
opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.

Kerkelijke
diensten

in de
St. Antonius

van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

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

Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrank gaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken 70 jaar
Cor Koldenhof 87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers 86 jaar
Carmen Castro Blanco 78 jaar
Jo Terheijden 80 jaar
Lies Kollée – de Jong 82 jaar
Karel Beckers 75 jaar
Edmund Moerskofski 83 jaar
Greet Hamer- Bercx 82 jaar
Nel Beaujean- Stienen 72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)
Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar

- 2 - - 4 - - 5 - - 6 -- 7 -

- 9 -

- 11 -

- 3 -

Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.

Kerkelijke
diensten

in de
St. Antonius

van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

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

Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrank gaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken 70 jaar
Cor Koldenhof 87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers 86 jaar
Carmen Castro Blanco 78 jaar
Jo Terheijden 80 jaar
Lies Kollée – de Jong 82 jaar
Karel Beckers 75 jaar
Edmund Moerskofski 83 jaar
Greet Hamer- Bercx 82 jaar
Nel Beaujean- Stienen 72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)
Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar
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- 9 -

- 11 -

- 3 -

Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.

Kerkelijke
diensten

in de
St. Antonius

van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

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

Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrank gaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken 70 jaar
Cor Koldenhof 87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers 86 jaar
Carmen Castro Blanco 78 jaar
Jo Terheijden 80 jaar
Lies Kollée – de Jong 82 jaar
Karel Beckers 75 jaar
Edmund Moerskofski 83 jaar
Greet Hamer- Bercx 82 jaar
Nel Beaujean- Stienen 72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

Mijn naam is Elvira van Mulken-Janssen. Ik ben
uitvaartverzorger voor Yarden in Heerlen. Uit ervaring
weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid
nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun
en inspitreer ik u bij het organiseren van begrafenis of
crematie. Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of
elders verzekerd bent. U kunt mij bellen op 045 525 3097.
Yarden & Peters Uitvaartzorg Zuid-Limburg.
Wilt U een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24
uur per dag). www.yarden.nl

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar

- 2 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -

- 9 -

- 11 -

- 3 -

Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.

Kerkelijke
diensten

in de
St. Antonius

van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

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

Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrank gaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken 70 jaar
Cor Koldenhof 87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers 86 jaar
Carmen Castro Blanco 78 jaar
Jo Terheijden 80 jaar
Lies Kollée – de Jong 82 jaar
Karel Beckers 75 jaar
Edmund Moerskofski 83 jaar
Greet Hamer- Bercx 82 jaar
Nel Beaujean- Stienen 72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar

- 2 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -

- 9 -

- 11 -

- 3 -

Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.

Kerkelijke
diensten

in de
St. Antonius

van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

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

Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrank gaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken 70 jaar
Cor Koldenhof 87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers 86 jaar
Carmen Castro Blanco 78 jaar
Jo Terheijden 80 jaar
Lies Kollée – de Jong 82 jaar
Karel Beckers 75 jaar
Edmund Moerskofski 83 jaar
Greet Hamer- Bercx 82 jaar
Nel Beaujean- Stienen 72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar
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Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.
Kerkelijke
diensten
in de
St. Antonius
van Paduakerk
Beersdalweg 64
Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

parochienieuwsparochienieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrankgaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken70 jaar
Cor Koldenhof87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers86 jaar
Carmen Castro Blanco78 jaar
Jo Terheijden80 jaar
Lies Kollée – de Jong82 jaar
Karel Beckers75 jaar
Edmund Moerskofski83 jaar
Greet Hamer- Bercx82 jaar
Nel Beaujean- Stienen72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar
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Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.
Kerkelijke
diensten
in de
St. Antonius
van Paduakerk
Beersdalweg 64
Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

parochienieuwsparochienieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrankgaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken70 jaar
Cor Koldenhof87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers86 jaar
Carmen Castro Blanco78 jaar
Jo Terheijden80 jaar
Lies Kollée – de Jong82 jaar
Karel Beckers75 jaar
Edmund Moerskofski83 jaar
Greet Hamer- Bercx82 jaar
Nel Beaujean- Stienen72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar
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- 11 -

