
Digitale agenda
katholieker
dan papieren! 
Zuster Annie bidt voor vrede in het 
Midden-Oosten: “Tijdens de Mis 
bedacht ik me dat we in Syrië al vijf 
jaar vasten en wenste ik dat op een 
dag Syrië, Irak en het Midden-Oos-
ten mogen verrijzen. Gods hand is 
overal aanwezig, zelfs in de meest 
moeilijke tijden. We willen dat 
mensen een brug van vrede vor-
men, wij willen vredebouwers zijn, 
daarom moeten al onze politieke 
partijen bij elkaar komen.” (Bron: 
Kerk in nood)
Wat een vertrouwen en een moed 
om gelovig vol te houden in zulke 
verscheurde landen. Ik heb veel 
bewondering voor de christenen 
die stand houden onder de vervol-
ging. Zij moeten een sterk geloof 
hebben. Onze westerse geloofsbe-
leving steekt daar wat schril tegen 
af. Als christenen in de vervolgde 
gebieden zoveel moeite doen om 
hun geloof te kunnen beleven, dan 
moet ons dat toch inspireren om 
ook hier vol te houden. Om Pasen 
iedere week op de zondag te vie-
ren. 

In ons geloof gaat het om Pasen: de 
verrijzenis van Jezus Christus. Na 
zijn kruisdood op Goede Vrijdag is 
Hij begraven en op de derde dag 
verrezen. De eerste christenen wa-
ren zich al bewust hoe belangrijk 
dit was. Zij hebben de weekorde 
ervoor veranderd: niet meer de 
laatste dag van de week (zaterdag) 
was de rustdag, maar de eerste 
dag, de zondag werd de dag des 
Heren. Vanaf het prille christelijke 
begin kwamen de christenen op 
deze dag samen en vierden Eucha-
ristie. 
Door 
de zon-
dag te 
vieren 
druk-
ken we 
uit dat 
Jezus op 
Pasen verrezen is. Waar de zondag 
verloren gaat, verdampt ook het 
paasgeloof en omgekeerd. Zetten 
we de zondag dus op één. Papie-
ren agenda’s waar de week met 
de zondag begint, zijn nagenoeg 
niet meer te krijgen. Altijd staat de 
maandag als eerste dag. Gelukkig 
kunnen we in een digitale agenda 
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Liturgische kalender
A cyclus
Weekend 1/2 april
5e zondag van de Vastentijd
eerste lezing Ez. 37, 12 - 14
tussenzang psalm 130
tweede lezing Rom.8, 8 - 
11evangelie Joh. 11, 1 - 45
Weekend 8/9 april
Palmzondag
eerste lezing Jes. 50, 4 - 7
tussenzang psalm 223
tweede lezing Filip. 2, 6 - 11
evangelie Mt. 26, 14 - 27
13 april
Witte Donderdag
14 april
Goede Vrijdag
15 april
Paaswake
16 april
Paaszondag
eerste lezing Hand. 10,34a37 43
tussenzang psalm 118
tweede lezing Kol. 3, 1 - 4
evangelie Joh. 20, 1 - 9
Weekend 22/23 april
2e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 2, 42 - 47
tussenzang psalm 118
tweede lezing 1 Petr. 1, 3 - 9
evangelie Joh. 20, 19 - 31
Weekend 29/30 april
3de zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 2, 14.22 - 32
tussenzang psalm 16
tweede lezing 1 Petr. 1, 17 - 21

evangelie Lucas 24, 13 - 35

die keuze zelf maken en de zondag 
vooraan zetten. En dat geldt na-
tuurlijk ook voor hoe we de zondag 
daadwerkelijk invullen. In onze 
vrije westerse wereld kunnen we 
dat zelf bepalen. Als christenen 
onder vervolgingen stand houden, 
moeten wij toch in staat zijn de 
zondag katholiek in te vullen. Zalig 
paasfeest! Iedere zondag opnieuw 
☺ 

Wim Miltenburg fso, pastoor

Opmerkelijke lezers
Dit parochieblad telt een schare 
oplettende lezers. Zo nu en dan 
ontsnapt er wel eens iets aan de 
aandacht van onze corrector, want 
zo gemakkelijk als het tikken van 
een tekstje op een computer is, zo 
gemakkelijk ontstaan er ook fout-
jes. In een postcode bijvoorbeeld. 
Of in een bankrekening nummer. 
Gelukkig zijn er dan altijd weer 
lezers, die ons daar opmerkzaam 
op maken. En daar zijn we heel bij 
mee! Bedankt en ga vooral zo door! 
Openstelling
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.

