
Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.
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de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis
In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering
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• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.

• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

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

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 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
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

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

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

5

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we

De (april en) meimaand staat in het
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De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.
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de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.

Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis
In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering
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• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.
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bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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

5

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we
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De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.

en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.

de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
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Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij

St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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Vrijdag 05 juni
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Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid

19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering
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In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering

• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.

• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat
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straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
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geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.

† Op  19 april overleed Fien van
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

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

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Tweede jaargang - nr. 5 - mei/juni 2015

parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

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

Ook voor reparaties

ROLLUIKEN   ZONWERING   RAAMDECORATIE

montage & service

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

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
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

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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

Regelmatig onderhoud
evt. met bloemetje of plantje

Ook groot onderhoud

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

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

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Adenauerlaan 17
6414 NM Heerlen

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

SCVM-
gercertificeerd

Lid VastgoedPro

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we
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De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.

Grasbroekerweg 63
6412BC HEERLEN
Tel. 5213975
www.meubelstoffeerderijparkstad.nl
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Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.
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de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering
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In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering

• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.

† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.

Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

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

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Tweede jaargang - nr. 5 - mei/juni 2015

parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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

5

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we

De (april en) meimaand staat in het
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zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren
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de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we

De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.
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de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Q

is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Q

Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering
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• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v

† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

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

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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

5

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we

De (april en) meimaand staat in het
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de communicanten en hun families
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hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we

De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.
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de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso
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Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering
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In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering

• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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

5

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we
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De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.
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de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.
Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij

St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
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19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering
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In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering

• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij
Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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

5

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we
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De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.
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Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.
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de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.
Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering

19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
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• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64
Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

parochie     nieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

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

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij
Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Boerderijwinkel Grooten
Heihoven 2 • Heerlen • tel. 5729008

Aardappelen, groenten + fruit
soepkip + scharreleieren

Limb. streekproducten + cadeaumanden
Open: ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00 u
za. 9.00 - 16.00 u. Dinsdag gesloten.

Bereikbaar via Euregioweg, rotonde naar Br.heide
info: www.boerderijwinkelgrooten.nl

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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

5

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

Medicamenten - Haarverven - DHL - OV oplaadpunt en
Stomerijdepot.

Lotto en Staatsloterij

Mgr. Hanssenstraat 17
Winkelcentrum

Heksenberg
Tel: 045 - 523 20 41

www.tabakengemakheksenberg.nl 

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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 koffietafels, feestavonden, recepties,

vergaderingen, opleidingen, trainingen etc.

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

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

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we

De (april en) meimaand staat in het
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we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we

De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.
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De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
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in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.

de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis
In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering
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• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 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
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490

8

11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

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

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

5

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we

De (april en) meimaand staat in het
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duakerk.
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de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we

De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.

en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.

de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis
In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag
om 15.00 uur een euch.viering
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• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur

Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur

Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag
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St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 6 7
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Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

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

Slagerij - Traiteur

André Habets
Mgr. Hanssenstraat 19

Winkelcentrum Heksenberg

10

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

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

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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

5

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

Zou u ook wel ‘n goed pensioenadvies willen?
Ik help u er graag bij! Onpartijdig en onafhanke-
lijk!Voor zakelijk en particulier pensioenadvies.
Meer weten? Neem nu contact op, telefonisch 06-
50294790 of via e-mail info@kleijkers-
pensioenadvies.nl. Meer informatie vindt u ook op
mijn website www.kleijkers-pensioenadvies.nl.

Kleijkers Pensioenadvies,
Oude Lindestraat 17, 6411EH te Heerlen

Oude Lindestraat 17, 6411EH te Heerlen

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we
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De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.

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

Meubelstoffeerderij Parkstad



Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.

Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.

en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.
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de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid

19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering
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In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering

• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

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

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
Tweede jaargang - nr. 5 - mei/juni 2015

parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon
Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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

5

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

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we
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Lourdes naar Ter Eyck
Op zaterdag 2 mei organiseerde
Ter Eyck een Lourdesdag. In de
grote hal
was er ‘s
ochtends
een ponti-
ficale H.
Mis, met
hulpbis-
schop
Everard de
Jong en
pastoor
Wim Mil-
tenburg.
Het kerke-
lijk zang-
koor St.
Caecilia van de Corneliusparochie
en de Fanfare van Nieuw Einde
zorgden voor zang en muziek. Vrij-
willigers hadden een mooie Lour-
desgrot gemaakt. Aan alles was
gedacht: zelfs aan flesjes Lourdes-
water voor de bewoners. De hulp-
bisschop gaf dan ook complimenten
aan degene die het initiatief hadden
genomen en aan allen die het heb-
ben uitgewerkt. Hij zou het idee aan
de Limburgse Bedevaartorganisatie
doorgeven: Lourdes naar de men-
sen brengen.

