
Harmonie St. Gerardus zal het oc-
taaf ter ere van St. Gerardus (feest-
dag 16 oktober) op zaterdag 14 

oktober 
om 19.00 
uur ope-
nen met 
de op-
luistering 
van de 
euch.vie-
ring. Op 
zondag 
15 okto-
ber zijn 
ook de 
vormelin-
gen uit-
genodigd. 
Maandag 
is de 
eigenlijke 
feestdag 
van St. 
Gerar-

dus. Al de 
weekdagen is er om 19.00 uur een 
plechtigheid in de kerk, óf een H. 
Mis, een lof of gebedsviering. Op 

zondag 22 oktober sluiten we het 
octaaf met een eucharistieviering 
waarbij het Caeciliakoor zal zingen. 
i i i i i i i i i i i

Caeciliakoor Gerardus parochie
Het Caeciliakoor zingt voor de laat-
ste keer bij sluiting van het octaaf. 
Lang hebben de leden het in een 
kleinere bezetting o.l.v. dirigent Han 
Boosten vol gehouden. Ook diri-
gent en bestuur hebben zich volop 
ingezet. In goed overleg is beslo-
ten dat het koor gaat stoppen. Als 
pastoor en kerkbestuur zijn we de 
leden, het bestuur, de dirigent en 
organist dankbaar voor al de jaren 
van trouwe inzet. Het is altijd spijtig 
om te moeten stoppen, maar het is 
ook goed om de realiteit onder ogen 
te zien. De gemiddelde leeftijd, het 
ontbreken van nieuwe leden en het 
feit dat leden om gezondheidsrede-
nen moesten stoppen... Het is goed 
het koor niet als ‘een nachtkaars te 
laten uitgaan.’ Daarom een feestelij-
ke slotviering op de laatste dag van 
het octaaf!  We hopen dat veel men-
sen hun waardering voor het koor 
op zondag 22 oktober laten blijken.

Wim Miltenburg fso, pastoor
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Liturgische kalender
A cyclus

Weekend 30 sept./1 okt.
26e zondag door het jaar
eerste lezing Ez.18, 25-28
tussenzang Psalm 25
tweede lezing Fil. 2,1-11
evangelie Mat. 21, 28-32
Weekend 7/8 oktober
27e zondag door het jaar
eerste lezing Jes 5, 1-7
tussenzang psalm 80
tweede lezing Fil 4, 6-9
evangelie Mat. 21, 33-43
Weekend 14/15 oktober
28e zondag door het jaar
eerste lezing Jes. 25, 6-10a
tussenzang Psalm 23
tweede lezing Fil. 4, 12-14, 19-20
evangelie Mat. 22, 1-14
Weekend 21/22 oktober
29e zondag door het jaar
eerste lezing Jes. 45, 1.4-6
tussenzang Psalm 96
tweede lezing 1 Tess. 1, 1-5b
evangelie Mat. 22, 15-21
Weekend 28/29 oktober
30e zondag door het jaar
eerste lezing Ex. 22, 20-26
tussenzang Psalm 18
tweede lezing 1 Tess. 1, 5c-10
evangelie Mat. 22, 34-40
1 november - Allerheiligen
2 november - Allerzielen
Weekend 4/5 november
31e zondag door het jaar
eerste lezing Mal. 1,14b - 2, 2b.8-10
tussenzang Psalm 131
tweede lezing 1 Tess. 2,7b-9.13
evangelie Mat. 23, 1-12

Openstelling
De linkerdeur van het kerkportaal 
van de St.-Gerardus Majella kerk 
aan de Heerenweg is van donder-
dag 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 bid-
den en een kaarsje aan te steken.