- 3 -

Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.
Kerkelijke
diensten
in de
St. Antonius
van Paduakerk
Beersdalweg 64
Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

parochienieuwsparochienieuws
St. Cornelius • Christus Koning • St. Gerardus Majella • St. Antonius van Padua
Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrankgaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen
Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken70 jaar
Cor Koldenhof87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers86 jaar
Carmen Castro Blanco78 jaar
Jo Terheijden80 jaar
Lies Kollée – de Jong82 jaar
Karel Beckers75 jaar
Edmund Moerskofski83 jaar
Greet Hamer- Bercx82 jaar
Nel Beaujean- Stienen72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)
Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar
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- 9 -

- 11 -

- 3 -

Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.

Kerkelijke
diensten

in de
St. Antonius

van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

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

Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrank gaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken 70 jaar
Cor Koldenhof 87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers 86 jaar
Carmen Castro Blanco 78 jaar
Jo Terheijden 80 jaar
Lies Kollée – de Jong 82 jaar
Karel Beckers 75 jaar
Edmund Moerskofski 83 jaar
Greet Hamer- Bercx 82 jaar
Nel Beaujean- Stienen 72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)
Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar

- 2 - - 4 - - 5 - - 6 -- 7 -

- 9 -

- 11 -

- 3 -

Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.

Kerkelijke
diensten

in de
St. Antonius

van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

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

Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrank gaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken 70 jaar
Cor Koldenhof 87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers 86 jaar
Carmen Castro Blanco 78 jaar
Jo Terheijden 80 jaar
Lies Kollée – de Jong 82 jaar
Karel Beckers 75 jaar
Edmund Moerskofski 83 jaar
Greet Hamer- Bercx 82 jaar
Nel Beaujean- Stienen 72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)
Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar
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- 9 -

- 11 -

- 3 -

Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.

Kerkelijke
diensten

in de
St. Antonius

van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

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

Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrank gaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken 70 jaar
Cor Koldenhof 87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers 86 jaar
Carmen Castro Blanco 78 jaar
Jo Terheijden 80 jaar
Lies Kollée – de Jong 82 jaar
Karel Beckers 75 jaar
Edmund Moerskofski 83 jaar
Greet Hamer- Bercx 82 jaar
Nel Beaujean- Stienen 72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar
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Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780



opdracht geven aan de bank om iedere
maand, kwartaal of (half)jaar een bedrag
over te maken naar de parochie.
Let wel: Over enkele maanden worden
door het kerkbestuur geen acceptgiro’s
meer toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

ALLERZIELEN
Tijdens een viering in de St. Cornelius-
kerk op zondag 30 oktober om 15.00 uur
willen wij speciaal hen gedenken, die wij
sinds 15 oktober 2015 vanuit deze kerk
naar hun laatste rustplaats hebben
gebracht:
Henk Gerringa, 92 jaar
Paul Spronck, 79 jaar
Nettie Thielens-Vrolings, 77 jaar
Mathias Bruls, 79 jaar
Christel Reep-Königs, 83 jaar
Pierre Philippen, 87 jaar
Gerda Sobczak-Nagel, 84 jaar
Wiel Baburek, 60 jaar
Jan Savelsberg, 73 jaar
Katrijn Koot-Oudhoff, 86 jaar
Ciska Poelstra-Hermanns, 76 jaar
Steven Verweij, 78 jaar
José Tool-Peters, 77 jaar
Lies Snackers-Wijnen, 85 jaar
Louise Winckelmolen-Sterkenburg, 92 jaar
Maria Werink-Prante, 84 jaar
Ria Deutz-Kleinreesink, 68 jaar
Jan Martens, 92 jaar
Mia Paes-Gorissen, 93 jaar
Rob Hendriks, 75 jaar
Ria Odekerken-Stassen, 98 jaar
Mia van Voorst-Beaujean, 68 jaar
Eddy Gryson, 64 jaar
Greet van der Ven, 79 jaar
Gerda Arts, 83 jaar
Ber Vanderbroeck, 66 jaar
Jaques IIzermans, 92 jaar
Hub Loo, 81 jaar
Truus Peters-Peters, 88 jaar
Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar
Rinus Smits, 66 jaar
Dirk Coort, 76 jaar
Niek Noppert, 79 jaar
Mieke Prins-Wulms, 91 jaar

