
kerstgeschenk
Kerstmis nadert, maar eerst wil ik 
het met u even over de financiën 
hebben. En ik zal meteen met de 
deur in huis vallen.
Er is sinds dit jaar een mogelijk-
heid om méér geld aan de paro-
chie te geven, zonder dat het u iets 
kost. Als u al gewend bent om bij 
de kerkbijdrage of anderszins ieder 
jaar een bedrag aan de parochie 
over te maken, kunt u misschien nu 
schriftelijk vastleggen dat u dat in 
de komende vijf jaar ook van plan 
bent. Als u dit formulier dan op ons 
parochiekantoor afgeeft of mailt, 
voorzien wij het van een nummer 
– een RSIN-nummer – en sturen u 
het formulier terug. Bij uw belas-
tingaangifte kunt u dan het gehele 
bedrag aftrekken bij uw aangifte 
inkomstenbelasting, zonder dat er 
sprake is van een drempel. Voor-
heen kon dit alleen via een notaris. 
Maar nu kunt u het zonder notaris 
zelf regelen.
Op onze site vindt u de link naar het 
formulier van de belastingdienst: 
https://download.belastingdienst.
nl/belastingdienst/docs/overeen-
komst_%20period_gift_in_geld_

Hoe ontvang ik 
het volgende parochieblad?
Dit parochieblad zullen velen al di-
gitaal lezen. Voor hen die de papie-
ren versie lezen: dit is het laatste 
papieren exemplaar dat u bezorgd 
is. Om het volgende nummer digi-
taal te ontvangen: mail a.u.b. even 
naar het parochiekantoor, of geef het 
door via onze site: parochiesheerlen-
noord.nl Dan ontvangt u maandelijks 
de link om het parochieblad te kun-
nen downloaden. Wilt u het toch op  
papier blijven lezen, laat het ook dan 
aan het parochiekantoor weten: een 
eenvoudige papieren versie van het 
parochieblad blijft beschikbaar. Een 
aanmeldingsformulier treft u hier:
naam: …………………………………
adres: …………………………………
telefoonnr.: .......................................
e-mail: ................................................
Geef hieronder aan wat u wilt:
⃝ ik wil het parochieblad digitaal ont-
vangen
⃝ ik wil een eenvoudig parochieblad 
op papier thuis ontvangen
Deponeer het ingevulde formulier in 
een offerblok achter in de kerk; be-
zorg het bij het parochiekantoor, Kerk-
straat 6, of mail het naar: info@paro-
chiesheerlennoord.nl

***
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Liturgische kalender
B cyclus

Weekend 16/17 december
3e zondag van de Advent Gaudete
eerste lezing Jes, 61,1-2a, 10-11
tussenzang Psalm Lc.1
tweede lezing 1 Tess.5, 16-24
evangelie Joh. 1, 6-8, 19-28
Weekend 23/24 december
4e zondag van de Advent
eerste lezing 2 Sam 7,1-5 8b-11.16
tussenzang psalm 898
tweede lezing Rom. 16, 25-27
evangelie Luc. , 26-38
Maandag 25 dec.
Kerstmis
eerste lezing Jes. 9, 1-3. 5-6
tussenzang Psalm 96
tweede lezing Titus 2, 11-14
evangelie Luc. 2, 1-14
Weekend 30/31 december
Feest van de H. Familie
eerste lezing Gen 15, 1-6;21,1-3
tussenzang Psalm 105
tweede lezing Hebr. 11,8.11-12.17-19
evangelie Luc. 2,22-40
Weekend 6/7 januari
Openbaring des Heren
eerste lezing Jes. 60, 1-6
tussenzang Psalm 72
tweede lezing Ef. 3,2-3a.5-6
evangelie Math. 2, 1-12
Weekend 13/14 januari
2e zondag door het jaar
eerste lezing 1 Sam. 3,3b-10.19
tussenzang Psalm 40
tweede lezing 1 Kor. 6,13c-15a; 
17-2-0
evangelie Joh. 1, 35-42

