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Het programma Opsporing verzocht
vraagt om getuigen die iets waargenomen hebben. In Eyewitness,
Oog in oog met de Tweede Wereldoorlog – een oorlogsmuseum in Geleen – krijg je een beeld van de
oorlog aan de hand van persoonlijke brieven die een parachutist aan
zijn ouders schrijft. Persoonlijke
ervaringen spreken ons meer aan
dan een algemeen verslag. Muziek,
sport en werk worden concreter als
iemand over zijn eigen beleving
vertelt. Zelf word ik altijd geraakt als
iemand over zijn geloof-in-de-praktijk
vertelt. Dat zijn dan op zich vaak
gewone dingen: Leo Feijen die vertelt dat hij na zijn interviews met
Nederlandse kloosteroversten in het
buitenland nu iedere dag een half
uur eerder opstaat voor stilte. Mensen die terloops vertellen: vrijdags
eten we geen vlees – en je proeft
dat het is omdat vrijdag een onthoudingsdag is. Als ik niet naar de kerk
ga, heb ik geen zondag. Een religieus die zegt: Iedere avond bereid
ik me voor op de hemel. Getuigenis
geven hoort bij ons mens-zijn en
zeker bij ons geloof. Het raakt ons
omdat het dan doorleefd geloof is.
Er steekt persoonlijke beleving achter. Zulke geloofsgetuigen hebben
wij nodig! Opsporing verzocht! Wij

zijn op zoek naar geloofsgetuigen.
Mensen die kunnen getuigen van
de barmhartige liefde van God. Getuigen, die geraakt zijn door de persoon van Jezus Christus en – ongemerkt (?) – met Hem een band
hebben opgebouwd die hun hart
raakt. Van hart tot hart. Zoals geliefden elkaars hart aanspreken en in
elkaar geloven. Zo zijn gelovige
mensen door Jezus aangesproken.
Om dan met Hem in gesprek te
Uitreiking Pro ecclesia
et pontifice (zie blz.11)

blijven, van hart tot hart. In Jezus
geloven, op Hem vertrouwen. Zelf
ben ik er als tiener al door geraakt
dat ons katholieke geloof wáár is.
Het klinkt zo gewoon, maar toch
werpt dat een licht op alles wat er
gebeurt. Ik ben daar blij om. Het
geeft geen verklaring van gebeurtenissen, maar is meer een licht wat

Liturgische kalender
C cyclus

Weekend 21/22 mei: H. Drie-eenheid
eerste lezing Spreuken 8, 22-31
tussenzang psalm 8
tweede lezing Romeinen 5, 1-5
evangelie Johannes 16, 12-15
(“Al wat de Vader heeft is het Mijne.
De Geest zal u verkondigen wat Hij
van Mij ontvangen heeft.”)
Weekend 28/29 mei: Feest van het
heilig Sacrament van het Lichaam en
Bloed van Christus
eerste lezing Genesis 14, 18-20
tussenzang psalm 110
tweede lezing 1 Korintiërs 11, 2326
evangelie Lucas 9, 11b-17
(“Allen aten tot zij verzadigd waren.”)
Weekend 4/5 juni: 10e zondag
eerste lezing 1 Koningen 17, 17-24
tussenzang psalm 30
tweede lezing Galaten 1, 11-19
evangelie Lucas 7, 11-17
(“Jongeling, lk zeg je: sta op!”)
Weekend 11/12 juni: 11e zondag
eerste lezing 2 Samuël 12, 7-10 +
13
tussenzang psalm 32
tweede lezing Galaten 2, 16 + 19-21
evangelie Lucas 7, 36 - 8, 3
Maandag 13 juni: H. Antonius van
Padua, priester, franciscaan,
kerkleraar
Dinsdag 14 juni: H. Lidwina, maagd
Weekend 18/19 juni: 12e zondag
eerste lezing Zacharias 12, 10-11
tussenzang psalm 63
tweede lezing Galaten 3, 26-29
evangelie Lucas 9, 18-24
(“Gij zijt de Gezalfde van God. De
Mensenzoon moet veel lijden.”)
vaderdag
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erop schijnt. Ik denk, nu nog meer
dan voorheen, heeft onze tijd behoefte aan mensen met een gelovige blik. Zo’n blik geeft hoop!
Met paus Franciscus zijn we op
zoek naar zulke getuigen van Gods
barmhartige liefde voor de wereld.
Om arm en rijk te laten zien wie
God is. Getuigen die de Blijde Boodschap van vergeving uit kunnen
dragen, omdat ze zelf in hun hart
geraakt zijn door de liefde die uit
Jezus’ Hart stroomt naar alle mensen. We zijn op zoek naar mensen
die hiervan willen getuigen, Èn naar
mensen van goede wil die open
staan om deze liefde te ontvangen.
Pastoor Wim Miltenburg fso