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

Parochieblad
digitaal
Ontvangt u dit parochieblad alleen 
in de papieren versie, terwijl u een 
e-mail adres heeft? Geef dan uw 
e-mail adres op aan info@paro-
chiesheerlennoord.nl om het paro-
chieblad digitaal te ontvangen. Zo 
helpt u mee papier en 
kosten te besparen. 
En… vanaf januari 
verschijnt het paro-
chieblad in principe al-
leen nog digitaal. Voor degenen 
die geen mailadres hebben, maken 
we een papieren versie. Laat u het 
parochiekantoor weten als u graag 
een papieren versie van het paro-
chieblad wilt blijven ontvangen. Al-
vast hartelijk dank!
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Woensdag 11 oktober
08.40 Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur.
Vrijdag 13 oktober
18.40 uur Rozenkrans bidden.
19.00 uur Leesmis voor Resie Schil-
lings-Sijstermans (coll.).
Zaterdag 14 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. Sint 
Gerardus Majella en voor levende  
en overleden leden van harmonie St. 
Gerardus m.m.v. Harmonie St. Ge-
rardus
19.00 uur Zangmis voor Lily Klein-
jans-Spelthan (coll), Sjir Pappers en 
Lieske Pappers en zoon Math Pap-
pers (jrd.) en voor Frans Hanssen.
Zondag 15 oktober
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. Sint Ge-
rardus Majella
11.00 uur Zangmis voor Mia van 
Duivenvoorde-Wintraecken (1e jrd.); 
Margriet Hoofs-Deguelle en overle-
den familieleden Hoofs en Deguelle 
(jrd.); Gerrit Kosmann en voor Leen-
tje Kosmann-de Vos (jrd.) m.m.v. 
St.Caecilia koor.
Maandag 16 oktober
Feestdag Sint Gerardus Majella
19.00 uur: Viering t.e.v. Sint Gerar-
dus Majella
18.20 uur Rozenkrans en Mariano-
veen met aansluitend leesmis voor 
Maria Wintgens en familie (st.) en 
voor alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag 17 oktober
8.40 uur Rozenkrans bidden.

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

Kerkelijke diensten
Zwart = St. Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk
Vrijdag 6 oktober
18.00-19.00 uur  Aanbidding, Rozen-
krans en aansluitend leesmis voor 
fam. Speth-Mertens; voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor Jan 
van Lent en overl. familieleden.
Zaterdag 7 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor het wel-
zijn van onze parochies; Häns Kol-
lée (coll.) en Annie Cobben-Bosch 
(coll.).
Zondag 8 oktober
9.30 uur: Euch. viering voor het wel-
zijn van onze parochies en voor Lia 
de Bruijn-Sijstermans(coll)
11.00 uur Zangmis voor echtpaar 
Huub en Riet Neilen-Zeegers (gest.
jrd.) en overleden ouders Sijster-
mans-Hermans (gest. jrd.)
Maandag 9 oktober
18.20 uur Rozenkrans en Mariano-
veen met aansluitend leesmis voor 
alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag 10 oktober
8.40 uur Rozenkrans bidden.
9.00 uur: Euch.viering voor alle zie-
len in het vagevuur
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9.00 uur:  Viering t.e.v. St. Gerardus 
Majella en voor alle zielen in het 
vagevuur
Woensdag 18 oktober
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur.
19.00 uur: Lof  t.e.v. Sint Gerardus 
Majella
Donderdag 19 oktober
18.40 uur Rozenkrans bidden.
19.00 uur: Viering t.e.v. Sint Gerar-
dus Majella
Vrijdag 20 oktober:
18.40 uur Rozenkrans bidden.
19.00 uur Leesmis voor Peter Jozef 
Huits en Maria Sybilla Hermans.
19.00 uur: Lof t.e.v. Sint Gerardus 
Majella
Zaterdag 21 oktober
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Frans 
Swinkels (coll.).
19.00 uur: Viering t.e.v. Sint Gerar-
dus Majella
Zondag 22 oktober
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. Sint 
Gerardus Majella m.m.v. kerkelijk 
zangkoor st. Caecilia.
11.00 uur Zangmis voor Anna Wojt-
eczek (9e jrd.), echtel. Lei Cremers 
en Cisca Voncken (gest.jrd.); voor 
Guus en Jan Cremers en voor Stijn 
van Wanrooy-Eleveld (coll.) m.m.v. 
Gregoriaans koor,
Maandag 23 oktober
18.20 uur Rozenkrans bidden en 
Marianoveen met aansluitend lees-
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mis voor alle zielen in het vage-
vuur.
Dinsdag 24 oktober
8.40 uur Rozenkrans bidden.
9.00 uur: Euch.viering voor alle 
zielen in het vagevuur
Woensdag 25 oktober
08.40 uur Rozenkrans bidden.
09.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur.
Vrijdag 27 oktober
18.40 uur Rozenkrans bidden.
19.00 uur Leesmis voor Theodoor 
Gulpers en Anna Moonen (st.)
Zaterdag 28 oktober
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegen-
heid
19.00 uur Zangmis voor Greet Ha-
mer–Bercx (coll), voor Cor Hamer, 
voor Piet Hamer en voor Angelo 
Verbeucken en voor Paul Spronck
(2e jrd.).
Zondag 29 oktober: 
Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle 
overledenen van het afgelopen 
jaar; voor Jean Hochstenbach (vw.
buurt); voor Lia de Bruijn-Sijster-
mans (coll); voor Anton en Netty 
Backer Leegstra-Malcorps en voor 
Henk van Tilburg m.m.v. koor 
CODA.
11.00 uur Zangmis voor het wel-
zijn van onze parochies; voor 
Bertien Quaedvlieg-Beaujean en 
Lei Quaedvlieg (jrd.); voor Pierre 
Rijvers en Fieny Kudzelka (gest.
jrd.); overl. ouders Harry Wiertz 