ib0802z2fol.pdf
Hieronder geef ik een rekenvoor-
beeld hoe het werkt als u van plan 
zou zijn om € 100,-- op jaarbasis 
aan de parochie te geven. Dan kost 
op deze  manier het geven van € 
150,-- per jaar u ‘maar’ € 96,--.
Rekenvoorbeeld
Stel u valt met uw belastbaar inko-
men in het 36% tarief. Als u een peri-
odieke gift van € 150 per jaar aan 
de parochie betaalt, kunt u die € 150 
van uw inkomen aftrekken en krijgt u 
36% van € 150 terug van de fiscus. 
Dat is € 54. Netto betaalt u dus maar 
€ 96, terwijl de parochie een bedrag 
van € 150 ontvangt! 
Samen met heel het kerkbestuur ben 
ik ontzettend blij als u dit op deze 
wijze zou gaan doen. Zo kunnen we 
de rode cijfers bij de jaarrekening 
weer zwart maken. Als 
het u dit jaar nog lukt, is 
het voor de parochie een 
echt kerstgeschenk! ☺
Wat moet u doen? U 
kunt het formulier down-
loaden of vanuit de kerk 
of parochiekantoor mee-
nemen. Vul dit formulier ‘periodieke 
gift in geld’ in, onderteken het en le-
ver het in bij het parochiekantoor. De 
penningmeester vult de gegevens 
van de ontvangende parochie in. U 
ontvangt uw deel van het formulier 
volledig ingevuld terug. Als u het nog 
dit jaar regelt, kunt u de aftrek nog in 
2017 toepassen!
En nu wat nog belangrijker is: 
wij vieren Kerstmis. De decem- 2





Namens het kerkbestuur, 
kapelaan Rijo Muprappallil en 
diaken Herman Janssen wens 
ik u een zalig Kerstfeest en
een gezegend Nieuwjaar.

Wim Miltenburg fso, pastoor

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

Volgend Parochieblad
Het volgend nummer verschijnt op 
15 januari 2018. Wilt u misintenties 
of andere kopij geplaatst zien, dan 
gelieve u dit tenminste 14 dagen 
eerder bij het parochiekantoor, 
Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 521 
24 50) te melden.

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

bermaand is de maand van de 
cadeautjes. Het uitpakken van 
een geschenk heeft iets. Ik had 
de vormelingen op een zondag 
uitgenodigd om vóór de Mis bij de 
doopvont samen te komen. Met 
zijn allen konden ze een grote 
doos uitpakken. Daarin troffen ze 
twaalf kistjes aan met in elk een 
artikel van onze geloofsbelijdenis. 
Bedoeld om hen bewust te maken: 
het geloof is een geschenk. – En 
dat geloof spraken de jongens en 

meisjes bij de vormselviering zelf-
standig uit en bevestigden zo dat 
ze erachter stonden dat hun ouders 
hen hadden laten dopen. 
Het geloof mogen we als een ge-
schenk zien. En een geschenk 
moet je uitpakken. Kerstmis is zo’n 
mooi geschenk van ons geloof. 
God komt als een Kind in onze we-
reld. Een groter geschenk kon Hij 
ons niet geven. Het is nu aan ons 
om dit geschenk van het geloof uit 
te pakken.

4



Kerkelijke diensten
Zwart = St. Corneliuskerk
Rood = Gerardus Majella kerk
Vrijdag 15 december
19.00 uur Leesmis voor familie Dur-
linger-Nijssen (st.)
Zaterdag  16 december 
3de zondag van de advent
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Hanna 
Wams-Feenstra (coll.). 
Zondag 17 december
Kindernevendienst
9.30 uur: Euch.viering voor Edmund 
Moerskofski en voor John Stienen 
(jrd.)
11.00 uur Zangmis voor Zef Pluij-
men en Ciska Pluijmen-Custers 
(gest.jrd.); Jacq en Nelly Gom-
mans-Manders (gest.jrd.); Hein 
Zijlstra (gest.jrd.); Anrzej en Antoni 
Lozowski; Ba My Nguyen (coll.) en 
Bep Bogers (coll.).
Maandag18 december
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis voor Jan Michael Die-
deren en Maria Helena Moonen(st.) 
en voor alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag 19 december
9.00 uur: Euch.viering voor alle zie-
len in het vagevuur.
Woensdag 20 december
09.00 uur Leesmis voor Leonard 
Grond (st.) en Maria Magdalena 
Dierks.
Vrijdag 22 december
18.30 uur BOETEVIERING.
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19.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur.
Na de H. Mis is er ook gelegenheid 
tot biechten.
Zaterdag 23 december 
4de zondag van de advent
16.00-16.45 uur: Biechtgelegen-
heid
19.00 uur Zangmis voor Anna Ra-
ven-Beaujean (coll.).
Zondag 24 december 
9.30 uur: H.Mis vervalt.
11.00 uur Zangmis voor overleden 

parochianen.
KERSTAVOND 
HESKSENBERG
18.00 uur: Ge-
zinsnachtmis met 
communicanten 
m.m.v. koor New 
Generation