Volgend Parochienieuws
Het volgende nummer  verschijnt op 7
november. Wilt u uw misintenties of
andere kopij geplaatst zien, dan gelieve
u dit tenminste 14 dagen eerder bij het
parochiekantoor, Kekstraat 6, Heerler-
heide (tel. 5212450) te melden.

Misintenties
voor alle kerken van onze parochie kunt
u opgeven bij het parochiekantoor, Kek-
straat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of
via de website.

Kerkelijke
diensten

in de
St. Antonius

van Paduakerk
Beersdalweg 64

Zaterdag 1 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor vrede in
de wereld en voor Greet Hamer-Bercx
(zesw.dienst)
Zaterdag 8 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
van de Kolk-Kroezen
Dinsdag 11 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur: Euch.viering in de St.
Gerarduskerk i.v.m. vrijwilligersavond
Zaterdag 15 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene (LK)
Zaterdag 22 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor Hanny
Wenschot-Lubbers (1e jrd.)
Dinsdag 25 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur
Zaterdag 29 oktober:
18.00 uur: Euch.viering voor overl.

9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella en voor Wim
Engelen (jrd.)
Dinsdag 18 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 23 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (FB) en uit dankbaarheid
van een 90-jarige
Zondag 30 oktober:
Viering van Allerheiligen/Allerzielen
9.30 uur: Euch.viering voor alle
overledenen van het afgelopen jaar
Dinsdag 1 november:
Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
19.00 uur: Viering van hoogfeest
van Allerheiligen in de
Corneliuskerk m.m.v kerkelijk
zangkoor St. Caecilia Heksenberg.
Zondag 6 november:
9.30 uur: Euch.vieringvoor een
overledene (BP)

In de Heer overleden:
Op 28 augustus overleed Nel Beaujean-
Stienen, op 72-jarige leeftijd. Voorheen
was zij woonachtig op de Roebroekweg.
Op 2 september hebben wij vanuit onze
parochiekerk afscheid van haar
genomen. We bidden dat zij nu moge
rusten in Gods Vaderhuis
en de familie wensen wij
veel sterkte.

HeiligDoopsel:
Op 11 september ontving
Mads Brugman, zoontje
van Dennis en Jessica Brugman-Sauren
het sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij willen de ouders, peetouders en
verdere familie van harte proficiat
wensen met dit doopsel en de dopeling
veel geluk op zijn verdere levensweg.

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

Pastoor: Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel. 521 24 50
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Kerk Vrank gaat sluiten
Op zaterdag 24 september heeft het
kerkbestuur van de parochies Heerlen-
Noord bekend gemaakt dat op 20
november 2016 de laatste Heilige Mis
wordt gevierd in de St. Antonius van
Paduakerk in de Vrank. Daarna zal het
kerkgebouw worden gesloten. Het
kerkbestuur heeft de procedure tot
onttrekking van de kerk aan de eredienst
in gang gezet.
Tanende belangstelling
Het besluit tot sluiting is genomen
vanwege de afnemende belangstelling
voor de vieringen in de kerk en de steeds
kleiner wordende groep vrijwilligers, die
nodig is om een parochie draaiende te
houden. Ook het aantal deelnemers aan
de kerkbijdrage is onvoldoende, waar-
door de jaarlijkse inkomsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te betalen,
terwijl financiële reserves ontbreken.
Het Antoniuskoor is inmiddels
opgeheven. Ook is eind vorig jaar een
eind gekomen aan de maandelijkse
‘koempelmissen’, die mensen van buiten
de parochie aantrokken.
Er bestaat al enkele jaren een samen-
werking met de Gerardus Majella-
parochie van Heksenberg en de
Corneliusparochie in Heerlerheide. Er
is een gezamenlijk parochieblad en één
parochiekantoor. Pastoor, kapelaan en
diaken zijn benoemd voor heel Heerlen-
Noord (inclusief de parochiefederatie
Schandelen). De andere parochies

