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Zondag 20 november 10.30 uur:

geestelijk. Op eenzelfde wijze gaan
Laatste euch.viering ook het aardse en het hemelse en
het zichtbare en het onzichtbare
in kerk Vrank
samen. Een kerkgebouw draagt zo
Op het einde van het kerkelijk jaar
het mysterie van het geloof in zich.
(Christus Koning) zondag 20 noDat doet een kerk ook: de toren die
vember sluiten we de parochiekerk naar de hemel verwijst en de deuH. Antonius. Vanaf deze datum is
ren die naar de wereld openstaan.
de kerk aan de eredienst onttrokZoals de liefde zich in concrete daken. Dit blijft voor de betrokkenen
den uit, zo drukt ook het geloof zich
van de Vrank ingrijpend. Het raakt
uit in tastbare dingen. Eén daarvan
de binnenkant van ons geloof. Een is het kerkgebouw. De rijkdom van
kerkgebouw is het huis van God.
dit godshuis beseffen we bij het
Vooral door de eucharistische aan- sluiten nog meer dan op andere
wezigheid. Het tabernakel leeg
momenten. Ook al gaat de pastoachterlaten brengt een verweesd
raal door – de mensen blijven degevoel.
zelfde; pastoor, kapelaan en diaken
Rationeel beseffen we wel dat ons
blijven dezelfde; en ook al is een
geloof niet afhankelijk is van een
buurtkerk niet ver weg – toch ervagebouw. Maar we hebben er bijzon- ren we de sluiting als een gemis,
dere herinneringen liggen. En gedie een leegte achterlaat. Ik denk,
loven is niet alleen iets spiritueels.
alleen God zelf kan deze leegte vulHet doordrenkt heel ons leven.…
len ….
In ons katholieke geloof gaan het
geestelijke en materiële vaker samen. Denken we aan de sacramenten; bijvoorbeeld het doopsel: wij
geloven dat met het stromen van
het water en het uitspreken van
de woorden IK DOOP JE IN DE
NAAM VAN DE VADER, DE ZOON
EN DE H. GEEST, dat dan ook de
genade stroomt. En zonder brood
en wijn kunnen we geen Eucharistie vieren. Ons geloof is niet puur
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Liturgische kalender
C cyclus

Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
verplichte feestdag
Woensdag 2 november: Allerzielen
Donderdag 3 november: H. Hubertus,
bisschop van Maastricht, † 727
Weekend 5/6 november:
32e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Makkabeeën 7, 1-2 +
9-14
tussenzang psalm 17
tweede lezing 2 Tessalonicenzen 2, 16
- 3, 5
evangelie Lucas 20, 27-38
(“Hij is geen God van doden, maar van
levenden.”)
Weekend 12/13 november:
33e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Maleachi 3, 19-20a
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Tessalonic. 3, 7-12
evangelie Lucas 21, 5-19
(“Door standvastig te zijn, zult ge uw
leven winnen.”)
Weekend 19/20 november: hoogfeest
Christus Koning van het heelal 34e en laatste zondag door het jaar
eerste lezing 2 Samuël 5, 1-3
tussenzang psalm 122
tweede lezing Kolossenzen 1, 12-20
evangelie Lucas 23, 35-43
(“Heer, denk aan mij, wanneer Gij in
uw Koninkrijk gekomen zijt.”)
Sluiting Jaar van de Barmhartigheid
Weekend 26/27 november:
1ste zondag van de Advent
eerste lezing Jes. 2, 1 - 5
tussenzang psalm 122
tweede lezing Rom. 13, 11 - 14
evangelie Matteüs 24, 37 - 44
(“Vraagt en u zal gegeven worden.”)
Weekend 3/4 december:
2de zondag van de Advent