22.00 uur: Nachtmis voor Jan Ma-
thieu Haagmans en Wim Rijlaars-
dam (coll)
KERSTAVOND HEERLERHEIDE
17.30 uur Gezinsmis voor Anneke 
Beaujean-Bongers (coll.); Ba My 
Nguyen (coll.) m.m.v. Thirdwing-
koor.
20.00 uur Zangmis voor Mia van 
Voorst-Beaujean; ouders Spittler-
Quaedvlieg; overl. ouders Ritzen-
Laumen en Hubertina Laumen 
(gest.jrd.); ouders Jacobs-Leers 
(jrd.), ouders Hamaekers-Moonen 
en Jo Hamaekers; Jan Savelsberg 
(jrd.); Goswin en Jeu Pagen en 
Finy Schillings; overleden familie-
leden Meijers-Mobers; Wiel Speth 



in het vagevuur.
Vrijdag 29 december
19.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur.
Zaterdag 30 december
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Sjef Rorije 
(coll.).
Zondag 31 december
9.30 uur: Euch.viering uit dankbaar-
heid voor het afgelopen jaar
11.00 uur Zangmis voor het welzijn 
van onze parochies en voor Ba My 
Nguyen (coll.).
Maandag  1 januari 
NIEUWJAARSDAG
11.00 uur Zangmis voor een geze-
gend en voorspoedig 2018.
Aansluitend Nieuwjaarswensen in 
de parochiezaal.
Dinsdag 2 januari
9.00 uur: Euch.viering voor alle zie-
len in het vagevuur.
Woensdag 3 januari
09.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur en voor Josef Her-
mans en Helena Ramakers.
Vrijdag 5 januari
18.00-19.00 uur: Aanbidding en 
aansluitend leesmis voor priester-
roepingen en H. Priesters; voor alle 
zielen in het vagevuur; voor Wiel 
Poels en voor overledenen van 
Fam. Poels en Fam Heutz.
Zaterdag 6 januari 
DRIEKONINGEN.
16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid

en overleden ouders Seegeren-
Müller m.m.v. St. Caecilia koor. 
22.00 uur SLOVEENSE NACHTMIS.
Maandag 25 december 
EERSTE KERSTDAG 
9.30 uur: Geen H.Mis Heksenberg
11.00 uur Zangmis voor Lambert 
Hamers; Pierre Klinkers (coll.); 
Mien Meurs-Triepels; echtelie-
den Sjeng Vrolings en Katharina 
Vrolings-Koonen (jrd.); Willy Vro-
lings-Paternotte en dochter Carina; 
echtelieden Sjeng Hüren en Lenie 
Hüren-Beaujean (jrd.); Jan Witte; 
Annie Faessen-Smits (coll.); An-
nie Theunissen-Svet (coll.) m.m.v. 
Koor New Generation
Dinsdag 26 december 
TWEEDE KERSTDAG
HEKSENBERG
11.00 uur: H.Mis voor Rob Oomen 
(gest.jrd.); Margee Martens-Menge-
lers (jrd.);  Margot Gommans-Leers; 
voor overleden ouders Mengelers-
Heutz en zoon John m.m.v. harmo-
nie St. Gerardus
HEERLERHEIDE
11.00 uur Zangmis voor leden en 
overleden leden R.K.S.V. Groene 
Ster; voor Anton en Netty Backer 
Leegstra-Malcorps en voor Henk 
van Tilburg;  voor Frans Swinkels 
(coll.); Stijn van Wanrooij-Eleveld 
(coll.); overleden ouders Leunissen 
en Vrolings m.m.v. Gregoriaans 
koor.
Woensdag 27 december
09.00 uur Leesmis voor alle zielen 
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19.00 uur Zangmis voor het welzijn 
van onze parochies; voor Doortje 
en Jack Koch-Vermeulen (coll.); 
Jan Mathijs Verkoelen en ouders 
(st.); Tineke Ubachs (st.) m.m.v. 
Gregoriaans koor.
Zondag  7 januari
9.30 uur: Euch.viering voor Margot 
Gommans-Leers (coll)
11.00 uur Zangmis voor Pastoor 
J.W. Peters, Mej. Peters en overl. 
ouders (gest.jrd.) en voor Ba My 
Nguyen (coll.).
Maandag 8 januari
18.45 uur  Marianoveen met aan-
sluitend leesmis voor alle zielen in 
het vagevuur.
Dinsdag 9 januari
9.00 uur: Euch.viering voor alle zie-
len in het vagevuur.
Woensdag 10 januari
09.00 uur Leesmis voor alle zielen 
in het vagevuur.
Vrijdag 12 januari
19.00 uur Leesmis voor gevraagde 
intenties.
Zaterdag 13 januari
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis voor Frans 
Hanssen; Johannes Niesing (coll.) 
en voor Frank Goeman (coll.).
Zondag 14 januari 
KINDERNEVENDIENST
9.30 uur: Euch.viering voor het wel-
zijn van onze parochie.
11.00 uur Zangmis voor Jos Muy-
rers en Fam. Bressers-Weninger 