Betaling van de kerkbijdrage kan
nu ook 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 machtigingsformulier 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 het kerkbestuur uw machtiging heeft ontvangen, hoeft u verder niets meer te
doen en regelt het kerkbestuur het
voor u. Als u het achteraf niet eens
bent met de afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Daarvoor moet
u binnen acht weken na betaling
contact opnemen met uw bank.
Het machtigingsformulier kunt u verkrijgen bij het parochiekantoor of u
kunt het downloaden van de website: www.parochiesheerlennoord.nl
\ wat te doen \ downloaden. Nadat
we het ingevulde formulier hebben

Hier kan

uw advertentie staan....

045 - 521 24 50

Pappersjans 17
6413CK Heerlen

Koolkoelenweg 40
6414 XP Heerlen-Heksenberg
tel. 045 - 563 64 14

045-5490490

Adenauerlaan 17
6414 NM Heerlen
045 52 81 4 81
www.beaujean.nl
verkoop, verhuur
taxatierapporten

Kampstraat 46
Postbus 5044
6401 GA Heerlen
T 045 - 5286565

SCVMgercertificeerd
Lid VastgoedPro

www.mok-uitvaart.nl

TABAK-KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN
Winkelcentrum
Heerlerheide
zie www.primera.nl

Wannerstraat 15
6413 EV Heerlerheide
Tel. 522 29 49

Ook voor uw staatsloten

montage & service

RO LLU IKEN

Z ONW ER IN G

Titus Brandsmastraat 2
6414BL Heerlen
tel +31(0)45 522 87 18
rob@rdmontage.nl

R A AM DE CO RATIE

Ook voor reparaties
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ontvangen krijgt u bericht wanneer
de automatische incasso ingaat.
Vooral de parochianen die nog gebruik maken van acceptgirokaarten
worden verzocht om over te stappen
naar betaling via automatische incasso. Acceptgirokaarten worden
over enkele jaren afgeschaft door
de banken. Bovendien is het voor
het kerkbestuur relatief duur om via
acceptgiro’s de kerkbijdrage te innen. Natuurlijk kunnen ook de andere parochianen gebruik maken
van deze makkelijke methode om
de kerkbijdrage te betalen.
Op 15 en 16 juli bestaat voor de
gouden, zilveren en bronzen sponsoren van de renovatie van de Corneliuskerk de mogelijkheid om de
kerktoren van de Corneliuskerk te
beklimmen en bij de klokken te genieten van het uitzicht over Heerlerheide en omgeving. Heeft u nog niet
gesponsord? Het kan nog steeds!
Om het resterende bedrag van
€ 43.000 voor de renovatie binnen
te krijgen is het kerkbestuur in
maart gestart met een financiële
actie. Sponsoren kunnen een m2
voegwerk
sponsoren à
€ 50. Ieder die
minimaal één
m2 sponsort
wordt vermeld
op de lijst van
bronzen sponsoren, die in het
kerkportaal
hangt en ook te
vinden is op de
website van de
parochie. Voor
diegenen die meer kunnen missen
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is er de mogelijkheid om voor twee
m2 een zilveren sponsor of voor minstens vijf m2 een gouden sponsor te
worden. De actie loopt lekker, maar
we willen deze toch graag nog een
keer onder uw aandacht brengen,