19.00 uur Zangmis voor het welzijn 
van onze parochies; voor Sjaak 
Simons en Johanna Thomassen 
(gest.jrd.)
Zondag 5 november
9.30 uur: Euch.viering voor Margot 
Gommans-Leers (coll. uitv.)
11.00 uur Presentatiemis vormelin-
gen voor Jo Zeegers (1e jrd.) en 
voor Jeu Leers (coll.) m.m.v. St. 
Joseph koor uit Bocholtz.
Maandag 6 november
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Josef Wintgens, 
Jan Mathijs Wintgens en Maria Ca-
tharina Huntgens (st.) en voor alle 
zielen in het vagevuur.
Dinsdag 7 november
9.00 uur: voor alle zielen in het va-
gevuur
Woensdag 8 november
09.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur.

In huize Ter Eyck is 
op zaterdagmiddag 

om 14.30 uur een H.Mis

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het 
afgelopen jaar herdenken op zondag 
29 oktober om 9.30 uur in de Sint Ge-
rardus Majella kerk  te Heksenberg 
door middel van het ontsteken van 
een kaars:
Jean Hochstenbach  89 jaar
John Stienen  74 jaar
Anne Franck-van Kray  69 jaar

en Tonny Wiertz-Schils (gest.jrd.)
15. 00 uur Zangmis. Herdenking 
overledenen b.g.v. Allerheiligen/Al-
lerzielen voor alle overledenen van 
het afgelopen jaar; voor Hubert Jos. 
Packbier en Elisabeth Otermans 
(st.); Lily Kleinjans-Spetlhan (coll) 
en voor Anneke Beaujean-Bongers 
(coll.) m.m.v. St. Caecilia koor.
Aansluitend zegening van alle gra-
ven.
Maandag 30 oktober
18.20 uur Rozenkrans en Mariano-
veen met aansluitend leesmis voor 
Antoinetta Wintgens-Bex(st.) en 
voor alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag 31 oktober
19.00 uur H. Mis aan de vooravond 
van Allerheiligen en Allerzielen.
Woensdag 1 november 
Allerheiligen
09.00 uur Leesmis. Voor alle zielen 
in het vagevuur. 
19.00 uur Zangmis. Voor al onze 
overledenen.
Donderdag 2 november 
Allerzielen
19.00 uur Zangmis voor al onze 
overledenen.
Vrijdag 3 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en 
aansluitend leesmis voor fam. 
Speth-Mertens; voor priesterroepin-
gen en H. Priesters; voor Jan van 
Lent en overl. familieleden.
Zaterdag 4 november
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
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Ron Withoff  68 jaar 
Tiny v.d. Veer-Sijstermans        91 jaar
Harry Konings  74 jaar
Isabel Peters- Goris  91 jaar
Lia de Bruijn-Sijstermans 83 jaar
Jos Mulders  70 jaar
Margot Gommans- Leers 78 jaar
Mogen zij rusten in vrede.

Tijdens een viering in de St. Corne-
liuskerk op zondag 29 oktober om 
15.00 uur willen wij speciaal hen 
herdenken, die wij sinds 1 oktober 
2016 vanuit deze kerk naar hun 
laatste rustplaats hebben gebracht:
Frans Knols,  80 jaar
Stijn van Wanrooij-Eleveld,    63 jaar
Mia van Duyvenvoorde-Wintraecken,   