(jrd.); echtel. Hub en Mieke Duij-
sens-Koonen en zoon Lau Duijsens 
(gest.jrd.); Anneke Beaujean-Bon-
gers (1e jrd.) en voor Hein Beaujean 
(jrd.); voor Ba My Nguyen (coll.).
Maandag 15 januari
18.45 uur Marianoveen met aanslui-
tend leesmis Voor alle zielen in het 
vagevuur.
Dinsdag 16 januari
9.00 uur: Euch.viering voor alle zie-
len in het vagevuur
Woensdag 17 januari
09.00 uur Leesmis voor alle zielen in 
het vagevuur

Ter Eijck
Op zaterdag 23 december is er geen 
H. Mis in Ter Eijck, wel op zondag 24 
december om 14.30 uur (vigiliemis 
van Kerstmis)

De thuiscommunie met Kerstmis 
brengen we op donderdag 21 de-
cember. Op de eerste zaterdag 
van januari is er geen reguliere 
thuiscommunie.

Agenda
• Koffiedrinken: 1e zondag van de 
maand na de H.Mis van 11.00 uur in 
‘t Zaaltje.
• Mariakapel Heerlerheide: iedere 
werkdag open van 10.00 tot 12.00 
uur.
• Aanbidding: op woensdag en zater-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
• Marianoveen: elke maandag om 
18.45 uur.
• Boeteviering: vrijdag 22 december 
om 19.00 uur in de Corneliuskerk
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De verjaardag
van Jezus 

Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn 
verjaardag, elk jaar wordt die door 
jullie gevierd. Gedurende die tijd ge-
ven jullie elkaar veel cadeautjes, is er 
muziek ter ere van Mij en het eten is 
uitstekend.
Het is fijn te weten dat er in ieder ge-
val mensen zijn die Mijn verjaardag 
niet vergeten zijn. Vroeger wist ieder-
een nog de reden van het Kerstfeest 
en waren ze dankbaar voor alles wat 
Ik voor ze deed. Maar in deze tijd weet 
bijna niemand dat meer. Families en 
vrienden komen bij elkaar en hebben 
een fijne tijd samen.
Ik kan me vorig jaar nog herinneren...
Het was groot feest met mooie ge-
dekte tafels, heerlijke gerechten, fruit, 
noten en chocolade, ijs, gebak en 
drankjes. Ook de versieringen maak-
ten het extra feestelijk. Maar weet je, 
Ik was niet uitgenodigd. Ik was wel de 
eregast maar men was vergeten Mij 
een uitnodiging te sturen. Het feest 
was ter ere van Mij, maar Ik was er 
niet bij. Terwijl Ik er zo graag bij ge-
weest zou zijn.
Om je de waarheid te zeggen, ver-
baasde het Me niet, want al de vorige 
jaren vond Ik de deur ook al gesloten. 
Hoewel Ik niet was uitgenodigd, be-
sloot Ik toch stilletje binnen te gaan en 
in een hoekje naar het feest te kijken.
Iedereen was aan het drinken, men 
vertelde elkaar moppen en ze lachten 
overal om. Ze hadden het geweldig!
Tot overmaat van ramp, kwam er een 
dikke man in een rood pak binnen, 