Bisschop positief
over toekomst Kerk

Op de Bisdomdag in de Abdij Rolduc
(15 oktober) heeft onze bisschop zijn
toekomstvisie voor de Kerk gegeven.
Hij deelde met de aanwezigen zijn ervaringen vanuit de wereldkerk. En die
stemmen de bisschop positief. Door
de generaties heen stellen mensen
zich de vraag: Waar kom ik vandaan
en waar ga ik naar toe. Die vraag
gonst door de geschiedenis. En er is
één antwoord, dat sinds Jezus ook
door de geschiedenis gonst: Houd je
aan mij vast! Dan vind je toekomst bij
God. We komen van God en we gaan
naar God toe….
Waar vitale kerken zijn, wordt het
geloof door ouders doorgegeven. Ik
heb het nu over Indonesië, Kenia,
Madagaskar. Daar vertelden me de
pastoors dat de mensen ’s zondags
naar de kerk komen, maar ook door
de week nog een keer met gezinnen
bij elkaar komen om diaconaal met elkaar om te gaan. Om te kijken wie er
oud is, wie gehandicapt is, wie geholpen moet worden, wie zwanger is, wie
ziek geworden is. Men helpt elkaar.
Maar tegelijkertijd wordt dáár het geloof doorgegeven.
De bisschop duidt verder op de wisselwerking die er is met de wereldkerk
– nu komen missionarissen naar ons
land. In het verleden omgekeerd.
Parallel aan een maatschappelijk
besef dat niet alles meer betaalbaar
blijft, zegt de bisschop: We zullen toe
moeten naar een andere vorm van
financiering. Hij geeft het voorbeeld
van een priester in Sri Lanka, die
naast pastoor ook onderwijzer is en
zo in zijn inkomsten voorziet.
De Bisschop noemt drie troeven die
wij hebben, die er voor zorgen dat de
Mensenzoon ook hier het geloof op
aarde vindt.
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• De diaconie: we hebben gratis ontvangen, we moeten gratis geven en
zo laten zien dat we menen wat we
geloven.
• Paus Franciscus; hij laat zien dat we
geloofwaardig diaconaal tussen de
mensen moeten staan.
• De wereldkerk: we moeten geen
tunnelvisie hebben en denken dat er
hier straks geen christenen meer zijn.
Parochies van buitenlanders zijn nu
de vitaalste. Betrokken katholieken
gaan daar naar toe, omdat ze daar
een levend geloof vinden.

Clerx de opdracht om het andere gezicht van de kerk te laten zien. Intensief en succesvol werkte deken Clerx
daarom de afgelopen jaren met overgave en plezier aan de opbouw van
de parochies in Gulpen en Wijlre.
Door veranderingen in de gezondheidstoestand afgelopen tijd werd het
voor de deken
steeds moeilijker om volledig
te kunnen functioneren. Na
overleg met het
Opmerking 1: Toespraak is te lezen
bisdom en de
op de site van het Bisdom http://www.
kerkbesturen van
bisdom-roermond.nl/
Gulpen en Wijlre
Opmerking 2: In de parochies in ons
heeft pastoorbisdom krijgen permanente diakens
deken Clerx
geen salaris, hoogstens een onkostenbesloten per 31 oktober 2016 wegens
vergoeding. Zij vormen dus geen finangezondheidsredenen zijn functies
ciële belasting voor een parochie, omneer te leggen. In de vieringen van
dat zij - zoals andere vrijwilligers – hun
het laatste weekend van oktober zal
diensten gratis aanbieden.
deken Clerx dan ook voor het laatst
Afscheid deken Clerx voorgaan in onze parochies.
Op 4 dec. zal er in Gulpen een afDeken Constant Clerx (74) zal eind
scheidsviering plaatsvinden en op 11
deze maand om gezondheidsredenen zijn functies als voorzitter van het dec. in Wijlre. Wij wensen hem alle
goeds voor de komende jaren!
dekenaat Gulpen en pastoor-deken
van de parochies Wijlre en Gulpen
Barmhartigheid bezongen
neerleggen.
Dit bijzondere jaar nadert zijn einde.
Deze maand is het precies 10 jaar
Natuurlijk betekent dit helemaal niet,
geleden dat pastoor-deken Clerx zijn dat barmhartigheid ook een einde
benoeming aanvaardde als pastoorkent. Integendeel. Er is alle reden er
deken van de St. Petrusparochie in
meer dan ooit bij stil te blijven staan,
Gulpen, de St. Gertrudisparochie in
ook na 20 november. Op zondagWijlre en het dekenaat Gulpen. Na
middag 20 november a.s. wordt in
zijn priesterwijding in 1967 was deken Heerlen de barmhartigheid nogmaals
Clerx kapelaan in Pottenberg-Maasbelicht, nu zingenderwijs, op initiatief
tricht en in Heerlen-Heksenberg. Na
van de Raad van Kerken Parkstad.
een gezegend pastoraat in HeerlerIn de Pancratiuskerk zal Capella Sine
heide (van 1979 tot 1995) en Simpel- Nomine onder leiding van Jo Loupveld/Ubachsberg aanvaardde deken
pen gezangen van barmhartigheid
Clerx in 2006 een nieuwe taak, waar- tot klinken brengen. Daarnaast zullen
voor de bisschop hem had gevraagd. enkele passende teksten gesproken
Het vertrek van zijn voorganger in
worden en bespeelt Jo Louppen ook
Gulpen en Wijlre had veel teweeg
het orgel.
>
gebracht en het was nu aan deken
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Dit samenzijn begint om 16.00 uur.
De toegang is vrij; bij de uitgang kunt
u een vrije gave geven.
Na afloop is er gelegenheid om na
te praten in de pastorie, Pancratiusstraat 41. Van harte welkom!