89 jaar
Resie Schillings-Sijstermans, 
     85 jaar
Jan Merks,  91 jaar
Annie Schurink-Hulshof,  91 jaa
Liesbeth Niehus-Panhausen 89 jaar
Lily Kleinjans-Spelthan,  88 jaar
Frans Hanssen,  79 jaar
Anneke Beaujean-Bongers,  91 jaar
Sjef Rorije,  83 jaar
Louis Janssen,  80 jaar
Hubert Niesing,  61 jaar
Frank Goeman,  66 jaar
Pierre klinkers,  85 jaar
Jo Zeegers,  90 jaar
Hanna Wams-Feenstra,  72 jaar
Gerrit Villier,  93 jaar
Lucie Spochacz,  85 jaar
Henk Hensen,  84 jaar
Leentje Kosmann- de Vos,  90 jaar
Irena Donkervoort-Klimowska  61 jaar

Häns Kollée,  82 jaar
Annie Cobben-Bosch,  88 jaar
Anna Raven-Beaujean,  87 jaar
Jeu Leers,  81 jaar
Piet Haverkamp,  80 jaar
Vera ter Beek-Mager,  83 jaar
Bep Bogers,  82 jaar
Doortje Koch-Vermeulen,  87 jaar
Stanislaw Cierniak,  93 jaar
Anna Faessen-Smits,  83 jaar
Dat zij rusten in vrede.
Harmonie St. Gerardus 
organiseert een Reünieconcert.
Tijdens dit concert zullen zij het 
werk “Rondwandeling door de Efte-
ling” uitvoeren.
Solisten deze avond zijn: Enzo Kok 
(Viool) en Bob Heuvelmans (Harp).
De verteller is Arno Deckers.
Wanneer? 18 november 2017
Aanvang: 20:00 uur, zaal open 
19:00
Locatie: Kasteel Hoensbroek (er is 
een lift aanwezig)
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de le-
den van de harmonie of via het 
e-mail adres: info@harmoniegerar-
dus.nl
Ben er snel bij want er zijn slechts 
een beperkt aantal kaarten ver-
krijgbaar voor dit unieke concert.

Vrije Tijd Club
Vrije Tijd Club Heksenberg zoekt nog 
leden voor het leggen van een kaartje 
(kwajongen, bollen), of een partijtje 
biljarten of gewoon gezellig samen zijn 
onder het genot van een drankje. Heeft 
U interesse, kom dan eens vrijblijvend 
kijken in het Gemeenschapshuis. Wij 
komen elke donderdagavond bijeen.
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Zonnewonder 
van Fatima
Precies honderd jaar geleden vond 
het zonnewonder in Fatima plaats (13 
oktober 1917). Ik ontdekte rond mijn 
veertiende tijdens een pauze tussen 
andere boeken een over de Verschij-
ningen in Fatima. Telkens als ik daar 
pauze had, las ik er willekeurig enkele 
bladzijden uit. En vanuit die fragmen-
ten ontdekte ik dat Maria er aan drie 
kinderen was verschenen en ook wat 
de boodschap was: Bidt de rozen-
krans, de oproep tot offerbereidheid, 
en ook een link met het wereldgebeu-
ren. 
Tegelijk werd ik evenzeer gegrepen 
door een ander boek in die kast: “Fa-
milieboek”, was de titel, geschreven 
door pastoor Schatten. Ik kon vaak 
niet kiezen in welk van beide ik zou 
gaan lezen. Ik las er min of meer te-
gelijk in en beide door elkaar. 
Dat familieboek zou je nu kunnen 
vergelijken met de Youcath, maar dan 
evenzeer voor volwassenen (Wat de 
Youcath in feite ook is ☺.) Het bleef 
me trekken, zowel wat er in 1917 in 
Fatima was gebeurd als hoe het ge-
loof in elkaar steekt. In het Familie-
boek werd het duidelijk beschreven; 
van alles kwam er aan de orde: sacra-
menten, goddelijke en kardinale deug-
den, hoofdzonden, ‘de uitersten’. Al-
wat zo bij het katholieke geloof hoort. 
En wat te gedateerd was; daar prikte 
ik wel doorheen.
Achteraf denk ik dat het goed was 
dat ik beide tezamen had ‘ontdekt’: 
verschijningen, moeten we altijd toet-
sen: komt de inhoud overeen met wat 
christelijk is? Nu is dat bij Fatima ze-
ker het geval. Omdat het precies hon-