Liturgische kalender

C Cyclus
Weekend 1/2 oktober:
27e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4
tussenzang psalm 95
tweede lezing 2 Timóteüs 1, 6-8 + 13-14
evangelie Lucas 17, 5-10
(“Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaadje.”)
Dinsdag 4 oktober:
H. Franciscus van Assisi, stichter van de
Minderbroeders,
Weekend 8/9 oktober:
28e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17
tussenzang psalm 98
tweede lezing 2 Timóteus 2, 8-13
evangelie Lucas 17, 11-19
(“Is er niemand teruggekeerd om aan God
eer te brengen dan alleen deze vreem-
deling?”)
Maandag 10 oktober:
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Weekend 15/16 oktober:
29e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Exodus 17, 8-13
tussenzang psalm 121
tweede lezing 2 Timóteüs 3, 14-4, 2
evangelie Lucas 18, 1-8
(“Zou God geen recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen, die tot Hem roepen?”)
Weekend 22/23 oktober:
30e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Ecclesias 35, 12-14 + 16-18
tussenzang psalm 34
tweede lezing 2 Timóteüs 4, 6-8 + 16-18
evangelie Lucas 18, 9-14
(“De tollenaar ging gerechtvaardigd naar
huis en de Farizeeër niet.”)
wereldmissiedag
Weekend 29/30 oktober:
31e zondag in de tijd door het jaar
eerste lezing Wijsheid 11, 23 - 12, 2
tussenzang psalm 145
tweede lezing 2 Tessalonic. 1, 11 - 2,2
evangelie Lucas 19, 1-10
(“De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.”)
November
Dinsdag 1 november:
hoogfeest Allerheiligen
Woensdag 2 november:
Allerzielen

staan open voor parochianen,
vrijwilligers en gebruiken van de
Antonius van Paduakerk. Zo hoopt het
kerkbestuur een nieuw thuis te bieden
aan degenen die hun kerk gaan
verliezen.
Hoorzitting voor parochianen
Op woensdag 12 oktober om 19.30u
wordt er in het Kaakeles bij de kerk een
hoorzitting gehouden. Het kerkbestuur

geeft dan uitleg over het voorgenomen
besluit en de parochianen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en
bezwaren kenbaar te maken.
Bij de hoorzitting zullen Vicaris-generaal
Schnackers en deken Boumans van
Heerlen aanwezig zijn. Het officiële
besluit om een kerk te onttrekken aan
de eredienst wordt daarna genomen