Syro-Malabaarse ritus
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Zondag 13 november 2016 viert kapelaan Rijo Muprappallil de Heilige
Mis in zijn eigen ritus, de Syro-Malabaarse ritus. Deze bijzondere mis
begint om 11.00 uur in de H. Hart an
Jezuskerk te Schandelen. De mis
wordt dan opgedragen in hry Malayalam (de eigern taal van de kepelaan).
Er komt ook een koor om de mis op
te luisteren.
De Syro-Malabaarse ritus is een van
de 26 riten, die binnen de Katholieke
Kerk gebruikt worden. Een ritus is de
manier waarop men de heilige Mis
viert. In West-Europa wordt de Mis
gewoonlijk gevierd volgens de Latijnse ritus, ook al wil dat niet zeggen dat
de Mis dan altijd in het Latijn wordt
opgedragen. Sinds het Concilie mag
de Mis ook in de eigen landstaal worden opgedragen.
Onze Katholieke Kerk is een wereldkerk, waarin vele tradities zijn samengekomen. De Syro-Malabaarse
ritus behoort tot de oosterse kerkelijke traditie. Ook in Europa behoren
kerken daartoe, en om die te vinden
moeten we naar Oost-Europa gaan.
De bekendste daarvan zijn de Grieksorthodoxe en de Russisch-orthodoxe
kerk, maar deze staan los van Rome.
In 1054 vond het zogenaamde oosters schisma plaats, waarna de kerken van het oosten zich afscheidden
van de kerk van Rome.
Er zijn ook oosterse kerken die verbonden zijn met Rome, sommige zijn
na het schisma weer teruggekeerd tot
de Katholieke kerk, en andere, zoals
de Syro- Malabaarse, zijn nooit los

geweest van Rome. De Kerk in Kerala, de provincie waar kapelaan Rijo
vandaan komt, is in de 1e eeuw al
gesticht door de apostel Thomas. De
kerk heeft altijd nauwe banden onderhouden met de christelijke gemeenschappen in Syrië, vandaar de naam
“Syro-Malabaars”. Maar de band met
Rome is nooit verbroken geweest,
hoe dun het lijntje in voorbije eeuwen
ook geweest mag zijn.
Dit is voor onze parochies een unieke
gelegenheid om iets te proeven en te
leren kennen van een van de andere
riten in onze kerk, een ritus die zelfs
ouder is dan onze Latijnse ritus. Wel
moet u bedenken dat deze heilige
mis langer duurt dan die van ons,
maar het is zeker de moeite waard!