Help, Maria, het wordt nu tijd.
Help, moeder van barmhartigheid.
Gij kunt helpen bij bezwaren,
gij kunt redden uit gevaren.
Waar geen mensenhulp meer baat,
weet gij, moeder, nog wel raad.
Met de nood stijgt ons vertrouwen,
moeder-maagd, op wie wij bouwen.
Toon nu dat gij moeder zijt,
o moeder van barmhartigheid.
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en de communicanten zullen vanaf
de Frans Postmaschool feestelijk
naar de kerk worden begeleid door
de “Trommelaere van Herle”’. Het
thema van de viering is: Jezus is
de Goede Herder.
We hopen dat het zonnetje schijnt
en als de Heer in ons midden is
wordt het beslist een feestelijke dag.
De communicanten van dit jaar zijn:
Luca Boosten, Gigi Bourne, Danisha
de Bree, Sanne Dassen, Wesley
Diepen, Keano van der Erf, Max
Hagelstein, Jeffrey Heiden, Lyanne
Hugens, Blessing en Maximus
James, Keano Kerff, Zen Lejeune,
Amy Claire Ludke, Serfaginio Nibte,
Rick Nunumete, Remco Pagotto,
Nick Peskens, Finn Philippens, Sem
Prevo, Joni Rademacher, Jordy
Stoffels, Demi Vankan, Jill Vankan
en Joshua Yacoub.

De dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van Padua in
de Vrank staan in het teken van de
Antoniusnoveen.
Bij binnenkomst
kunt U uw in-
tentie inschrijven
in een boek. De
intenties zullen
bij de voorbeden
worden voorge-
lezen. Ook het
bekende gebed om voospraak van
St. Antonius en dank voor verkregen
gunsten wordt gebeden. De Anto-
niusnoveen wordt nog gehouden
op de dinsdagen 19 en 26 mei en
op 2 en 9 juni, telkens om 19.00
uur. Op de zondag na de laatste
dinsdag, op zondag 14 juni dus,
wordt het Antoniusfeest gevierd.
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de processie vorm zouden geven.
Belangrijk punt: de route moet niet
te lang zijn. En we willen ook de
bewoners van Ter Eijck erbij betrek-
ken. Daarom is daar nu ook een
rustaltaar. Om de route niet te lang
te laten worden, trekken we enkel
door straten binnen de Corneliuspa-
rochie. Toch hoop ik dat ook paro-
chianen, die zich meer bij de Gerar-
dus Majellakerk of de Antonius van
Paduakerk betrokken voelen, deel
willen nemen.
Bij de processie komen  vele ver-
schillende groepen bij elkaar. Alleen
dat al, is het waard om de processie
te laten slagen.
Cultuur en geloof gaan samen
Bij de sacramentsprocessie bestaan
er vele tradities, die elk hun beteke-
nis en achtergrond hebben. De oor-
spronkelijke taak van schutterijen
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is bijvoorbeeld het beschermen van
het heilig Sacrament. De functie van
de bielemannen was daarbij om
eventuele hindernissen uit de weg
te ruimen.
Al de gebruiken bij een traditie zijn
bedoeld om het H. Sacrament eer
te brengen: vaantjes en processie-
vlaggetjes, bellen, wierook, vlaggen,
zandtapijten, gezangen, muziek,
kamerschoten, engeltjes, enz.
Zo komen geloof en cultuur in een
processie samen.
Communicanten hebben er een
speciale plaats. Bijna altijd lopen zij
in hun communiekleren dicht bij het
H. Sacrament, dat door de priester
of diaken onder de hemel (baldakijn)
gedragen wordt in de monstrans.
Communicanten hebben immers
kort ervoor Jezus voor het eerst in
de heilige hostie ontvangen. Het
laat de kinderen tot Mij komen wordt
visueel.
Een mooie passende achtergrond-
gedachte bij de sacramentsproces-
sie vind ik: we trekken door enkele
straten (die a.h.w. staan voor álle
straten in onze parochies) en laten
Jezus daar komen, waar ons leven
zich afspeelt – waar wij leven, spe-
len, leren, werken.
Een processie verbindt ons geloof
met het alledaagse leven. Wij vra-
gen zegen over de wijken, straten
en huizen en speciaal over hen die
hier wonen. We doen dat door sa-
men in enkele straten Jezus alle
eer en hulde te brengen. HIJ hoort
erbij en wij horen bij HEM.
Bij voorbaat oprecht dankjewel aan
allen die zich voor onze sacraments-
processie inzetten.