door het bisdom. Een ieder die zich
betrokken voelt, is welkom bij de
hoorzitting.
Toekomst kerkgebouw
Het kerkgebouw van de Vrank is in 1929
gebouwd voor de geestelijke verzorging
van de mijnwerkers in de  Huskens-
kolonie. Deze kolonie is inmiddels
afgebroken. De kerk is aan de
rechterzijde verbonden met het klooster
van de Franciscanen. Tot 2007 hebben
de Franciscanen er gewoond.
Momenteel is in het voormalige klooster
de organisatie “Exodus Zuid-Limburg”
gevestigd. Het kerkgebouw is een
ontwerp van architect Peutz en bevat
schilderingen van Charles Eyck. Het is
een rijksmonument. Er is op dit moment
nog geen nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Persoonlijke noot van de pastoor
Het sluiten van een kerk is altijd
ingrijpend. Hoe noodzakelijk en
begrijpelijk het  rationeel gezien ook kan
zijn; toch blijft het pijnlijk. Een
kerkgebouw is gebouwd als godshuis
en vormt een thuis voor mensen. We
hebben er herinneringen liggen; juist
ook van beladen momenten – doopsel,
communie, uitvaart. De kerk is de plaats
waar we ingrijpende gebeurtenissen
met God verbinden; de plaats waar we
ons geloof gemeenschappelijk beleven.
Daarvoor is het gebouw bestemd. Een
kerk wordt daartoe ook ingewijd
(geconsacreerd). We ervaren er een
rust en een stilte die een andere sfeer
ademt dan ergens anders. Je ‘proeft’
als het ware dat er gebeden wordt. Met
het tabernakel is het de plaats waar
God zelf aanwezig is. – Daarom is het
ons ook niet onverschillig wat er na de
onttrekking aan de eredienst met het
gebouw gebeurt. De toren blijft naar de
hemel verwijzen. Ieder vindt het jammer
als zijn eigen parochiekerk gesloten
gaat worden. Het is als een
rouwverwerking.                                >

Tegelijk hopen we dat mensen nu niet
afhaken. De viering van de Eucharistie
en van andere sacramenten is niet
plaats gebonden. Ik hoop en wens dat
parochianen van de Vrank zich ook thuis
mogen gaan voelen in een andere kerk
in Heerlen-Noord.

Allerheiligen/Allerzielen
De officiële dagen waarop wij  dit vieren
zijn 1 en 2 november. Dinsdag 1
november geldt daarbij als ‘zondag’ wat
betref het meevieren van de H. Mis. Dit
kan op de vooravond maandag 31
oktober 19u in de Corneliuskerk en op
dinsdag 1 november om 9u in de
Gerardus Majellakerk en ’s avonds 19u
in de Corneliuskerk.
In de zondagsmissen ervóór gedenken
we ook al de overledenen en steken we
voor hen die we in het afgelopen jaar
naar hun laatste rustplaats hebben
begeleid een kaarsje op. Dat doen we
in Ter Eijck op zaterdag 29 okt. om 15u;
in de Antonius van Paduakerk op
zaterdag 29 okt. om 18u; in de Gerardus
Majellakerk op zondag 30 okt. om 9.30u
en in de Corneliuskerk op zondag 30
oktober om 15u, met aansluitend
zegening van de graven op het kerkhof
aan de Kampstraat.
Ons geloof in de verrijzenis geeft ons
een blijvende band met degenen die
vóór ons hebben geleefd. We roepen
de heiligen aan als voorspreker (ook
degenen die niet officieel heilig zijn
verklaard, maar van wie wij overtuigd
zijn dat zij nu in de hemel zijn.) Dit doen
we veelal spontaan. Het ten beste
spreken voor onze dierbare overledenen
gaat zo over in een hen vragen ons bij
te staan. Eigenlijk vragen we hen mét
ons tot God te bidden. Zoals we ook
samen met mensen om ons heen
bidden voor allerlei intenties.
Allerheiligen en Allerzielen verruimt onze
blik; het geeft ons een ruimere kijk op
ons christelijk geloof, op wat kerk-zijn
inhoudt. Het vult onze hoop op een