Vastenactie
Bij dit parochieblad treft u de vasten-
actiefolder aan. We doen mee met 
het dekenale project en ondersteunen 
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Maak de uitgave van dit 
blad mede mogelijk.

Plaats hier uw advertentie!
Bel 045 - 521 24 50



16.45 uur: Vertrek uit Sittard
Pastoor Wim Miltenburg verzorgt de 
inleidingen. 
Kosten deelname: € 17,00. Het is 
goed een Nieuw Testament mee te 
nemen. (Een eenvoudige zakuitgave 
van de Evangelies is op voorhand of 
op de dag zelf verkrijgbaar voor € 3,-)
Voor vervoer kan worden gezorgd.
Aanmelden kan t/m 26 maart bij 
Mevr. Bollen, tel: 045-5441220 of bij 
Mevr. Berger, tel: 045-5218336 en – 
op weekdagen ’s ochtends – ook op 
het parochiekantoor.
Boeteviering
• Woensdag 5 april 18.30 u in de H. 
Hartkerk van Schandelen, aanslui-
tend H. Mis en biechtgelegenheid
• Maandag 10 april 18.30 u in de 
Corneliuskerk, aansluitend H. Mis en 
biechtgelegenheid
Biechtgelegenheid
• Iedere zaterdag in de Corneliuskerk 
van 16 tot 16.45 uur
• In de Goede Week en de week er-
vóór ook na iedere H. Mis  (alle ker-
ken)
• Na de kruisweg op Goede Vrijdag 
(Corneliuskerk)
Palmzondag
Onze tuinman Jo zal 
ook dit jaar proberen 
voldoende palmtakjes 
te bemachtigen, die dan 
met palmzondag worden 
gezegend. Voor palmtakjes gebruiken 
we altijd de takjes van de buxusstruik. 
Maar in heel West-Europa is er een 
rups die deze struiken aantast. Het 
kan dus zijn dat we geen of te weinig 
buxustakjes hebben. Als u zeker een 

het bouwen van een armenschool in 
Nepal. Maakt u de vasten concreet 
door uw overschrijving. Geeft u liever 
contant? Op zondag 26 maart [Cor-
neliuskerk]  en op tweede paasdag 
[Gerardus Majellakerk] houden we 
een kerkdeurcollecte voor de vasten-
actie. 