Wereldlichtjesdag 2016

Zondag 11 december a.s. zal, dit jaar
voor de vijfde maal, op de begraafplaats
Kampstraat te Heerlerheide, een herdenking plaatsvinden voor alle overledenen. Op elk monument zal een glazen
houder met led lampje geplaatst worden. De muzikale omlijsting is dit jaar in
handen van Jachthoorn en Trompettenkorps Edelweiss en zangeres Rebecca
Schouw. De herdenking vindt plaats van
18.00 uur tot 19.15 uur. De begraafplaats is vanaf 17.30 uur toegankelijk
(enkel via hoofdingang!). Het organisatiecomité heet U van harte welkom en
voor meer informatie omtrent het programma verwijzen wij U graag naar de
website: www.wereldlichtjesdagheerlen.
nl

Heilig vormsel

Op vrijdag 25 november 2016 wordt
door Mgr. E. de Jong in onze parochiekerk het H. Vormsel toegediend aan:
Brajan Baron, Peartl Wardenaar, Ayden
Ramos, Mitchel Cörvers, Sten Temmink, Milan Mertens, Milan Nooijen,
Max Sangen, Mike Peters, Caris Inees,
Yannick Korver, Tessa Bartels,. Sharona
Nederpelt, Romy Carmona, Bart Bakker, Divano Deswijzen, Chayenne Ro-

zendaal, Kenzo Michiels, Indy Palmen,
Esmee Bodelier, Simone Gossens, Emily
Collaris, Jasmina Post, Dylan Sormani,
Britney Kok, Romy Keulaarts, Esmee
Mullenders, Chiara Jansen

Kerkelijke
diensten

in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 09 november
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 11 november
Opening Carnavalsseizoen
19.00 uur Zangmis voor de zielen in
het vagevuur; Peter Mathijs Beaujean,
Netta Thewissen en Helena Hermans
(st.); Lei en Sabien Kleintjens-Moers
(jrd.) en voor Huub Kleintjens, Harry
Janssen en Henk Boesten.
Zaterdag 12 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mathias Bruls
(1e jrd.); Jo Habets; Rinus Smits
(coll.); Ton L’Ortije (jrd.); Christel
Reep-Konings (jrd.), voor schoonzoon
Jo Ploum en kleinzoon Olaf Ploum.
Zondag 13 november
11.00 uur Zangmis voor Jan Martens
(coll.) en Gerda Arts (coll.).
KINDERNEVENDIENST
Maandag 14 november
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis
Woensdag 16 november
09.00 uur Leesmis voor Hendrik Otten
en Johanna Litjens.
Vrijdag 18 november
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 19 november

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Frits Westenberg en José Tool-Peters (coll.)
m.m.v. St.Caeciliakoor.
Zondag 20 november
09.30 uur Sloveense mis
11.00 uur Zangmis voor Pierre Hounjet en Maria Hounjet-Herberichs (jrd.);
Jan en Netty Op ’t Eijnde- Klaassen
(jrd.); overleden ouders MertensHeijnen, Ger Mertens, Guus Mertens,
Con Mertens en Jan Martens m.m.v.
Fanfare St Caecilia Nieuw Einde
Maandag 21 november
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Theodoor Brust en
Maria Hubertina Vroomen.
Woensdag 23 november
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 25 november
Toedienen H. Vormsel door Mgr. E.
De Jong.
19.00 uur Zangmis voor de zielen
in het vagevuur m.m.v. Third Wing
koor.
Zaterdag 26 november
1ste Adventsweekend
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Paul Spronck
(1e jrd.); Wiel Baburek (1e jrd.) en
voor overleden familieleden.
Zondag 27 november
11.00 uur Zangmis voor Eddy Gryson
(coll.); Truus Peters-Peters (coll.);
Frans Knols (zesw.dienst); Stijn van
Wanrooij-Eleveld (zeswekendienst)
en voor Mia van Duivenvoorde-Wintraecken (zeswekendienst).
Maandag 28 november
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis
Woensdag 30 november
6
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09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 02 december
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aansluitend leesmis voor priesterroepingen en H. Priesters; voor de zielen in
het vagevuur, voorJan van Lent en
overl. familieleden; voor fam. Speth.
Zaterdag 03 december
2de Adventsweekend
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Niek Noppert
(coll.) En voor Ria Odekerken-Stassen (coll.).
Zondag 04 december
11.00 uur Zangmis t.e.v. H. Barbara
en voor Alphons Leers (st.); Voor
echtel. Martin Kleijkers en Wilhelmina
Gulpers (gest.jrd.) en dochter Annie; voor Rob Hendriks (coll.); Jadzia
Mendel-Lipowicz (coll. m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 05 december
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis
Woensdag 07 december
09.00 uur Leesmis voor Jozef
Smeets, Maria Ritzen en zoon Jozef
(st.)
Vrijdag 09 december
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur; voor Wijnand Bemelmans, Maria Elisabeth Moonen en
dochter Hubertine (st.)
Zaterdag 10 december
3de Adventsweekend
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Anneke van
Dijk-Kolen (coll.) En voor Jan Savelsberg (coll.).
Zondag 11 december
11.00 uur Zangmis voor Frans Swinkels (coll.) En voor Ria Deutz-Klein-

