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Waarom
HH. Missen voor
onze overledenen?

In iedere H. Mis bidden we voor
onze overledenen en vaak wordt iemand met naam genoemd. Een Mis
opdragen voor een dierbare is heel
katholiek en doet recht aan de band
die we met onze overledenen hebben. Het gebruik heeft al wortels in
het Oude Testament: Judas de
Makkabeeër liet voor de overledenen een zoenoffer opdragen; een
mooie en edele gedachte, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis, zodat ze van hun zonden
zouden worden vrijgesproken (vgl.
2 Makk. 12, 43-45). Centraal staat
het geloof in de verrijzenis: Jezus is
voor ons aan het kruis gestorven en
verrezen. Even centraal staat het
besef dat we over de grens van de
dood met hen verbonden blijven. In
de geloofsbelijdenis zeggen we: we
geloven in de gemeenschap van de
heiligen.
De Kerk is groter en meer levend
dan wij denken. Ook de gestorvenen horen erbij, of ze al in de
heerlijkheid bij God zijn, of nog op
weg naar Hem en zich in het lou-

teringsoord bevinden. Dit is niet zo
zeer een plaats, maar geeft meer
de ‘toestand’ aan waarin zij zijn: in
het licht van God zien zij hun eigen tekortkomingen. Iets van een
schaamte hindert hen om Gods
licht binnen te kunnen treden. – In
Gods licht kijken we anders tegen
onze tekortkomingen of
zonden aan.
– En juist dan
kunnen wij
hen te hulp
komen door
hun en onze
blik op Jezus
te richten. In
hen zal er een
intens verlan- Koepel Heilig Graf kerk
gen zijn om God te zien, maar ze
kúnnen niet; gefixeerd op hun tekorten. Door een H. Mis voor hen
op te dragen verkrijgen we voor hen
de genade dat ze tot God kunnen
naderen; dat Jezus voor ieder van
hen aan het kruis is gestorven en
verrezen. Een H. Mis vergroot het
besef dat het Gods barmhartigheid
is, die ons bij Hem brengt. De blik
richt zich niet meer op onze zonden,
maar op de Verlossing die Jezus

Liturgische kalender
A cyclus

Weekend 11/12 november
32e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 6, 12-16
tussenzang Psalm 63
tweede lezing 1 Tess 4, 13-128
evangelie Mat. 25, 1-13
Weekend 18/19 november
33e zondag door het jaar
eerste lezing Spreuk. 31, 10-13,19-20
tussenzang psalm 128
tweede lezing 1 Tess. 5, 1-6
evangelie Mat. 25, 14-30
Weekend 25/26 november
Christus Koning van het heelal
eerste lezing Ez. 34, 11-12, 15-17
tussenzang Psalm 23
tweede lezing 1 Kor. 15, 20-26, 28
evangelie Mat. 25, 31-46

B cyclus
Weekend 2/3 december
1e zondag van de Advent
eerste lezing Jes. 63, 16b-17, 19b,
tussenzang Psalm 80
tweede lezing 1 Kor. 1, 3-9
evangelie Marc. 13, 33-37
Weekend 9/10 decembet
2e zondag van de Advent
eerste lezing Jes. 40, 1-5, 9-11
tussenzang Psalm 85
tweede lezing 2 Petr. 3, 8-14
evangelie Marc. 1, 1-8
Weekend 16/17 december
3e zondag van de Advent
eerste lezing Jes, 61,1-2a, 10-11
tussenzang Psalm Lc.1
tweede lezing 1 Tess.5, 16-24
evangelie Joh. 1, 6-8, 19-28

voor ons aan het kruis heeft verkregen. En juist dat vindt plaats bij de
viering van de H. Eucharistie, als
een mysterie. Een misintentie opdragen voor de zielenrust van een
overledene houdt in dat we vragen
om de genade verbonden aan de
H. Mis aan te wenden voor onze
dierbaren: dat Gods barmhartigheid
groter is dan hun tekortkomingen –
hun zonden – en groter dan wij en
zij beseffen.
De liefde en dank naar onze dierbaren overledenen toe is nog altijd
groot. Alleen het besef dat wij zoveel voor hen kunnen doen is verdampt. De grootte van een Misoffer
schatten we niet meer in. (En kunnen we ook niet inschatten.) Maar
ik ben ervan overtuigd dat onze
overledenen er zeer mee gebaat
zijn als wij missen tot hun intentie
opdragen.
Wim Miltenburg fso, pastoor

