gewoon gezellig samen
zijn onder het genot van een drankje.
Heeft U interesse, kom dan eens vrijblijvend kijken in het Gemeenschaps-

In de St Gerardus Majella-parochie
van
† Jos Mulders,70 jaar, Leienhoesstraat

opnieuw drie kloppen....’
Eens had ik het boek aan een klasge-

Adverteren? Bel 5212450
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stelde zich vaak voor dat een pasgeboren kindje bij de eerste adem ook een
ziel inslikte. In elk geval ervoer men
het uitblazen van de laatste adem als
het vertrek van de ziel uit het stoffelijk
lichaam. Er waren tijden dat men die
verknoping van lichaam en ziel maar
heel labiel vond. Een mens kon zomaar
ineens doodgaan. Ooit zag ik in een
museum een alkoof, zo’n kast waarin
mensen vroeger sliepen. De uitleg was
dat de mens in die tijd zittend sliep. Men
durfde niet goed te gaan liggen, bang
dat de ziel als een sliertje witte damp uit
het hart zou ontsnappen.
Dat verschil tussen dode materie en een
schrokken zich lam..., en de moeder is
liefdevol mens, dat noemen we ‘geest’.
toen ook maar een ei gaan bakken.
En ook kennen we de ervaring dat we
Op de televisie zie je, vooral ‘s nachts,
nogal eens uitzendingen waar je waar- ‘in de geest’ van anderen kunnen voelen
en denken. We kunnen in de geest van
zeggers kunt raadplegen. Zij spreken
onze ouders handelen als we compasniet over de ‘hemel, God of geesten’,
sie voelen met iemand die uit de oorlog
maar wel over ‘gidsen, gene zijde en
is gevlucht. We kunnen tegen de geest
entiteiten’. Het begrip geest is zeker
nog actueel. Maar het lijkt erop alsof het van onze ouders ingaan als we brood
vooral in het alternatieve circuit en in de weggooien of onze kinderen niet laten
dopen. Het woord ‘geest’ geeft helder
subcultuur thuis is.
onze ervaring weer, afgezien van de
Achter het begrip ‘geest’ gaan veel oude
de term.
gen schuil. Lange tijd werd ‘geest’ geZo kunnen we het ons levendig voorzien als een totaal andere werkelijkheid
stellen hoe de bedroefde leerlingen in
dan ‘materie’. De schepping bestond uit
hun rouw de eerste stap buiten de deur
twee totaal verschillende werkelijkhezetten. Ze doorbreken hun depressie en
den: uit onzichtbare, eeuwige geest en
laten zich door de Geest van Jezus beuit vergankelijke materie. De mens had
zielen. Ze voelen die als een werkelijke
kracht die hun moed geeft en vindingrijkheid. Ineens krijgt hun leven weer zin.
via Augustinus over.
‘‘Geest’ mag een problematisch begrip
In de Bijbel las men hoe God de mens
zijn, maar we voelen nauwkeurig aan
schiep uit klei, en hem vervolgens goddelijke adem inblies. Het woord ‘psyvertelt!
che’ betekent in het Grieks ‘geest’ maar
Harrie Brouwers, Voerendaal
ook ‘adem’, en ‘wind’ en ‘storm’! Men
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noot geleend. Die had er ‘s nachts in liggen lezen en hij was bang geworden. Hij
was opgestaan uit bed en had, om zich
te kalmeren, in de keuken een ei staan
bakken. Zijn moeder werd daar wakker
van, kwam haar slaapkamer uit en vroeg
wat er was. Bert legde uit dat hij iets had
gelezen over ‘telekinese’ en dat hij er
niet van kon slapen. ‘Wat is telekinese?’,
vroeg zijn moeder. ‘Nou’, zei Bert dapper
en hij wees naar een van de lampjes in
de kroonluchter, ‘als ik nu zeg: ga uit...
en dat dat lampje dan...’ Op hetzelfde
moment begon het aangewezen lampje

Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag

(14.30 uur:
Ter Eyck)
19.00 uur

zondag

11.00 uur

maandag

19.00 uur

Heksenberg

Schandelen

09.30 uur

11.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)
dinsdag
woensdag

09.00 uur
09.00 uur

donderdag
vrijdag

19.00 uur
09.00 uur

19.00 uur

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