reesink (coll.).
Maandag 12 december
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis

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

Agenda
• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in ‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: I.v.m.
renovatiewerkzaamheden voorlopig
gesloten.
• Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.

Gedoopt werden:

• Deveny, dochter van Robert Jakobs en Wendy Keulaarts, Belemnieterf
• Bradley, zoon van
Roy van den Berg
en Danka Knops,
Ganzeweide
• Yael, dochter van Roger Wijnen
en Debbie Van Kruchten, Ir. Mr. Dr.
van Waterschoot van der Grachtstraat
• Fayenn, dochter van Marcel Jussen en Verena Wagendorp, Schout
van Heeckerenring
• Ariana, dochter van Maurice Ermers en Sharon Bijker, Columbusstraat
• Saar, dochter van Roger Beckers
en Kelley Boes, Brunssum
• Dilara en Seliyah, dochters van
Ernst Benyamin en Stefanie Brouns
• Szabina, dochter van József Ko-
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lompár en Éva Lakatos, Kerkrade
• Brayen, zoon van Csaba Sõtér en
Katalin Kolompár Bokstraat

Het Heilig Doopsel

Op 24 september ontving Bella
Niesing, dochtertje van Guus Niesing
Wij namen afscheid van: en Goesta Remmers het sacrament
van het Heilig Doopsel. Wij wensen de
† Frans Knols, 80 jaar, Heerlen
ouders, peetouders en verdere fami† Stijn van Wanrooij-Eleveld, 63 jaar,
lie van harte proficiat en de dopeling
Hoensbroek
wensen wij veel geluk op haar verdere
† Mia van Duivenvoorde-Wintraecken, levensweg.
89 jaar, Ganzeweide

Volgend parochienieuws

Kerkelijke
diensten

Het volgend nummer verschijnt op 12
in de
december. Wilt U misintenties of anSt. Gerardus
dere kopij geplaatst zien, dan gelieve
Majella kerk
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
Heerenweg 45
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heer-

lerheide (tel. 5212450) te melden.