Pastoor Wim Miltenburg fso
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Binnenkort zullen er aan de zuidzijde
van de St. Corneliuskerk steigers
worden geplaatst, tot en met de
toren waar de klokken in hangen
en het uurwerk is. Dit betekent dat
het stukje weg tussen de pastorie
en de kerk alleen nog over het voet-
pad toegankelijk is. Het parochie-
kantoor blijft dus wel bereikbaar.
De steigers luiden het begin in van
de laatste fase van de restauratie,
die volgend jaar afgerond moet zijn.
Het voegwerk wordt uitgekapt en
vervangen door een meer ademen-
de voeg. Voeg en steen zijn nu on-
voldoende op elkaar afgestemd, wat
gemakkelijk schade aan de muren
kan veroorzaken door water en
vorst. Nieuw voegwerk moet dit
voorkomen.
Deze laatste fase van de restauratie
– inclusief de west- en noordzijde
– vragen van
ons als paro-
chie natuurlijk
ook een fi-
nanciële in-
spanning.
Maar ons
godshuis is
het waard om in stand gehouden te
worden! – Dat zijn we moreel ver-
plicht aan degenen die vóór ons
waren en ook aan hen die na ons
komen – Bovendien valt de restau-
ratie van de kerk in een gunstige
subsidieregeling. Voor de restauratie
als geheel moeten we € 100.000,-
zelf opbrengen. De helft hiervan is
binnen. Nu komt de eindspurt voor
de tweede helft!
In een volgend parochieblad leest
u meer over de financiële actie.
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8
Woensdag 20 mei
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Bernard
Dormans en Maria Gertruda Eins-
berg (st.); Alfons Ritzen en Paola
Ritzen-Gerards (st.).
Zaterdag 23 mei
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Wiel van
Cleef (coll.); Piet Hamer (coll.), Cor
Hamer (jrd.) en voor Angelo Ver-
beucken
Zondag 24 mei 1e Pinksterdag
09.30 uur Dankmis Communican-
ten Heerlerheide en Nieuw-Einde
voor het welzijn van onze parochie;
Lei Quaedvlieg en Bertien Quaed-
vlieg-Beaujean; Monique Hazen-
Frijns (coll.); Jan Palmen (coll.);
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Marie Niesing (coll.) m.m.v. Caeci-
liakoor.
Aansluitend processie
Route: Kerkstraat, Lokerstraat, Gra-
venstraat, rustaltaar naast café Dirk-
Jan, Unolaan, Kampstraat, rustaltaar
hoek Kampstraat-Heulsstraat,
Heulsstraat, Groeët Genhei, rustal-
taar in de hal van Ter Eyck, Wan-
nerplein, Lokerstraat, Kerkstraat,
rustaltaar bij het H. Hart voor de St.
Corneliuskerk.
Na de processie bent u van harte
welkom op het concert van fanfa-
re St. Joseph in het Cornelius-
huis.
Maandag 25 mei 2e Pinksterdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregori-
aans koor voor levende en overle-
den leden van Koninklijke Schutterij
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St. Sebastiaan; Kitty Wessel-
Hettrich (coll.); ouders Mulders-
Smeets en overleden familie (buurt);
Monique Hazen-Frijns (coll.); Mia
Smeets-Ruwette (coll.); Ercole Lisci
(coll.).
Woensdag 27 mei
Quatertemperdag
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor Jozef Her-
mans en Maria Helena Vaessen
(st).
Zaterdag 30 mei
13.30 uur Huwelijksmis voor Nillis
Korfer en Anneke Lutgens en 1e H.
Communie Chayenne Korfer.
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor John Cus-
ters (coll.); Roos Scheffers-Wolters
(coll.);Virginia Swinkels-van Iersel
(coll.); voor een overledene (S.D.).
Zondag 31 mei
11.00 uur Zangmis voor Hilde Muris-
Hartmann (jrd.); ouders Wiel en Au-
gusta Brull-Wauben en hun zonen
Martin en Sjaak (jrd.); Jos Janssen
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.; Peter Osterlitz
(verj.).
Maandag 01 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Sjaak Reijnierse
en Kitty Wessel-Hettrich (coll.).
Woensdag 03 juni
09.00 uur: Leesmis
Vrijdag 05 juni
18.00 -19.00 uur: Aanbidding van
het H. Sacrament.
19.00 uur Leesmis voor priesterroe-
pingen en H. Priesters; ouders
Speth-Mertens; Jan van Lent en
overleden familieleden.
Zaterdag 06 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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19.15 uur  Zangmis voor Ton Tem-
pels (1e jrd.); Neer Snijders (coll.);
Roos Schrijvers-Noordhoorn (coll.);
Emmie Niesing (coll.); Ria Bergers-
Didden (coll.)
2e collecte voor renovatie kerk.
Zondag 07 juni
Kindernevendienst.
11.00 uur. Zangmis voor ouders
Arentsen-Degens (jrd.); Jan Snelder
(zesw.dienst); Anita Kleikers-
Sijstermans (coll.); Annie van Rhee-
Vlugman (coll.); Agnes Kater-
Statucki (coll.); Jany Merks-Geeve
(coll.) m.m.v. Pauluskoor.
2e collecte voor renovatie kerk.
Maandag 08 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis voor Jan Pieter Jans-
sen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.)
Woensdag 10 juni
09.00 uur: Leesmis
Zaterdag 13 juni
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur  Zangmis voor het welzijn
van onze parochie; Ger Zuketto
(coll.); overl. faml. Habets en Pan-
kowska (zld.); Tonia Dabekaussen-
Habets (coll.) en Jo Habets (coll.).
Zondag 14 juni
09.30 uur  H. Mis Slovenen
11.00 uur Zangmis voor overl’ ou-
ders Ben en Else Hissink-Hallmann;
Anita Kleikers-Sijstermans (coll.);
Jacqueline van Rhenen-Snellaert
(coll.); Math en Fieny van Oijen-
Starmans (jrd.); voor een overledene
en voor Els Anten-Kools (coll.).
Maandag 15 juni
18.45 uur  Marianoveen en aanslui-
tend leesmis