weerziens al een beetje tastend in.
Geloof, hoop en liefde worden concreet
in ons leven: we houden de herinnering
aan onze dierbaren vast in ons hart en
bidden voor hen (liefde); we vertrouwen
erop hen eens weer te ontmoeten in het
hemels Vaderhuis (hoop). En die hoop
is geen ijdele hoop, maar gegrondvest
op de verrijzenis van Jezus (geloof). “Ik
ga heen om een plaats voor u te
bereiden” (Joh. 14, 2c).
Zelf houd ik ervan om in de week van
Allerheiligen iedere dag een kerkhof te
bezoeken. Ik kies dan iedere dag een
andere begraafplaats waar ik parochi-
anen heb begraven en blijf dan even
stilstaan bij iemand die ik heb gekend.
Als het kan ga ik ook een keer naar een
kerkhof waar eigen familieleden
begraven liggen. Ik sluit natuurlijk
degenen in die gecremeerd zijn. Zij
hebben hun eigen plaats, soms ook met
naam op een steen. Het gebruik om
onze doden te herinneren is in onze
geloofstraditie altijd gebleven. De eer
die wij hen brengen stijgt uit boven een
privégebruik. Met de geloofsgemeen-
schap bidden we voor hen en brengen
hen eer. Voor onze overledenen dragen
we de Eucharistie op. Een misintentie
opgeven heeft zo een heel diepe
betekenis.

Wim Miltenburg fso, pastoor

GerardusoctaafGerardusoctaaf
Van zondag 9 t/m zondag 16 oktober
vieren wij weer het Gerardusoctaaf in

de Heksenbergse kerk. We
beginnen zondag 9 okt. met
een viering om 9.30 uur,
opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Caecilia. Er is
elke dag een H.Mis om 19.00
uur. Zaterdag 15 oktober om
19.00 uur wordt de viering

opgeluisterd door harmonie  St.
Gerardus. Zondag 16 oktober, feestdag
van de H. Gerardus Majella, wordt het
octaaf afgesloten.

Uitnodiging
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers van
de parochies St. Cornelius, Christus
Koning, St. Gerardus Majella en St.
Antonius van Padua bedanken voor hun
inzet middels een gezellige avond in de
Gerardushoeve onder de Heksenbergse
kerk op vrijdag 14 okt. De avond begint
om 19.00 uur met een euch.viering in
de kerk en wordt voortgezet met koffie,
thee, vlaai en een drankje. Voor de
goede gang van zaken vragen wij U
zich aan te melden. Dat kan per e-mail
(info@parochiesheerlennooord.nl) of
telefonisch (5212450).

Acceptgiro
Over enige tijd is betaling met een
acceptgirokaart niet meer mogelijk. Er
zijn nu nog heel wat parochianen die
op deze manier hun kerkbijdrage
betalen. Hoort u daarbij? Dan wil het
kerkbestuur u vragen om een andere
betaalwijze te kiezen. Het makkelijkst
is betaling via automatische incasso. U
machtigt het kerkbestuur om het geld
voor de kerkbijdrage van uw
bankrekening af te schrijven. Dat doet
u door eenmalig een machtigings-
formulier in te vullen. Hierop geeft u aan
of u de kerkbijdrage per maand, per
kwartaal of per (half)jaar wilt betalen en
het bedrag dat u per keer wilt betalen.
Zodra de penningmeester uw
machtiging heeft ontvangen, hoeft u
verder niets meer te doen en wordt het
voor u geregeld. Als u het achteraf niet
eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Het
machtigingsformulier kunt u verkrijgen
bij het parochiekantoor of u kunt het
downloaden van de website:
www.parochiesheerlennoord.nl \ wat te
doen \ downloaden. Nadat de
penningmeester het ingevulde formulier
heeft ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Als u via internet bankiert, kunt u ook

Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Woensdag 05 oktober
08.40 uur  Bidden van de
Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 07 oktober
18.00-19.00 uur: Aanbidding, bidden
van de Rozenkrans en aansluitend
leesmis voor priesterroepingen en H.
Priesters; voor de zielen in het
vagevuur; voor Jan van Lent en overl.
familieleden.; fam. Speth; Harrie
Leunissen en Treeske Leunissen-
Habets.
Zaterdag 08 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
en Ciska Poelstra-Hermanns (coll.).
Zondag 09 oktober
11.00 uur Zangmis voor Hubert Jos.
Degens en Maria Christ. Ritzen (st.)
en voor Jadzia Mendel-Lipowicz (coll.)
m.m.v. Third Wingkoor.
Maandag 10 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 12 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor echtel. Jan
Jozef Gielen en Helena Janssen (st.)
Vrijdag 14 oktober
H. Mis in de St. Gerardus Majella-
kerk i.v.m. vrijwilligersavond.
Zaterdag 15 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Theo Degens
(jrd.) en voor Felix Notermans (verj.).