Kerkelijke diensten

in de

St. Antonius
van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 12 november
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
v.d. Kolk-Kroezen
Zaterdag 19 november
18.00 uur: Geen euch.viering
Zondag 20 november
10.30 uur: Laatste H. Mis in de
parochiekerk van de Vrank voor
de dierbare overledenen: ouders
Boy en Roos en James Iseger, ouders Max en Louise Richard Holtz,
ouders Andries en Angie Israël, ouders Gera en Leopold Goei, Paul,
Pop, Wally, Lulu, Bertha en Loeke.
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Vrijdag 11 nov.:
19.00 uur: Euch.viering t.g.v. opening van het carnavalsseizoen voor
levende en overleden leden v.d.
Heksenbergse Vasteloavends Verein .
Zondag 13 november
09.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB)
Dinsdag 15 november
09.00 uur: Euch.viering
Zondag 20 november
09.30 uur: Euch.viering voor
Annelie Nelis (gerst.jrd.); Piet en
Gerda van den Bogaard-Rademakers en overleden familieleden
familie van den Bogaard – Rademakers (gest.jrd.); Edmund Moerskofski (coll) m.m.v. gemengd kerkelijk
zangkoor St. Caecilia
Dinsdag 22 november
9.00 uur: Euch.viering
Zondag 27 november
09.30 uur: Toediening van het H.
Vormsel door Mgr. De Jong aan 14
vormelingen uit de parochies St.

Antonius van Padua en St. Gerardus Majella m.m.v. Young Spirit
Dinsdag 29 november
9.00 uur: Euch.viering
Zondag 04 december
09.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (UB) m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Dinsdag 06 december
09.00 uur: Euch.viering
Zondag 11 december
09.30 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Maandag 12 december:
10.00 uur: Euch.viering in seniorenhof de Grindel, toegankelijk
voor alle parochianen
Dinsdag 13 december:
9.00 uur: Euch.viering

het koor Young Spirit.
Vanuit de Vrank worden gevormd:
Everly Emerencia, Fabiënne Hulzebosch (11-06), Justin Laurens, Esmee Rantong, Kimberly Redding,
Tristen Reuters en Britt Vinken.
Vanuit Heksenberg: Jennifer van
den Brand, Jessica Brouwers, Tara
Franssen, Demi van Gageldonk,
Manon Joosten, Youri van Krevel,
Daniele Oggianu en Mika Snijders.

Op bezoek bij Sint Nicolaas

Zondag 4 december komt de Sint
weer naar Heksenberg om zijn
verjaardag te vieren in Gemeenschapshuis Heksenberg. Om 14.00
uur zullen de muziekpieten hem
binnen halen. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Ben je tussen 0 t/m
10 jaar, en woon je te Heksenberg
of Pronsebroek of zit je hier op
Het Heilig Doopsel
school, vul dan onderstaand formuOp 16 oktober ontving Beau Prijkel, dochtertje van Troy en Angelica lier in en lever dit (vóór 28 novemPrijkel- van Bekkum het sacrament ber ) in bij:
van het Heilig Doopsel. Wij wensen Fam. Wunderink, St. Hubertusplein
11, Tabak en Gemak zaak Marco
de ouders, peetouders en verdere
Custers (winkelcentrum Heksenfamilie van harte proficiat met dit
berg) of in de brievenbus van stichdoopsel en de dopeling wensen wij ting Wijkraad Heksenberg/Pronveel geluk op haar verdere levens- sebroek, Hei-grindelweg 82a.Ook
weg.
vaders, moeders, opa’s, oma’s,
Het Heilig Vormsel
ooms, tantes, broers of zusjes moOp zondag 27 november zullen 14 gen mee komen.
leerlingen van de basisscholen van In blokletters duidelijk invullen a.u.b
Heksenberg en de Vrank het Heilig
Roenaam: ..............................................................
Vormsel ontvangen uit handen van
mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Achternaam: ........................................................
Roermond.
jongen/meisje
De viering begint om 9.30 uur in de Leeftijd ............. jaar
H. Gerardus Majella Kerk te HekStraat en nr. .........................................................
senberg en wordt opgeluisterd door

Overzicht eucharistievieringen door het jaar
		

Heerlerheide Heksenberg Vrank

Schandelen

zaterdag
		
zondag
maandag

(15.00 uur:		
Ter Eyck)

19.00 uur

11.00 uur
19.00 uur

		

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag		
			
			

18.00 u

09.30 uur		

09.00 uur
(1e en 3e week

van de maand

11.00 uur

09.00 u
(1e en 3e week
van de maand)

woensdag 09.00 uur			
donderdag				
vrijdag
19.00 uur		

19.00 uur
09.00 uur

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

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