Extra gebed
De veertigdaagse vastentijd nodigt 
ook uit tot extra gebed. Iedere woens-
dag en zaterdagochtend is er gele-
genheid om een keer aan te sluiten 
bij de leden van de erewacht, die 
dan op toerbeurt in stilte bidden bij 
het uitgestelde H. Sacrament in de 
parochiezaal naast de Corneliuskerk 
(9.30 tot 12.00 uur). Vanaf Pasen, of 
bij zomerse temperaturen bidden we 
weer in de kerk.
• Op vrijdagen in de vastentijd bid-
den we vóór de H. Mis om 18.25 uur 
de kruisweg. (Op de 1e vrijdag en op 
Goede Vrijdag om 15 uur).
• Op Goede Vrijdag en paaszaterdag 
bidden we met ieder die wil het kerke-
lijk morgengebed met een lezingen-
dienst in de parochiezaal. We begin-
nen om 9.00 uur en het duurt een half 
uur.
Bezinningsdag
Donderdag 30 maart is er een be-
zinningsdag voor onze parochies in 
Bezinningshuis Regina Carmeli, Kol-
leberg 2 te Sittard. We staan stil bij  
de passie van Johannes. 
Dagprogramma: 
9.00 uur: Vertrek uit Heerlerheide
9.30 uur: Aankomst in Sittard
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palmtakje van de buxusstruik wilt, is 
het goed om deze zelf mee naar de 
kerk te nemen. De meegebrachte tak-
jes worden dan gezegend, tezamen 
met de (eventueel) andersoortige 
palmtakjes.
De palmtakjes verwijzen naar de 
intocht van Jezus in Jeruzalem, toen 
de mensen Hem met palmtakken en 
Hosanna-gezang verwelkomden. Het 
is een katholiek gebruik zo’n takje 
thuis achter een kruisbeeld te beves-
tigen. De as voor het askruisje op As-
woensdag is altijd van de verbrande 
palmtakjes van een jaar daarvóór. 
Aswoensdag - Pasen 
Aswoensdag is het begin van de 
40-daagse vastentijd en Palmzondag 
kondig de laatste week van deze tijd 
aan: de Goede Week. Op Witte Don-
derdag vieren we dan de instelling 
van de H. Mis en het priesterschap 
bij de viering van het Laatste Avond-
maal. Op Goede Vrijdag is Jezus 
om drie uur aan het kruis gestorven.
We noemen deze dag Goede Vrijdag 
omdat Jezus uit liefde en goedheid 
voor ons het kruis op zich heeft ge-
nomen om al de zonden van de men-
sen weer goed te maken. In Jezus is 
God naar ons toegekomen om ons 
te verlossen, door het kruis. Met Pa-
sen vieren we dat Jezus uit het graf 
is opgestaan. Deze verrijzenis is het 
hoogtepunt van ons geloof! Zo heeft 
Jezus voor ons verkregen dat ook wij 
na onze dood kunnen verrijzen. Door 
zijn dood en verrijzenis herstelde Je-
zus namens ons de relatie met God. 
Daardoor kan iedereen in de hemel 
komen. 
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Wijding heilige oliën
Op woensdag 12 april  worden in 
de St.-Christoffelkathedraal te Roer-
mond de heilige oliën gewijd: doopo-
lie, chrismaolie, en ziekenolie. Deze 
worden het komende jaar gebruikt 
bij de toediening van het doopsel, 
het vormsel, de ziekenzalving en de 
priesterwijding. Tijdens deze chrisma-
mis vernieuwen de priesters hun 
wijdingsgelofte aan de bisschop. Aan 
het eind van de plechtigheid worden 
de oliën verdeeld over de parochies. 
De viering, die om 19 uuur begint is 
voor iedereen toegankelijk.
Paascommunie
Op Witte Donderdag brengen we de 
H. Communie bij degenen die ONS 
HEER ook iedere eerste zaterdag 
ontvangen. Anderen die graag de 
paascommunie thuis ontvangen, kun-
nen dit laten weten op het parochie-
kantoor.
Uitvaarten
Tot Witte Donderdag vinden uitvaar-
ten in de Goede Week op de gewone 
wijze plaats. Vanaf Witte Donderdag 
kan er wel een uitvaart plaats vinden, 
maar altijd zonder H. Mis en zonder 
H. Communie. De enige Mis die op 
Witte Donderdag in de parochies 
wordt gevierd, is de feestelijke avond-
mis met de herdenking van de instel-
ling van de H. Eucharistie. Op Goede 
Vrijdag is er geheel geen Eucharistie 
en op paaszaterdag kennen we al-
leen de paaswake. Een uitvaart is 
dan een dienst van woord en gebed. 
Op paaszaterdag wordt er geen com-
munie uitgereikt. 
Je kind laten dopen



Het afspreken van een datum voor 
een doopsel kan op het parochiekan-
toor. Daarna is er nog een doopvoor-
bereidingsavond voor de ouder en evt. 
de peetouders. De eerstvolgende  is 
op maandag 3 april (eerste maandag 
van de maand) van 19.45 tot 21.15 u 
in de parochiezaal naast de Corneli-
uskerk. (Achter de pastorie, Kerkstraat 
6). Dan worden de gegevens voor het 
doopregister genoteerd; is er info om-
trent de doopviering, doopoorkonde, 
schelp enz. 
Paaseieren en misdienaars
Na de H. Mis mogen de kinderen die 
deelnemen aan de kindernevendienst: 
paaseieren rapen in de tuin bij de pas-
torie. Op eerste paasdag mogen mis-
dienaars en acolieten aan de kerkdeur 
collecteren voor een uitstapje. Vanaf 
de presentatiemis kunnen communi-
canten een keer proefmisdienen.