Zondag 16 oktober
11.00 uur Zangmis KINDER-
NEVENDIENST voor Jan Martens
(coll.) en Gerrit Kosmann (jrd.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 17 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Maria
Wintgens en familie (st.)
Woensdag 19 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Peter Jozef
Huits en Maria Sybilla Hermans (st.).
Vrijdag 21 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis. Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 22 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor  Wiel Baburek
en Hans Scholl en overleden
familieleden (coll) en voor Frits
Westenberg.
Zondag 23 oktober
11.00 uur Zangmis als 8e jrd. voor
Anna Wojtecek en voor Cornelia van
Summeren; Eddy Gryson (coll.);
echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken
(gest.jrd.) en Guus Cremers en Jan
Cremers m.m.v. Gregoriaans koor.
Maandag 24 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis
Woensdag 26 oktober
08.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
09.00 uur Leesmis voor Rinus Smits
(coll.).
Vrijdag 28 oktober
18.40 uur  Bidden van de Rozenkrans.
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Theodoor
Gulpers en Anna Moonen (st.)

Zaterdag 29 oktober
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en voor Frans
Swinkels (coll.).
Zondag 30 oktober
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
11.00 uur Zangmis voor Bertien
Quaedvlieg-Beaujean en Lei
Quaedvlieg (jrd.); Pierre Rijvers en
Fieny Kudzelka (gest.jrd.); overl.
ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-
Schils (gest.jrd.); Lies Snackers-
Wijnen (coll.); Anton en Netty Backer
Leegstra-Malcorps en Henk van
Tilburg; Mieke Prins-Wulms (zesw.
dienst)
15.00 uur Zangmis  voor Hubert
Joseph Packbier en Elisabeth
Otermans (st.) en voor Math Frolichs
m m.v. St. Caecilia koor.
Maandag 31 oktober
18.25 uur  Bidden van de Rozenkrans.
18.45 uur Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Antoinetta
Wintgens-Bex (st.)
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Zangmis voor echtel. P.L.
Knibbeler-Soons m.m.v. St.
Caeciliakoor Heksenberg.
Woensdag 02 november
ALLERZIELEN
09.00 uur Leesmis voor alle
overledenen van onze parochie.
Vrijdag 04 november
18.00-19.00 uur: Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 05 november
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.15 uur Zangmis voor Sjaak Simons
en Johanna Thomassen (gest.jrd.)
en voor Anneke van Dijk-Kolen (coll.)
PRESENTATIE VORMELINGEN
Zondag 06 november
11.00 uur Zangmis voor Rob Hendriks
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.)
m.m.v. Paulus koor.
Maandag 07 november
18.45 uur  Marianoveen met
aansluitend leesmis voor Josef
Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en
Maria Catharina Huntgens (st.); voor
Renier Wijnen en Barbara Daemen
(st.) m.m.v. Gregoriaans koor

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.
• Rozenkrans bidden: in oktober
voorafgaand aan elke H. Mis op
werkdagen.

Gedoopt werden:
• Ayron, zoon van Patricia
Meesters, Heerenweg
• Jesse, zoon van
Sebastien Ummels en
Doreen Heiligers,
Hofstraat
• Max, zoon van Roel Boerboom en
Bonnie Souren, Adenauerlaan

Wij namen afscheid van:
† Mieke Prins-Wulms, 91 jaar,
Ganzeweide

Kerkelijke diensten
in de St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 2 oktober:
9.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (ID)
Maandag 3 oktober:
10.00 uur: Euch.viering in senioren-
hof de Grindel, toegankelijk voor
alle parochianen