derd jaar geleden is, hier iets meer 
daar over. – 13 oktober 1917.
Aanvankelijk waren er regenwolken, 
maar deze leken op te lossen en de 
regen hield plotseling op. De zon 
kwam door en stond als een matzilve-
ren schijf aan het zenit met een schit-
terende krans eromheen. Hij begon 
te beven en te schudden, hij draaide 
om zijn as als een vuurrad en straalde 
hierbij telkens anders gekleurde licht-
bundels uit, zodat het leek alsof de 
hele aarde achtereenvolgens in een 
geel, groen, rood, blauw en paars 
spotlicht werd gezet. Toen stond hij 
enige ogenblikken stil. Opeens leek 
het of de zon loskwam van de hemel 
en zich met sprongen zigzaggend 
naar de menigte bewoog en op de 
aarde zou neerkomen. Grote schrik 
maakte zich van de mensen meester 
en zij vielen op hun knieën in de mod-
der. Dit gebeurde drie keer achterel-
kaar. Toen 
de menigte 
tot zichzelf 
was geko-
men en was 
opgestaan 
uit de mod-
der, bleek 
dat geen en-
kel kleding-
stuk vochtig 
of besmeurd 
was door het 
slijk. 
Dit jaar is de DVD uitgegeven: DE 
DAG WAAROP DE ZON DANSTE. 
Een tekenfilm – van het waargebeur-
de verhaal van Fatima. Ik heb hem de 
afgelopen maanden zeker al drie keer 
bekeken. En telkens maakt hij indruk. 
Gelukkig staat erbij: Ook voor volwas-
senen.

Pastoor Wim Miltenburg fso



KERKELIJK GEMENGD ZANGKOOR 
St. Caecilia Heksenberg
Dit jaar is het 86 jaar geleden dat de 
toenmalige kapelaan Honée startte met 
de opbouw van de nieuwe  parochie 
op de Heksenberg. Omdat er nog geen 
kerkgebouw ter beschikking was, werd 
de zolder van de school ingericht als 
noodkerk. Dit was voor een aantal men-
sen de aanleiding om op de Heksenberg 
een kerkkoor op te richten.
In december 1932, nu 85 jaar geleden,  
werd er de eerste mis gezongen door 
het toen nog uitsluitend uit mannen 
bestaand koor. Een gemengd kerkelijk 
zangkoor was toen ter tijd uit den boze. 
Na veel gesteggel werd in 1957 beslo-
ten dat ook dames welkom waren. Ech-
ter, er was één voorwaarde: de dames 
moesten ongehuwd zijn. Pas in 1962 
mochten ook gehuwde vrouwen het koor 
komen versterken. Het koor begon met 
twee man, maar wist dit uit te breiden tot 
meer dan 60 leden.
Enkele van de hoogtepunten van dit koor 
was de concertreis naar Boedapest en 
uiteraard de reis naar Rome, met een 
audiëntie bij de paus.

Velen zijn al jaren lid van het huidig koor, 
enkelen al 60 jaar of langer, meerdere al 
meer dan 50 jaar.
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Door de malaise binnen de geloofsover-
tuiging en het kerkbezoek, ontstond er 
ook voor het koor een moeilijke periode. 
Steeds minder mensen waren bereid 
het koor te versterken en doordat de 
bestaande leden steeds ouder werden, 
namen een aantal leden het besluit te 
stoppen met het koor of ontvielen ons 
door overlijden.Dit heeft geresulteerd in 
het feit dat er op dit moment nog slechts 
een kleine 20 veelal oudere mensen be-
reid zijn de missen op te luisteren.
Werd er in het begin nog een contributie 
betaald van 10 cent, nu betalen de leden 
bijna 180 keer zo veel. En zelfs dat is 
niet voldoende om de kosten te dekken. 
Daarom is het koor gedwongen, in over-
leg met het kerkbestuur, in oktober van 
dit jaar te stoppen. Laten wij duidelijk 
zijn: met pijn in het hart.
Op 22 oktober zal het koor voor de laat-
ste keer de H. Mis opluisteren in “onze” 
kerk op de Heksenberg. Het bestuur no-
digt eenieder uit deze, voor ons gedenk-
waardige, mis bij te wonen. Deze dag 
zullen nog twee leden worden gefêteerd 
met hun jubileum, te weten mevrouw. 
C, Hopmans (50 jaar lid) en de heer H. 
Vromen met zijn  60-jarig jubileum. Net 
als de meeste andere leden, zijn dit twee 
leden die altijd trouw op de repetities 
aanwezig waren en met veel plezier de 
missen opluisterden.
Na afloop van deze mis zullen de leden 
het koorbestaan afsluiten. Dit betekent 
echter niet, dat de leden elkaar niet meer 
zullen treffen. Wij willen ook na oktober 
activiteiten organiseren, waar de leden 
regelmatig bijeen kunnen komen.
Het bestuur en de leden bedanken ie-
dereen die vanaf 1932 tot op de dag van 
vandaag betrokken is geweest bij het 
koor of zich op een andere manier ver-
dienstelijk heeft gemaakt.