Volgend parochienieuws
Het volgend nummer verschijnt 
op 23 april. Wilt u misintenties of 
andere kopij geplaatst zien, dan 
gelieve u dit tenminste 14 dagen 
eerder bij het parochiekantoor, 
Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 521 
24 50) te melden.

Misintenties
Intenties voor de St. Cornelius-
kerk en ook voor de St. Gerardus 
Majella-kerk kunt u opgeven bij 
het parochiekantoor, Kerkstraat 6, 
Heerlerheide (tel. 521 24 50) of via 
de website.

Kerkelijke diensten
Zwart =  Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk.

Vrijdag  24 maart - Vooravond 
hoogfeest Maria Boodschap
18.25 uur: Kruiswegviering
19.00 uur Leesmis t.e.v. Sint Petrus 
en Paulus, voor de intenties van de 
paus en de Romepelgrims.

Zaterdag  25 maart

Hoogfeest Maria Boodschap
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.00 uur Zangmis voor Mathias Bruls 
(coll.); Paul Spronck (verj.) en Jan 
Merks (coll.).

Zondag 26 maart
9.30 uur: Euch.viering voor Anne 
Franck-van Kraij (coll) 
11.00 uur Presentatiemis communi-
canten Heerlerheide en Vrank
voor echtel. Sjaak en Mia Jonkers-
Bessems (gest.jrd.); voor de overle-
denen van familie Zijlstra-Hennesen 
(gest.jrd.); voor het welzijn van onze 
parochies; voor Ben en Else Hissink-
Hallmann; Otto en Christien Lecke-
busch-Somers (jrd.)en voor Eddy Gry-
son (coll) m.m.v. trompettist Sandra 
Bongers

Maandag  27 maart
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Dinsdag 28 maart:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede in 
de wereld 

Woensdag  29 maart
09.00 uur Leesmis.

Vrijdag  31 maart
6



18.25 uur: Kruiswegviering
19.00 uur Leesmis  voor Jan Savels-
berg (coll.).

Zaterdag  1 april
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.00 uur Zangmis voor overl. ouders 
van der Vloet-Koonen (gest.jrd.); voor 
het welzijn van onze parochies en 
voor een overledene (coll.).

Zondag 2 april:
9.30 uur: Euch.viering voor levende 
en overleden leden van stichting Ge-
meenschapshuis Heksenberg en voor 
Enny en Jo Petit-Mertens (jrd.) m.m.v. 
koor CODA 
11.00 uur Zangmis voor Lenie Budé-
Ritzen en Zef Budé (gest.jrd.); overl. 
ouders Ritzen-Laumen en Hubertina 
Laumen (gest.jrd.); voor Mia van Dui-
venvoorde-Wintraecken (coll); Eddy 
Gryson (1e jrd.); echtelieden de Veen-
Wijnhoven (jrd.) m.m.v. Paulus koor. 

Maandag 3 april:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel (toegankelijk voor 
alle parochianen.)
18.45 uur: Marianoveen met aanslui-
tend leesmis
Dinsdag 4 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen 
in het vagevuur

Woensdag 5 april
09.00 uur Leesmis.

Vrijdag  7 april
18.00-19.00 uur Aanbidding en aan-
sluitend leesmis voor fam. Speth-
Mertens; voor Jan van Lent en overle-
den fam.; voor priesterroepingen en 
H. Priesters.

Zaterdag 8 april
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.00 uur Zangmis met zegening 
van palmtakken voor Niek Noppert 
(coll.); Leonard Frolichs en Theresia 
Beaujean (st.); echtel. Stassen-Zijlstra 
(gest.jrd.)

Zondag 9 april: Palmzondag
9.30 uur:  Euch.viering m.m.v. com-
municanten Heksenberg en de Vrank 
voor het welzijn van onze parochies; 
voor Anne Franck-van Kraij (coll) 
m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor 
St. Caecilia
11.00 uur  Gezinsmis Palmpasen voor 
Gène Mertens (6e jrd.); Anneke Beau-
jean-Bongers (coll.); Hanna Wams-
Feenstra (zesw.dienst); Gerrit Villier 
(zesw. dienst) m.m.v. Third Wingkoor 
en drumband Fanfare St. Joseph.