Dinsdag 4 oktober:
9.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur.
Zondag 9 oktober:
9.30 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella m.m.v. gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia.
Maandag 10 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Dinsdag 11 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Woensdag 12 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Donderdag 13 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella
Vrijdag 14 oktober:
19.00 uur Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella, voor alle vrijwilligers
van onze parochie
Zaterdag 15 oktober:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Gerardus Majella; voor levende en
overleden leden van harmonie St.
Gerardus en voor een overledene
(CK) m.m.v. harmonie St. Gerardus.
Zondag 16 oktober:
Feestdag van H. Gerardus Majella

ouders Sijmons-Wolters (jrd.) en voor
alle overledenen van het afgelopen
jaar.
Zaterdag 5 november:
18.00 uur: Euch.viering voor Karel
Beckers (coll).
Dinsdag 8 november:
9.00 uur: Euch.viering voor alle zielen
in het vagevuur.

Allerzielen
Wij willen alle overledenen van het
afgelopen jaar herdenken op zaterdag
29 oktober om 18.00 uur in de H.
Antonius van Padua kerk in de Vrank
en op zondag 30 oktober om 9.30 uur
in de H. Gerardus Majella kerk te
Heksenberg door middel van het
ontsteken van een kaars:
Frans Braeken 70 jaar
Cor Koldenhof 87 jaar
Hanny Wenschot-Lubbers 86 jaar
Carmen Castro Blanco 78 jaar
Jo Terheijden 80 jaar
Lies Kollée – de Jong 82 jaar
Karel Beckers 75 jaar
Edmund Moerskofski 83 jaar
Greet Hamer- Bercx 82 jaar
Nel Beaujean- Stienen 72 jaar
Mogen zij rusten in vrede .

Rectificatie:
Door een miscommunicatie stond in het
vorige parochieblad het huwelijk vermeld
van Rick van der Kraan en Marian Spee.
Nu zij een kindje verwachten is dit echter
verschoven naar september 2017.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

Heerlerheide Heksenberg Vrank Schandelen
zaterdag (15.00 uur:

Ter Eyck)

19.15 uur 18.00 uur 19.00 uur
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 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 19.00 uur
donderdag 09.00 uur
vrijdag 19.00 uur

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

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.parochiesheerlennooord.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 - 27094262
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 51371722, 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

Overzicht eucharistvieringen door het jaar

- 2 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -

- 9 -

- 11 -

- 3 -

Ja, mijn hart keert zich
naar God, mijn redding
komt uit zijn hand. Hij
is werkelijk mijn rots en
mijn bevrijder, Hij is als
een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn
evenwicht.' – Psalm 62:2-3

Kerk in aanbouw
‘n kleine eeuw geleden

Heemkunde
Heemkundever. Heerlerheide heeft weer een nummer van haar
verenigingblad “Rondom de watertoren” het licht doen zien. Deze keer
gaat het voornamelijk om de toponymie van Heerlerheide e.o, maar ook
over sporthal de Varenbeuk, de Caumerbeek en boerenhoeves. Het blad
is te verkrijgen bij alle bestuursleden en bij “Primera” op de Wannerstraat.

Zonnebloem
De Afdeling Heksenberg van de
Zonnebloem is het nieuwe seizoen op Ziekenzondag weer goed gestart
met een “picknick” voor alle gasten in het Gemeenshaps-huis. Alle
vrijwiligers moesten poot-aan spelen om de gasten te voorzien van koffie
en thee, broodjes en vlaai en wat er zoal komt kijken bij een “picknick”.
Vrijwilligers m/v kunnen ze bij de Heksenbergse Zonnebloem altijd
gebruiken en zieke en eenzame oudere mensen kunnen ook altijd terecht.
Neem contact op met mevr. Adema, Leienhoesstraat 38, 413 CG Heerlen,
tel. 5631780

Toen ik jong was
heette facebook

gewoon dagboek,
was mijn oma

wikipedia en was
mijn grote broer

mijn firewall!