omdat we er nog niet zijn. Kijk voor
de actuele stand op de website van
de parochie (parochiesheerlennoord.nl) onder actueel\renovatie
kerk. Daar ziet u op de thermometer
rechts hoeveel van de totaal benodigde € 100.000 inmiddels bij elkaar
is.
Op vrijdagavond 15 juli om 19.30 uur
worden de gouden sponsoren ontvangen voor een beklimming van de
toren en aansluitend een ontvangst
op de pastorie. Op zaterdag 16 juli
tussen 10.00 en 16.00 uur krijgen de
zilveren en bronzen sponsoren de
gelegenheid om de toren te beklimmen. De beklimming geschiedt op
eigen risico. De toegang tot de toren
bestaat uit een aantal ladders, die u
op en af moet. Alle sponsoren ontvangen voor 14 juli een bedankbrief,
die tevens geldt als toegangsbewijs
tot de kerktoren.
Heeft u nog niet gesponsord? U kunt
het geld overmaken naar de renovatierekening
NL 48 RABO 0109315863 t.n.v.
Kerkbestuur St. Cornelius. Wilt u
liever niet vermeld worden op de lijst
van sponsoren, dan kunt u dit aangeven bij de overschrijving. Daar
houden we uiteraard rekening mee.

Het volgende nummer verschijnt op
23 mei 2016. Wilt u uw misintenties
of andere kopij geplaatst zien, gelieve dit tenminste 14 dagen eerder
bij het parochiekantoor, Kerkstraat
6, Heerlerheide (tel. 5212450) te
melden.

24 uur per dag,
7 dagen per week
emotionele ondersteuning.
Waarover je ook wilt praten,
anoniem en vertrouwelijk,
bel 0900-0767 (5 ct/min.)
of lokaal: 045- 571 99 99
chatten/ mailen via
www.sensoor.nl
Sensoor is er
voor iedereen, dag en
nacht.
Als je (soms)
eenzaam
bent of je alleen voelt is
het fijn als je dat met iemand kunt
delen. Vrienden, kinderen, familie,
buren zijn niet altijd in staat of bereid
om te luisteren. Door ziekte, een handicap of ouderdom kan het aantal
mensen met wie je contact hebt ook
veel kleiner geworden zijn. De medewerkers van Sensoor zijn altijd bereid
met aandacht naar je te luisteren. Dat
geeft troost.
Het kan ook zijn dat je rondloopt met
zorgen, verdriet, een geheim dat je
(nog) niet wilt delen met iemand uit
je omgeving. Erover praten kan helpen
om jezelf wat lucht te geven en zicht
te krijgen op hoofd en bijzaken. De

medewerkers van Sensoor zijn geschoold om je daarbij behulpzaam te
zijn, maar zullen allereerst - zonder
oordeel - je alle ruimte geven om je
verhaal te doen.
Moeten we binnen de Kerk niet voor
elkaar zorgen? Ja natuurlijk, en velen
van u doen dat ook, maar we bereiken
niet iedereen en zijn soms niet in staat
echt aanwezig te zijn. Sensoor kan
dan in uw plaats treden. Sensoor is
op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor
ons vrijwilligerswerk dat er echt toe
doet. Je bent er voor de ander in zijn
of haar eenzaamheid, verdriet of
angst. Natuurlijk word je voor dit werk
goed opgeleid en begeleid.
Kijk voor meer informatie op de website www.sensoor.nl/ik-wil-helpen.html
U bent welkom als beller/chatter of
als vrijwilliger.
Gerard van Etten, regiomanager
Sensoor Zuid-Nederland