Maandag  10 april
18.30 uur Boeteviering en aanslui-
tend H. Mis, waarna biechtgelegen-
heid
Dinsdag 11 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrij-
willigers van onze parochie

Woensdag  12 april
09.00 uur Leesmis.
Donderdag 13 april:
Witte 
Donderdag
Vanaf 10.00 uur 
communie 
thuiszittenden.
19.00 uur 
Euch.viering 
m.m.v. Gregoriaans Koor.
Na deze viering aanbidding van het 
Allerheiligste in de parochiezaal bij 
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Kerk Heksenberg
Het voortbestaan van de kerk Hek-
senberg hangt vooral af van de wijk 
Heksenberg zélf: is er genoeg kerk-
bezoek, zijn er genoeg doopsels en 
communies en geeft dit (aangevuld 
met kerkbijdragen) voldoende in-
komsten om de kerk zo lang mogelijk 
open te houden? De bepalende fac-
tor hierin is de wijkbewoner. 
Het voornemen is om met actieve 
betrokkenheid en steun vanuit de 
wijk Heksenberg de kerk nog jaren-
lang open te houden (minimaal 6 jaar 
vanaf nu, liefst langer). 
Over de mogelijkheden organiseert 

het kerkbestuur op 20 april om 19:30 
uur voor alle inwoners van Heksen-
berg een voorlichtingsbijeenkomst in 
de Gerardushoeve (rechts onder de 
kerk). 
Het kerkbestuur zal op deze info-
avond inzage 
geven in de 
(financiële) situ-
atie en de voor-
liggende pro-
blematiek met 
u bespreken. 
Wij hopen dat 
zoveel mogelijk 
van u (kerkelijk 
en niet-kerkelijk betrokkenen) mee 
komen denken en zo uw betrokken-
heid tonen. We rekenen op U!

Denkt U

in deze dagen

ook aan de

Gezinsbijdrage?



de pastorie van 
Heerlerheide tot 
22.00 uur.

Vrijdag 14 april: 
Goede Vrijdag 
Vasten en ont-
houdingsdag
9.00 uur Geza-
menlijke lezingen-
dienst en Laudes; 
aansluitend stil 
gebed bij het rustaltaar tot 12.00 uur.
15.00 uur: Kruisweg in Ter Eijck
15.00 uur: Kruiswegviering m.m.v. 
kerkelijk zangkoor St. Caecilia Hek-
senberg
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend 
Biechtgelegenheid.
19.00 uur Passieviering met kruisver-
ering.  m.m.v. St. Caecilia koor.

Zaterdag  15 april: 
Stille Zaterdag
9.00 uur Gezamenlijke lezingen-
dienst en Laudes en aansluitend stil 
gebed bij het rustaltaar tot 12.00 uur.

GEEN H. MIS IN TER EYCK.
18.00 uur Broodzegening Slovenen.
20.30 uur  Paaswake m.m.v. St. Cae-
cilia koor voor echtel. Hub Notten en 
Lies Beaujean (gest.jrd.) en voor ech-
tel. Daemen-Hermans en zoon Sjef 
(gest.jrd.)

Zondag 16 april: 
Eerste 
Paasdag
9.30 uur: Euch.
viering voor 
Edmund Moers-
kofski (coll) 8 9

m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor 
St .Caecilia
9.30 uur Sloveense Paas
mis.
11.00 uur Paasmis en KINDERNE-
VENDIENST voor Herman Vrolings en 
Fien Vrolings-Stassen (gest.jrd.); Lei 
Quaedvlieg en Bertien Quaedvlieg-
Beaujean (jrd.); Anneke Beaujean-
Bongers (coll.); Mia Cordewener-
Mennens en zoon Loeke m.m.v. Pools 
koor ‘Wesoly Tulacz’ (‘de Vrolijke 
Zwerver’).
Na de H. Mis is er voor de kinderen die 
deelnemen aan de kindernevendienst 
paaseieren rapen in de tuin bij de pastorie.