Het koor in betere tijden



1010

Adverteren? Bel 5212450



• Koffiedrinken: 1e zondag van de maand 
na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere werk-
dag 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.
• Rozenkrans: in de oktobermaand op 
weekdagen voorafgaand aan de H. Mis
• Doopvoorbereidingsavond: maan-
dag 6 november om 20.00 uur in de                     
parochiezaal te Heerlerheide

Wij namen afscheid
Heerlerheide
Tlly Roeks-Reijnders,  87 jaar , Parc Im-
stenrade
Annie Faessen-Smits, 83 jaar, Nuth

Gedoopt werden:
Heksenberg:
• Marny van Wersch, zoontje van Michael 
van Wersch en Nicolle Engelen.
Heerlerheide:
• Oliver, zoon van Clint Kisters en Corinne 
Schuman, Rennemigstraat
• Jay, zoon van Wesley Timmers en Shirley 
Claus, Brunssum
• Djayden en Djanayra, kinderen van Roy 
De Berg en Melanie Wijckmans, Netelstraat
• Terrence, zoon van Gordon Grep en Kelly 
Van Wagenveld, Delfstofweg

Kennis Maken
‘God heeft ons eerst lief gehad’. Graag 
wil ik iedereen begroeten met kort iets 
over mijzelf te vertellen. Ik ben Martho-
ma Alexander, ik ben begonnen aan mijn 
stage in uw parochie en dit zal geduren-
de een jaar zo blijven.
Zelf kom ik uit India, helemaal uit de 
zuidelijke punt, uit het aartsbisdom Tri-
vandrum te Kerala. Toen ik nog kind was 

heeft mijn pastoor een grote indruk op 
mij gemaakt. Vanaf die tijd wilde ik pries-
ter worden. Voordat ik mijn eerste heilige 
communie ontving, werd ik misdienaar. 
Op de leeftijd van 15 jaar ben ik begon-
nen aan de priesteropleiding in het klein-
seminarie, hier heb ik ook mijn bachelor 
behaald in sociologie. In het pauselijke 
grootseminarie heb ik mijn baccalaure-
aat en master in filosofie gedaan.
Na die tijd had ik een verlangen om naar 
Europa te gaan om mijn theologie te 
studeren en de priesteropleiding af te 
ronden, want ik wilde graag mijn geloof 
nog verder verdiepen en beleven. In die 
tijd kwam Bisschop Wiertz naar India om 
priesterstudenten uit te nodigen naar zijn 
bisdom te komen. Met een medestudent 
ben ik in 2013 naar Nederland gekomen, 

dit was voor het eerst 
dat iemand uit mijn bis-
dom naar een bisdom 
in Europa kwam. Op dit 
moment bevind ik mij in 
het laatste jaar van de 
priesteropleiding aan het 
grootseminarie Rolduc te 
Kerkrade.
Nu ben ik bezig met mijn 

geloof te verdiepen in Nederland en dit 
gaat goed, volgens mij is mijn roeping 
een vrucht vanuit mijn eigen parochie. 
Graag zou ik bij jullie verder willen groei-
en, als een van jullie. Uw parochie vind 
ik heel mooi, hier heb ik een levendige 
ervaring meegemaakt, zoals: Sint Cor-
nelius octaaf, zegening, lied, water en 
brood, de versiering bij zijn beeld en de 
drie klokken achterin de kerk zijn ook 
heel mooi.
Verder wil ik jullie graag goed leren ken-
nen en mijn verhaal aan jullie bekend 
maken. Samen met jullie hoop ik er een 
mooie stageperiode van te maken.

Marthoma Alexander
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar

  Heerlerheide  Heksenberg     Schandelen

 zaterdag (14.30 uur:        
  Ter Eyck)
  19.00 uur        

 zondag 11.00 uur 09.30 uur     11.00 uur

 maandag 19.00 uur

  (18.45 uur:
  Marianoveen)

 dinsdag  09.00 uur 

 woensdag 09.00 uur       19.00 uur 

 donderdag        09.00 uur

 vrijdag   19.00 uur  

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur
Adres: Kerkstraat 6, 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.