Last minute inschrijven voor WJD
Deze zomer zijn weer de Wereldjongerendagen. Deze keer in Polen.
Van 26 t/m 31 juli komen misschien wel meer dan drie miljoen
jongeren van over de hele wereld
naar Krakau om hun geloof te vieren en om elkaar en paus Franciscus te ontmoeten. Voorafgaand aan
het officiële programma zijn er
kleinere bijeenkomsten in diverse
Poolse steden. Vanuit Limburg gaat
ook een groep jongeren naar Polen
toe. Inschrijven kan nog. Kijk voor
meer informatie op
www.wjd2016.nl
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Kerkelijke
diensten in de
St. Corneliuskerk
Kerkstraat 8

Maandag 23 mei
18.25 uur Rozenkransgebed
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis
Woensdag 25 mei
08.40 uur Rozenkransgebed
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 27 mei
18.40 uur Rozenkransgebed
19.00 uur Leesmis voor de zielen
in het vagevuur en voorJozef Hermans en Maria Helena Vaessen
(st.).
Zaterdag 28 mei
16.00 -16.45 uur: Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Eddy Gryson (coll.); Monty Pluim Mentz (coll.);
voor een overledene (coll.) en voor
Christel Reep-Königs (coll.).
Zondag 29 mei
11.00 uur Zangmisvoor Anouk van
Putten en Kim Jef Plas (1e jrd.),
voor overleden ouders Kees van
Putten sr. en Liesje Szlanina; overl.
ouders Christiaan Wijnen en Elly
Haesen en Willy Fritz (jrd.); Greet
van der Ven (zesw.dienst; Henny
Stegeman en zoon Frans (10e jrd.);
ouders Arentsen-Degens (jrd.)
m.m.v. Martin Hurkens (zang).
Maandag 30 mei
Geen H. Mis in de Corneliuskerk.
19.00 uur H. Mis in de kapel te
Leenhof.
Woensdag 01 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 03 juni
18.00 -19.00 uur Aanbidding en
aansluitend leesmis voor priester6

roepingen en H. Priesters; voor de
zielen in het vagevuur; voor Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 04 juni
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Rika Körferter Linde (coll.); voor een overledene
(coll.) en voor Jan Savelsberg (coll.).
Zondag 05 juni
11.00 uur Zangmis voor Mia PaesGorissen (coll.); Sjef Herens (1ste
jrd.) ; Rob Hendriks (coll.) m.m.v.
St. Pauluskoor.
KINDERNEVENDIENST.
Maandag 06 juni
13.00 uur Huwelijksmis voor Patrick
Hollender en Monique Fiegen.
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Jan Pieter Janssen en Anna Maria Janssen-Jacobs
(st.).
Woensdag 08 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 10 juni
19.00 uur Leesmis voor de zielen
in het vagevuur.
Zaterdag 11 juni
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
Fer Mannheims (jrd.); Anneke van
Dijk-Kolen (coll.) en voor een overledene (coll.).
Zondag 12 juni
11.00 uur Zangmis voor Jet Schoenmaekers-Leunissen (coll); voor
overl. ouders Ben en Else HissinkHallmann; Math en Fieny van OijenStarmans (jrd.) en voor Jacqueline
van Rhenen-Snellaert (coll.) m.m.v.
St .Caecilia koor.
Maandag 13 juni
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis

Woensdag 15 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 17 juni
19.00 uur Leesmis voor de zielen
in het vagevuur.
Zaterdag 18 juni
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid;
19.15 uur Zangmis voor Paul
Spronck (coll.); Mia van VoorstBeaujean (coll.) en voor Mia Janssen-Reimersdal (coll.).
Zondag 19 juni - Vaderdag
11.00 uur Zangmis voor Lies Snackers-Wijnen (coll.); Jan Martens
(coll.); ouders Mendel-Lipowicz
(coll); Frits Westenberg (coll.); Henk
Gerringa (coll.) m.m.v. Gregoriaans
koor
Maandag 20 juni
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Jan Hendrik Kleinjans, Maria Gertrudis Vrohn en zoon
Hubert Kleinjans (st.)
Woensdag 22 juni
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 24 juni
19.00 uur Leesmis voor de zielen
in het vagevuur.
Zaterdag 25 juni
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid.
19.15 uur Zangmis voor Eddy Gryson (coll.); Sjef Herens (coll.) en
voor Frans Swinkels (coll.).
Zondag 26 juni
11.00 uur Gezinsmis met speciale
medewerking van kinderen uit groep
3 en 6 van de basisscholen.