Openstelling

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

Volgend Parochieblad

Het volgend nummer verschijnt op
10 december. Wilt u misintenties
of andere kopij geplaatst zien, dan
gelieve u dit tenminste 14 dagen>
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eerder bij het parochiekantoor,
ste keer is op dinsdag 14 novemKerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 521 ber, met als thema Jezus, God en
24 50) te melden.
mens; de tweede avond is dinsdag
12 december: Het onderricht van
WereldJezus.
lichtjesdag 2017 Programma:
Zondag 10 december zal, dit jaar
19.45 uur Ontvangst/inloop
voor de zesde maal, op de begraaf- 20.00 uur Start deel 1 en gesprek
plaats Kampstraat te Heerlerheide, 21.00 uur Start deel 2 en gesprek
een herdenking plaatsvinden voor 21.45 uur Afsluiting
alle overledenen. Op
Iedere avond laat een ander thema
elk monument zal een
zien, waarvoor het niet nodig is de
glazen houder met led
voorgaande delen gezien te heblampje geplaatst worben. Per avond vragen we € 2,50
den.
voor koffie e.d. Het is echt een
De herdenking vindt
heel mooie serie, waarbij we letplaats van 18.00 uur tot 19.15 uur. terlijk veel heel mooie plaatsen te
De begraafplaats is vanaf 17.30 uur zien krijgen. De eerste aflevering
toegankelijk (enkel via de hoofdinbrengt ons bijgang!).
voorbeeld naar
Het organisatiecomité heet U van
Israël, Jeruzaharte welkom. Voor meer informalem en Rome.
tie kunt U contact opnemen met
Soms vraagt
Gusta 06-48656604
het een meeAlvast hartelijk dank!
denken, soms
is het meteen
duidelijk. De
door wereld van het geloof
priester Robert
In de mooie 10-delige DVD-serie
Barron is inmiddels bisschop geCATHOLICISM licht de Amerikaan- wijd.
se priester Robert Barron het katholieke geloof toe. (Engels gespro- Misintenties
ken, Nederlands ondertiteld). Ieder Intenties voor de St. Corneliuskerk en ook voor de St. Gerardus
thema toont hij in twee delen van
twintig minuten. Met elkaar wisse- Majella-kerk kunt u opgeven bij
len we daarover van gedachten. In het parochiekantoor, Kerkstraat 6,
principe doen we dat op de tweede Heerlerheide (tel. 521 24 50) of via
dinsdag van de maand in de paro- de website: www.parochiesheerlenchiezaal van Schandelen. De eer- noord.nl

Unieke reis
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Kerkelijke diensten

Zwart = St. Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk
Vrijdag 10 november
19.00 uur Leesmis voor Peter Mathijs Beaujean, Netta Thewissen en
Helena Hermans (st.)

Zaterdag 11 november
11.11 uur: Euch.viering b.g.v. opening carnavalsseizoen voor levende
en overleden leden van de Heksenbergse Vasteloavends Verein
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis b.g.v. opening
Carnavalsseizoen voor levende en
overleden leden van Carnavalsvereniging De Bokkeriejesj; voor Ton
L ′Ortye (jrd.); Sabien en Lei Kleintjens-Moers (jrd.) en tevens voor
Huub, Harry en Henk en voor Ba
van Phero Nguyen.
Zondag 12 november
9.30 uur Euch.viering voor het welzijn van onze parochie en voor hen
die offerden (offerblok)
9.30 uur Allerheiligen/Allerzielenviering van de Sloveense gemeenschap.
11.00 uur Zangmis voor Irena Donkervoort-Klimowska (coll) en Anna
Raven-Beaujean (coll.).
KINDERNEVENDIENST
Maandag 13 november
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis Voor alle zielen in het
vagevuur.
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Dinsdag 14 november
9.00 uur: Euch.viering voor alle vrijwilligers van onze parochie

Woensdag 15 november
09.00 uur Leesmis voor alle zielen
in het vagevuur.
Vrijdag 17 november
19.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers van de parochies
Mis in Heerlerheide vervalt.
Zaterdag 18 november
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur: Zangmis met toedienen
H. Vormsel aan jongens en meisjes uit onze parochies door rector
Lambert Hendriks voor Doortje en
Jack Koch-Vermeulen (coll.) en
voor Anna Theunissen-Svet (zesw.
dienst) m.m.v. Thirdwingkoor.
Zondag 19 november:
9.30 uur: Euch.viering voor Edmund Moerskofski en voor Annelies Nelis (gest.jrd.)
11.00 uur Zangmis b.g.v 60 jarig jubilea van Leo en Mimi Speth, voor
Pierre Hounjet en Maria HounjetHerberichs (gest.jrd.) en voor overledenen van de fam. Mertens-Heijnen m.m.v. St. Caeciliakoor.
Maandag 20 november
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis voor alle zielen in
het vagevuur.
Dinsdag 21 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur
Woensdag 22 november
09.00 uur Leesmis voor Theodoor
Brust en Maria Hubertina Vroomen
(st.)