hij had een lange witte baard. En hij 
riep steeds HO HO HO en hij leek 
dronken. Hij ging op een stoel zitten 
en alle kinderen kwamen aangerend 
alsof het feest voor hem was.
Om middernacht omhelsde iedereen 
elkaar, Ik stak Mijn armen wijd uit en 
wachtte tot iemand Mij zou omhel-
zen... maar niemand dacht eraan.
Toen gingen ze de pakjes uitpakken 
en Ik keek of er voor Mij een pakje bij 
was, maar nee! Hoe zou jij je voelen 
als je jarig was en iedereen kreeg een 
cadeautje behalve jij, de jarige? Toen 
begreep Ik dat Ik niet welkom was en 
ging ik stilletjes weg.
Wat zou Ik het fijn vinden als jij me 
komende kerst mee liet vieren. Dat 
Ik mee mocht delen in het feit dat 
Ik 2017 jaar geleden geboren werd, 
om voor jou te sterven aan het kruis, 
zodat jij mag leven. Mijn enige wens 
voor kerst is: dat jij dit gelooft met je 
hele hart.
Ik zal je wat vertellen... Ik ben zelf een 
feest aan het voorbereiden, een feest 
zoals geen mens kan bedenken. Ik 
ben al bezig met de uitnodigingen te 
schrijven en er is ook een uitnodiging 
voor jou bij.
Ik zal je naam schrijven met gouden 
letters in een groot gastenboek. Al-
leen diegene die in dat boek staan 
mogen binnen komen en mee fees-
ten. Diegene die Mijn uitnodiging 
niet aannemen, laat ik buiten staan. 
Bereid je voor, want als alles klaar is, 
begint het feest. Ik houd van je!

Jezus



MISTIJDEN IN DE KERSTTIJD 
IN DE KERK TE SCHANDELEN
Woensdag 20 december:
18.15 uur Boeteviering en Biecht
19.00 uur H. Mis
Zondag 24 december:      
11.00 uur H. Mis
18.00 uur Gezinsmis
21.00 uur Kerstmis m.m.v. 
het kerkelijk zangkoor                                                       
Maandag 25 december:         
11.00 uur Kerstmis m.m.v. het Mee-
zenkoor
Dinsdag 26 december:    
11.00 uur H. Mis
Zondag 31 december:     
11.00 uur H. Mis
Maandag 1 januari:          
11.00 uur H. Mis

† Zuster Adelberga SSpS
Ons bereikte het bericht van het 
overlijden van Zuster Adelberga 
(Anna Petronella van der Putten). 
In 1977 werd zij huishoudster bij 
pastoor Hannemann en verzorg-
de zijn huishouding o.a. tijdens 
zijn benoeming in de Christus 
Koningparochie te Nieuw-Einde. 
Toen hij deken werd in Maastricht 
ging zij met hem mee en op de 
achtergrond biddend en werkend, 
begeleidde zij vele priesters.
Op 17 november j.l. is zij overle-
den. Wij danken God voor haar 
leven en dat zij moge rusten in 
vrede.
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In de Heer is overleden:
te Heerlerheide:
† Ba My Nguyen, 62 jaar, Heerlen
† Willy Crousen-Manders, 70 jaar, 
Gravenstraat
† Annie Stienen-Kersic, 75 jaar, Co-
lumbusstraat
† Erich Nitsche, 91 jaar, John F. 
Kennedylaan

Vormselviering
Op 18 november ontvingen 39 vor-
melingen uit onze parochies het 
sacrament van het Heilig Vormsel 
uit handen van dr. Lambert Hendriks, 
rector van het grootseminarie Rol-
duc:
Ryan Smits, Tygo Schoonens, Lisa 
Jansen, Senna Backus, Esmée Loo-
ck, Stijn Willems, Kick Gerringa, Ya-
nou Manuel, Ylayscha Kock, Jelina 
Bouwens, Djoriana Dormans, Lucas 
Lendi, Mystique Lindelauf, Bran-
don Menzo, Stephan Eusenia, Kay 
Palmen, Quincy Uwingabiye, Lotte 
Kessels, Shannon Hermans, Justin 
Snijders, Damien Scheilen, Mitch 
Vleugels, Fabio Tugulu, Djayden 
van Troost, Ravien Melaan, Quinty 
Diependaal, Mike Gans, Esmée van 
Gerven, Cheyenn Laurens, Dylano 
van Niftrik, Dilano Niesing, Bram 
Boelen, Laura van den Brand, Kyra 
Coolen, Dylan en Kane Donahue, 
Gwen Geerts, Jaimy Haagsma en 
Zaci Nguen.
Wij wensen de vormelingen van har-
te proficiat met dit vormsel en moge 
de H. Geest hen altijd vergezellen op 
hun verdere levensweg.