In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering
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In huize Ter Eyck
is elke zaterdagmiddag

om 15.00 uur een euch.viering

• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach

• Vrijdag 29 mei 2015:
Michél Görtzen en Mandy
Ritzen in de parochie St. Stephanus
te Wijnandsrade
• Zaterdag 30 mei: Nillis Korfer en
Anneke Lutgens

Opstellen in de Kerkstraat en dan
Lokerstraat, Gravenstraat, rustaltaar
naast café Dirk-Jan, Unolaan,
Kampstraat, rustaltaar hoek Kamp-
straat-Heulsstraat, Heulsstraat,
Groeët Genhei, rustaltaar in de hal
van Ter Eyck, Lokerstraat, Kerk-
straat, rustaltaar bij het H. Hart voor
de St. Corneliuskerk.

voor beklimming geopend
Ook dÌt zomerseizoen is de toren
van de Roermondse kathedraal
wekelijks voor beklimming geopend.
T/m oktober kan de ruim tachtig
meter hoge toren elke zaterdag
beklommen worden om 14.30 uur
en 15.30 uur. Entree: 2,50 euro per
persoon (korting voor kinderen en
groepen). De kerk zélf is overigens
dagelijks (behalve op maandag)
geopend van 13 tot 17 uur en heeft
vrij entree.