Vrijdag 24 november
19.00 uur Leesmis voor alle zielen in
het vagevuur en voor Hendrik Otten
en Johanna Litjens (st.)
Zaterdag 25 november
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor de ouders
Baburek, hun zonen en schoonzoon
en voor Frans Swinkels (coll.).
Zondag 26 november:
9.30 uur: Euch.viering voor alle zieken in onze parochie
11.00 uur Zangmis voor het welzijn
van onze parochies; voor Liesbeth
Niehus-Panhausen (jrd.) en voor
Stijn van Wanrooy-Eleveld (coll.)
m.m.v. Gregoriaans koor.

van onze parochies; voor Lily Kleintjens-Spetlthan (coll) en voor Christel
Reep-Königs.
Zondag 3 december:
9.30 uur: Euch.viering voor Lia de
Bruijn-Sijstermans (col) en voor Margot Gommans-Leers (coll.)
11.00 uur Zangmis voor echtel. Martin Kleijkers en Wilhelmina Gulpers
(gest.jrd.) en dochter Annie; voor
Irena Donkervoort-Klimowska (coll).

Maandag 4 december:
10.00 uur: Euch.viering in Seniorenhof de Grindel (voor iedereen toegankelijk)
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis
t.e.v. H. BarMaandag 27 november
18.45 uur: Marianoveen met aanslui- bara en voor
tend leesmis Voor alle zielen in het Alphons Leers
st.) en voor alle
vagevuur.
zielen in het
Dinsdag 28 november:
vagevuur.
9.00 uur: Euch.viering voor alle zieDinsdag 5 delen in het vagevuur
cember:
Woensdag 29 november
09.00 uur Leesmis voor alle zielen in 9.00 uur: Euch.
viering voor alle
het vagevuur.
zielen in het vagevuur
Vrijdag 1 december
Woensdag 6 december
Eerste vrijdag van de maand
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aan- 09.00 uur Leesmis voor Jozef
Smeets, Maria Ritzen en zoon Jozef
sluitend leesmis voor fam. Speth(st.) en voor alle zielen in het vageMertens; voor priesterroepingen en
vuur.
H. Priesters; voor Jan van Lent en
overl. familieleden.
Vrijdag 8 december
19.00 uur Leesmis voorWijnand BeZaterdag 2 december
melmans, Maria Elisabeth Moonen
1ste zondag van de advent.
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid en dochter Hubertine (st.)
19.00 uur Zangmis voor het welzijn
Zaterdag 9 december
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2de zondag van de advent
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Louis Janssen (coll.) en voor Frank Goeman
(coll.).
Zondag 10 december:
9.30 uur: Euch.viering voor het welzijn van onze parochies en voor
Jean Hochstenbach (1ste jrd.)
11.00 uur Zangmis.voor Frans Hanssen (1e jrd.) en voor Johannes
Niesing (coll.) m.m.v. Gregoriaans
koor.
Maandag 11 december
18.45 uur: Marianoveen met aansluitend leesmis voor alle zielen in het
vagevuur.
Dinsdag 12 december:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen in het vagevuur
Woensdag 13 december
09.00 uur Leesmis voor Josef Packbier en Anna Maria Heiligers (st.) en
voor alle zielen in het vagevuur.

In Huize Ter Eyck is
op zaterdagmiddag
om 14.30 uur een H. Mis
In de Heer is overleden:

te Heksenberg:
† Martijn Duzijn, 29 jaar, Hoensbroek
† Wim Rijlaarsdam, 72 jaar, Heksenberg
te Heerlerheide:
† Anna Theunissen-Svet, 88 jaar,
Brunssum
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Gedoopt werd:

• Yliano, zoon van Marc Bettink en
Karen Geraedts, Duitslandlaan

Agenda

• Koffiedrinken: 1e zondag van de
maand na de H.Mis van 11.00 uur
in ‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere
werkdag open van 10.00 tot 12.00
uur.
• Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om
18.45 uur.
• Doopvoorbereidingsavond:
maandag 4 december om 20.00
uur in de parochiezaal te Heerlerheide

Vormselviering

Op zaterdag 18 november zullen
jongens en meisjes uit onze parochies het Heilig Vormsel ontvangen
uit handen van dr. Lambert Hendriks, rector van het grootseminarie
Rolduc.