1010

Adverteren? Bel 5212450



Multicultureel 
kerstconcert 
met Popkoor Thirdwing 
“Popkoor Thirdwing meets the world” 
is de naam van dit multicultureel 
kerstconcert dat wij organiseren 
voor de inwoners van Parkstad Lim-
burg. Ons kerstrepertoire is pop en 
hip.
Met de laagdrempelige opzet van 
dit concert willen wij U laten proe-
ven hoe een gezellige samenleving 
kan functioneren. Iedereen zal met 
plezier over de schutting van zijn 
eigen cultuur kijken en de mogelijk-
heid hebben om van het sociale en 
maatschappelijk leven te genieten.
Het kerstconcert vindt plaats 
woensdag 20 december 2017  in 
Cultureelcentrum Corneliushuis, 
Groeët Genhei 14, 6413 GN Heer-
len-Heerlerheide. Aanvang 19.30 
uur en de zaal is al open vanaf 
19.00 uur. Iedereen is ook dan van 
harte welkom, toegang en parkeer-
garage zijn gratis
Dit concert is mede mogelijk ge-
maakt door een financiële onder-
steuning van Lidl supermarkt.
Kapelaan Roderick van Attekum

over Kerstmis
“Voor miljoenen mensen wereldwijd 
is Kerstmis het feest der feesten,” 
vertelt kapelaan Roderick van At-
tekum in De Boodschap. “Het feest 
met de familie, van gezelligheid, 
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van het samen aan tafel gaan. Het 
feest ook waarbij we elkaar verrijk-
ken met mooie geschenken, die we 
in de kerstboom hangen, of daaron-
der leggen. Met Kerstmis reikt God 
zelf ons een prachtig mooi cadeau 
aan. Het mooiste geschenk dat we 
ons eigenlijk kunnen wensen: Je-
zus, zijn Zoon. Hij is het grootste 
geschenk dat we mogen ontmoe-
ten. Hij laat ons zien dat God met 
ons is. Dat Hij in deze wereld wil 
zijn om met ons door het leven te 
stappen.”

Misstipendia 2018
De Diocesane Financiële Commissie 
van het bisdom Roermond heeft voor 
parochies in Limburg de volgende 
tarieven voor misstipendia en kerk-
bijdrage voor 2018 vastgesteld. Alle 
bedragen zijn enigszins verhoogd ten 
opzichte van 2017.
Eenvoudige dienst door de week 
(leesmis)                             € 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond 
of zondag     € 27,50
De minimumbijdrage kerkbijdrage is 
vastgesteld op € 110,-- voor 2018. Het 
richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 
1% van het netto inkomen van een 
economische eenheid.  
Woord van dank
Graag willen wij allen die onze ker-
ken zo prachtig hebben versierd 
voor Kerstmis heel hartelijk danken. 
Kerststalbouwers, bloemschikkers, 
kosters en poetsers: onze welge-
meende dank. Ook dank aan alle 
adverteerders, die dit blad moge-
lijk maakten en aan alle bezorgers.



Overzicht eucharistievieringen door het jaar

  Heerlerheide  Heksenberg     Schandelen

 zaterdag (14.30 uur:        
  Ter Eyck)
  19.00 uur        

 zondag 11.00 uur 09.30 uur     11.00 uur

 maandag 19.00 uur

  (18.45 uur:
  Marianoveen)

 dinsdag  09.00 uur 

 woensdag 09.00 uur       19.00 uur 

 donderdag        09.00 uur

 vrijdag   19.00 uur  

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.30 uur
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen. Tel. 045 - 521 24 50
website: www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl Tel. 06 - 270 942 62
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur onder nr. 06 - 531 71 722 e-mail: fiencruts@home.nl

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

 Een gezegend
       Kerstfeest 
wensen U pastoor, kapelaan,

diaken en kerkbestuur