Maandag 17 april: 
Tweede Paasdag
9.30 uur Presentatieviering commu-
nicanten Heksenberg
Na de H. Mis is er voor de kinderen 
paaseieren rapen in de tuin bij de kerk.
11. 00 uur Zangmis voor Pieter Jos. 
Verkoelen, Theresia Moonen en doch-
ter Hubertina (st.); Stijn van Wanrooij-
Eleveld (coll.); Zld Frans Hanssen 
(coll.).
14.00 uur Huwelijksmis voor David 
Haroutiunian en Emma Hovhanni-
syan.

Dinsdag 18 april:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen 
in het vagevuur

Woensdag  19 april
09.00 uur Leesmis.

Vrijdag  21 april
19.00 uur Leesmis voor Ria Odeker-
ken-Stassen (coll.).

Zaterdag 22 april
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
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19.00 uur Zangmis voor Greet van 
der Ven (1e jrd.) en voor Frans Swin-
kels (coll.).

Zondag 23 april:
9.30 uur: Euch.viering voor Anne 
Franck-van Kraij (coll.) en voor Mara 
en Wiel Seuren-Videmsek (jrd.)
11.00 uur Zangmis voor Anouk en 
Kees van Putten en Elisabeth Szla-
nina. (jrd.)

Maandag 24 april
18.45 uur  Marianoveen met aanslui-
tend leesmis  voor Pastoor Jos Tim-
mermans (st.)

Dinsdag 25 april:
9.00 uur: Euch.viering voor vrede in 
de wereld 

Woensdag  26 april
09.00 uur Leesmis.

Zwart =  Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk.

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

Wij namen afscheid van:
In de St Cornelius-parochie
† Hanna Warms-Feenstra, 72 jaar, 
Heerlen
† Gerrit Villier, 93 jaar, Belgiëlaan
In de H. Gerardus Majella-parochie
† Anne Franck-van Kraij, 61 jaar, 
Ten Esschen
† Mevr. Wolfs, 93 jaar, Reestraat (in 
stilte begraven)
† Harry Konings, 74 jaar, Heerlen
† Isabel Peters-Goris, voorheen wo-
nend aan de Heerenweg

Gedoopt 
werden:

• Destiny, doch-
ter van Xavier 
Meessen en 

Debbie Bertrand, Caeciliastraat
• Aylana, dochter van Frank van de 
Roer en Patricia Jansen, Duiven-
straat
• Kyara, dochter van Marko van 
Haren en Svenja Fougret, Jos Klij-
nenstraat
In de St. Gerardus Majella kerk:
• Isabella Farinaccio, Bruinkoolweg 
10.

Gaan 
trouwen:
17 april: David 
Haroutiunian en 
Emma Hovhannisyan in de St. Cor-
neliuskerk.

Vrije Tijd Club 
Vrije Tijd Club Heksenberg zoekt nog 
leden voor het leggen van een kaart-
je (kwajongen, bollen), of een partijtje 
biljarten of gewoon gezellig samen 
zijn onder het genot van een drankje.
Heeft U interesse, kom dan eens vrij-
blijvend kijken in het Gemeenschaps-
huis Heksenberg, Hei-Grindelweg 84.
Wij komen elke donderdagavond bij 
elkaar van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Bestuur en leden heten U van harte 
welkom.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

  Heerlerheide  Heksenberg     Schandelen

 zaterdag (15.00 uur:        
  Ter Eyck)
  19.00 uur        

 zondag 11.00 uur 09.30 uur     11.00 uur

 maandag 19.00 uur

  (18.45 uur:
  Marianoveen)

 dinsdag  09.00 uur 

 woensdag 09.00 uur       19.00 uur 

 donderdag        09.00 uur

 vrijdag   19.00 uur  

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur
Adres: Kerkstraat 6, 6414 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website: www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl Tel. 06 - 270 942 62
wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 531 71 722 e-mail: fiencruts@home.nl

Bankrekeningen
• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 04252 60.

Pastoor, kapelaan, 
diaken en kerkbestuur 

wensen U 
een gezegende Paastijd