Operation Kilo

Op zaterdag 9 december houden
wij als parochie bij supermarkt
PLUS de OPERATION KILO. Jongeren – onder wie vormelingen
– en volwassen zullen u vragen
om iets extra’s te kopen en dat ter

Caeciliakoor H’heide

Op 19 november 2017 herdenkt het
“Caeciliakoor” tijdens de mis van
11.00 uur het feit dat het koor 178
jaar bestaat!
Vanaf de beginperiode 1839 was dit
een mannenaangelegenheid, maar
----------------------✄------------------- in 1957 werd een dameskoor opgeMet ingang van 2018 wordt dit richt. In 1967 fuseerden deze koren
parochieblad NIET meer huis- tot een gemengd koor. Dit betekent
dus, dat het gemengd koor dit jaar
aan-huis bezorgd. WAT NU??
50 jaar bestaat!
Met één muisklik kunt u het digitale
In 1957 werd Mimi Speth-Ritzerfeld
parochieblad lezen op uw computer. Vul hieronder uw e-mailadres en een van de eerste leden van dit
dameskoor en zij viert dan ook op
overige gegevens in en u ontvangt
maandelijks per e-mail een link naar deze dag haar 60-jarig verenigingsjubileum.
het parochieblad op de website van
Tevens viert Leo Speth – haar echtde parochie.
Heeft u geen computer? Dan kunt u genoot – op deze dag zijn 60-jarig
zich aanmelden voor een eenvoudi- dirigentschap van het Gregoriaans
ge papieren versie van het parochie- koor.
blad in uw brievenbus. Schrijf dan
Dit is een uniek gegeven en wij wilhieronder uw naam en adres.
len hun dan ook op een bijzondere
naam: ……………………………...……………………… manier in het zonnetje zetten. Deze
mensen zijn een voorbeeld voor
………………………….......................................................
velen, slaan geen enkele repetitie,
adres: …………………………...………………………… uitvoering of uitvaart over, dus we
…………………………..…………...………………………… kunnen ze met trots “zeer trouwe
telefoonnr.: ………….............………………………… leden” noemen!
e-mail: …………………………………………………… Tijdens de H. Mis zullen zij dan ook
gefêteerd worden. Daarna volgt er
Geef hieronder aan wat u wilt:
in het repetitielokaal “d’r Bok” een
⃝ ik wil het parochieblad digitaal
huldiging en zal er een feestelijke
ontvangen
koffietafel plaatsvinden.
⃝ ik wil een eenvoudig parochieblad Het bestuur, dirigent en alle leden
op papier thuis bezorgd
van het “Caeciliakoor” nodigen U bij
Deponeer het ingevulde formulier in een dezen van harte uit om naar de kerk
offerblok achter in de kerk of bezorg het te komen om deze jubilarissen te
bij het parochiekantoor, Kerkstraat 6
eren.
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beschikking te stellen voor voedselpakketten. Deze pakketten zijn bestemd voor mensen in onze wijk die
het nodig hebben. Ik hoop dat u met
deze sympathieke actie meedoet en
zo helpt dat ieder in onze wijk echt
Kerstmis kan vieren. Coördinator
van de OPERATION KILO is Marco
Peters.
Wij zoeken nog mensen die mee willen helpen op de dag zelf, of bij het
inpakken en rondbrengen. Is het u
mogelijk bij een van deze zaken een
helpende hand te reiken, laat het
dan weten op het parochiekantoor,
of rechtstreeks aan Marco Peters,
tel. 06 81068953;
E-mail: mpgm.peters@home.nl

de Sint

meekomen zodat we samen een
gezellig feestje kunnen maken.
Wil jij ook op het feestje komen en
ben je tussen 0 en 10 jaar, vul dan
onderstaand formuliertje in en lever
dit in bij een van de onderstaande
adressen. Uiterlijk voor 26 november!!!
Een mooie tekening of kleurplaat
of een mooi liedje of gedichtje zou
de Sint wel fijn vinden. Formulieren inleveren bij: Fam. Wunderink,
St. Hubertusplein 11; Tabakspeciaalzaak Heksenberg (Marco) in
Winkelcentrum Heksenberg of bij
de Stichting Wijkraad Heksenberg/
Pronsebroek, Hei-Grindelweg 82a.
aub in blokletters invullen!
Uitknippen
---------------------✄-----------------------