• Tara, dochter van Stanley Raga
en An Gryson,  Uterweg
• Marchano, zoon van Gerrit van
der Mast en Samantha De Jong,
Amundsenstraat

† Jan Snelder, 81 jaar, Gravenstraat
† Jos Janssen, 69 jaar, Navolaan
†Miel Riemersma, 95 jaar, Waubach
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Kerkelijke
diensten
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

Dinsdag 19 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 24 mei:
Eerste Pinksterdag:
In verband met de viering om 9.30
uur in Heerlerheide is er geen viering
in de Vrank
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
9.30 uur:Euch.viering voor het wel-
zijn van de parochie en alle vrijwilli-
gers
Dinsdag 26 mei:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 31 mei:
9.30 uur: Eerste Heilige commu-
nieviering van 25 communicanten
en zld. voor Elisabeth Driessen en
zoon Paul (coll.)
Dinsdag 2 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 7 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor vrede
in de wereld
Dinsdag 9 juni:
19.00 uur: ter ere van St. Antonius
Zondag 14 juni:
9.30 uur: Afsluiting van het Antoni-
usnoveen en zld. voor Annie van
de Kolk-Kroezen

Op zondag 31 mei zullen 25 com-
municanten uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. De viering  begint om 9.30 uur
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Kerkelijke
diensten in de
St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45
In de meimand bidden we de rozen-
krans vóór elke euch.viering op dins-
dagochtend

dinsdag 19 mei:
8.40 uur: Rozenkrans
9.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
zaterdag 23 mei: Pinksteren
18.00 uur: Euch. viering voor Jozef
Derstvensek (jrd.) m.m.v. zangkoor
St. Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 30 mei:
18.00 uur: Euch.viering uit dank-
baarheid
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 2 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
overledenen
zaterdag 6 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.), voor Jan van Boxtel
(jrd.) en kleinzoon Wesley en voor
het welzijn van onze parochie
m.m.v. gem. kerkelijk zangkoor St.
Caecilia
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

zaterdag 13 juni:
18.00 uur:  Euch.viering voor
grootouders, ouders en kinderen
De 2e collecte is voor het schilderwerk.

dinsdag 16 juni:
9.00 uur: Euch.viering ter ere van
St. Gerardus Majella

v
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† Op  19 april overleed Fien van
der Bent-Lindelauf, op  88-jarige
leeftijd. Zij woonde  in de Vinken-
straat. Op 23 april  hebben wij vanuit
onze parochiekerk afscheid van
haar genomen. We willen bidden
dat zij nu moge rusten in Gods Va-
derhuis. De familie wensen we veel
sterkte.

• Op 3 mei ontving Jamie Hofland,
zoontje van Ma-
nuel en Marjo
Hofland-van Koot
het sacrament
van het Heilig
Doopsel.
• Ook op 3 mei ontving Levi Wid-
ders-hoven, zoontje van Andy en
Laura Widdershoven-van de Laar-
schot het sacrament van het Heilig
Doopsel.
Wij feliciteren de ouders, peetouders
en verdere familieleden met deze
doopsels en de dopelingen wensen
wij veel geluk op hun verdere
levensweg.

Er is elke woensdagmiddag kienen
en kaarten voor senioren in Ge-
meenschapshuis
Heksenberg. Er
zijn leuke prijsjes
te winnen bij het
kienen. De mid-
dag begint om
12.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Het Kath. Vrouwengilde komt  weer
bijeen in Gemeenschapshuis Hek-
senberg op 27 mei en 10 juni.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

Heerlerheide Heksenberg Vrank
zaterdag (15.00 uur: Ter Eyck)

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

(18.45 uur: Marianoveen)

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

woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag 19.00 uur

op 1e vrijdag

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

Pastoor W. Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen tel. 521 24 50
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parochie     nieuws
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B-cyclus
Weekend 23/24 mei:
Hoogfeest Pinksteren
eerste lezing Handelingen 2, 1-11
tussenzang psalm 104
tweede lezing 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-
13 (of Galaten 5, 16-25)
evangelie Johannes 20, 19-23
(“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest.”)
kerkdeurcollecte week van de
Nederlandse missionaris
einde Paastijd - Tijd door het Jaar
Maandag 25 mei:
Tweede Pinksterdag
eerste lezing Handelingen 19, 1b-6a
tussenzang psalm 104
evangelie Johannes 14, 15-17
Weekend 30/31 mei:
Hoogfeest  H. Drie-eenheid
eerste lezing Deuteronomium 4, 32-
34.39-40
tussenzang psalm 33
tweede lezing Romeinen 8, 14-17
evangelie Matteüs 28, 16-20
(“Doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.”)
Juni
Weekend 6/7 juni:
Hoogfeest heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus
eerste lezing Exodus 24, 3-38
tussenzang psalm 116
tweede lezing Hebreeën 9, 11-15
evangelie Marcus 14, 12-16.22-26
(“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”)
Vrijdag 12 juni:
Hoogfeest heilig Hart van Jezus
Weekend 13/14 juni:
11e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ezechiël 17, 22-24
tussenzang psalm 92
tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10
evangelie Marcus 4, 26-34
(“Het is het allerkleinste zaadje en het
wordt groter dan alle tuingewassen.”)
Vaderdag