Zondag 3 december komt de Sint
weer zijn verjaardag vieren te Hek- Roepnaam:……………………………………………….
senberg in het Gemeenschapshuis,
Achternaam:…………………………………………..
Hei-GrindelLeeftijd ………………....………… jongen/meisje
weg 84. Om
14.00 uur zal
Straat en nr: ……………...........................…………
hij muzikaal
……….…………........................................………………….
worden ingehaald onder
begeleiding
van de MuziekVrije Tijd Club Heksenberg zoekt
piet.
nog leden voor het leggen van een
Alle kinderen van 0 t/m 10 jaar van kaartje (kwajongen, bollen) of een
Heksenberg en Pronsebroek worpartijtje biljarten of gewoon gezelden door de Sint uitgenodigd om
lig samen zijn onder het genot van
samen met hem zijn verjaardagseen drankje. Heeft U interesse?
feest te vieren.
Kom dan eens vrijblijvend kijken in
Ook vaders, moeders, opa’s en
het Gemeenschapshuis. Wij komen
oma’s, ooms en tantes mogen
elke donderdgavond bijeen.

Vrije Tijd Club
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Adverteren? Bel 5212450
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De benoeming van
een bisschop

11

ten deuren en de betrokken mogen er met niemand over praten.
Er zijn over de hele wereld meer
Bisschoppen zijn de opvolgers van dan drieduizend katholieke bisde apostelen. Door de eeuwen
schoppen. De paus kan ze naheen hebben bisschoppen steeds
tuurlijk niet allemaal persoonlijk
nieuwe bisschoppen gewijd. Zo is
kennen. Daarom heeft hij in Rome
een ononderbroken lijn ontstaan
een eigen kantoor – de Congregavan elkaar opvolgende bisschoptie voor de Bisschopsbenoeminpen, die terug te voeren is tot de
gen – dat het voorwerk doet. Als
eerste leerlingen van Jezus. We
het verzoek van een nuntius binnoemen dit de apostolische succes- nenkomt om ergens in de wereld
sie.
een nieuwe bisschop te benoeHoe wordt nu een opvolger gemen, dan doet deze Congregatie
kozen? Als een bisschop 75 jaar
op basis van alle informatie die ze
wordt, moet hij zijn ontslag aanbie- hebben een voorstel aan de paus.
den aan de paus. Elk bisdom heeft Deze is vervolgens helemaal vrij
een kathedraal kapittel. Dat is een
om dit voorstel over te nemen of
groep priesters, die een bisschop
om toch iemand anders te benoeover allerlei belangrijke zaken admen.
viseert. De leden van het kapittel
Misstipendia 2018
worden kanunniken genoemd. Op
het moment dat een bisschop weg- De Diocesane Financiële Commissie
gaat, moeten deze kanunniken een van het bisdom Roermond heeft voor
parochies in Limburg de volgende
lijstje maken met de namen van
tarieven voor misstipendia en kerkdrie priesters die volgens hen het
meest geschikt zijn om bisschop te bijdrage voor 2018 vastgesteld. Alle
bedragen zijn enigszins verhoogd
worden. Dat lijstje sturen ze naar
ten opzichte van 2017.
de nuntius. Dat is de ambassadeur Eenvoudige dienst door de week
van de paus in Nederland.
(leesmis)
€ 12,50
De namen worden ook besproken
Eucharistieviering op zaterdagavond
in de Bisschoppenconferentie. De
of zondag 				
€ 27,50
andere bisschoppen mogen daar
De minimumbijdrage kerkbijdrage
hun mening over geven en er even- is vastgesteld op € 110,-- voor 2018.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage
tueel namen aan toevoegen. Ook
die lijst gaat naar de nuntius. Deze blijft 1% van het netto inkomen
schrijft een advies voor de paus en van een economische eenheid.
stuurt alle informatie naar Rome.
Dit gebeurt overigens achter geslo-

Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag
		
		

11.00 uur

maandag

19.00 uur

09.30 uur					

11.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag		
woensdag

Schandelen

(14.30 uur:								
Ter Eyck)
19.00 uur 							

zondag

		

Heksenberg 				

09.00 uur

09.00 uur							

19.00 uur

donderdag								

09.00 uur

vrijdag

19.00 uur		

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website: www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl Tel. 06 - 270 942 62
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
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 60.

Een gezegende
Advent

wensen U pastoor, kapelaan,
diaken en kerkbestuur