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg

tel. 045 - 563 64 14

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Winkelcentrum
Heerlerheide

zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide

Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

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

3 6 7

9

Gezellig
winkelen
bij

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

10

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website:www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06- 51371722, email: fiencruts@home.nl

Pappersjans 17

6413CK Heerlen

045-5490490
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11

Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

op je voordeligst

Korbel
kapsalon

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Hier kan
uw advertentie staan....

Inl. H. Beaujean
 045 - 5211881

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

5

Hier had uw advertentie
kunnen staan
Neem contact op met

H. Beaujean
045 - 521 1881

4

Medisch Pedicure Mirjam

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698

Hoewel de St. Gerarduskerk te
Heksenberg uit heel veel steen
bestaat, is er ook ruim houtwerk
dat hoog nodig een streek verf
moet hebben. Dat houtwerk be-
vindt zich op grote hoogte, het-
geen het schilderwerk erg kost-
baar maakt omdat er steigers en/of
hoogwerkers aan te pas moeten
komen. Om dat geld bijeen te
brengen is er een actie gestart,
die al flink wat heeft opgebracht:
€ 514,03.Het Gemeenschapshuis
stelde de opbrengst van de Nieuw-
jaarsreceptie ter beschikking (€
500,-), waarvoor hartelijk dank,
maar de actie is nog lang niet
afgelopen! U moet óók meedoen.-
Zie hiernaast.

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

We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat (om 8.00
uur) en Nieuw-Einde Navolaan bij
de Christus Koningkerk (om 8.15
uur) onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg. De kosten be-
dragen à € 18,- per persoon. U kunt
zich aanmelden bij mevr. Leunissen,
tel: 5225239 of op de pastorie: tel:
5212450.

Het volgende nummer verschijnt op
17 mei . Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, gelieve
dit tenminste 14 dagen eerder bij
het parochiekantoor (tel. 5212450)
te melden.

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

Deze zomer is elke zondag - en in
juli augustus ook op zaterdagavond
- een uitvoering van de Passiespe-
len te zien. Het is voor de 20e keer
dat in Tegelen dit spektakel voor
het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar

gebeurt dat onder de noemer 'Lente
in Galilea'.
Tot en met zondag 13 september
worden elk weekeinde de laatste
dagen uit het leven van Jezus na-
gespeeld. De Vlaamse schrijver Pa-
trick Lateur schreef deze keer de
tekst, vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. Tientallen vrijwil-
ligers werken weer aan deze Pas-
siespelen mee o.a. een amateurto-
neelspeler uit Heerlerheide. Ze
staan daarmee in een lange traditie,
want in het openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt al sinds
de jaren dertig om de vijf jaar het
passieverhaal nagespeeld. De regie
is net als de vorige keer in handen
van Cees Rullens.
De uitvoering van de Passiespelen
begint elke zondagmiddag om 14.30
uur in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Van 18 juli tot en met 8
augustus zijn er ook op zaterdag-

avond voorstellingen om 18.00 uur.
Individueel kaarten bestellen, kan
bij een groot aantal VVV-kantoren
in Limburg.

De (april en) meimaand staat in het
teken van eerste communievierin-
gen en de processie. Als u dit leest
zijn de communievieringen in de
Corneliuskerk en de Gerardus Ma-
jellakerk al geweest; met Pinksteren

is de processie en  op 31 mei sluiten
we de meimaand met de eerste
communie in de Antonius van Pa-
duakerk.
De eerste communie is vooral voor
de communicanten en hun families
een feest. Voor de sacramentspro-
cessie wil ik u allen uitnodigen. We
hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we
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hebben  met ieder die wilde in no-
vember vorig jaar overlegd hoe we

De Antoniusnoveen wordt gehouden op
de dinsdagen 19 en 26 mei en op 2 en 9
juni, telkens om 19.00 uur in de kerk van
St. Antonius van Padua aan de Beersdal-
weg.

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

Meubelstoffeerderij Parkstad