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

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

• Eva, dochter van
Judith Schmeltz,
Zeswegenlaan
• Anna d’Oro, dochter van Ronald
Vullings en Arianna Bond, Einderstraat
• Yentlee, dochter van Wilco Marx
en Denise van Ewijk, Kampstraat
† Eddy Gryson, 64 jaar, Schelsberg
† Greet van der Ven, 79 jaar,
Unescostraat
† Gerda Arts, 83 jaar, Henri
Dunantstraat
† Ber Vanderbroeck, 66 jaar, Ir. C.
Blankevoortstraat
† Jacques IJzermans, 92 jaar,
Stanleystraat

op maandag 6 juni: Patrick
Hollender en Monique Fiegen.
Intenties voor alle kerken van onze
parochie kunt u opgeven bij het
parochiekantoor, Kerkstraat 6, Heerlerheide (tel. 5212450) of via de
website.
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Hier had uw advertentie
kunnen staan

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Neem contact op met
het parochiekantoor: 521 24 50

Stichting
Gemeenschapshuis
Heksenberg
Hei-Grindelweg 84

Bent u op zoek naar ‘n geschikte locatie voor uw bruiloft of
communiefeest? Dan bent u bij ons aan het goede adres!
Ook úw adres voor een All-in feest (€ 23,50 pp.) koffietafel,
feestavond, receptie, vergadering, training en opleiding.
Voor verdere info:
www.gemeenschapshuisheksenberg.nl • sgh1964@gmail.com
Tel. 045 521 21 92 of 06-305 47 437 • fax: 045 - 528 54 51

op je voordeligst
Etos de Wanner • Wannerstraat 9
tel. 5225759

kapsalon

Korbel

Wannerstraat 13
Heerlerheide
tel. 522 91 70

Wij werken op afspraak

Medisch Pedicure Mirjam

Boerderijwinkel Grooten
Heihoven 2 • Heerlen • tel. 5729008

Aardappelen, groenten + fruit
soepkip + scharreleieren
Limb. streekproducten + cadeaumanden

Bronkstraat 33 Heerlerheide tel. 5224698
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Open: ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00 u
za. 9.00 - 16.00 u. Dinsdag gesloten.
Bereikbaar via Euregioweg, rotonde naar Br.heide
info: www.boerderijwinkelgrooten.nl

Kerkelijke
diensten in de
St. Antonius
van Padua
kerk
Beersdalweg 64

proficiat met dit doopsel en de
dopeling wensen wij veel geluk op
zijn verdere levensweg.
Op zondag 24 april ontvingen 13
communicanten hun Eerste Heilige
Communie. Het was een fijn feest mede
dankzij de inzet van vele vrijwilligers. De
communicanten werden feestelijk
afgehaald door de Trommelaere van
Herle bij de Frans Postma school en
onder muzikale begeleiding naar de kerk
gebracht.
Na afloop werden buiten de ballonnen
opgelaten. Dank aan allen die zich
ingezet hebben om deze dag een
feestelijk tintje te geven.

Zaterdag 28 mei:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene
Dinsdag 31 mei:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. de H.
Antonius en voor de zielen in het
vagevuur.
Zaterdag 4 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor Cor
Post (verj.)
Dinsdag 7 juni:
19.00 uur: Euch.viering t.e.v. H.
Antonius en voor alle zielen in het
vagevuur.
Zaterdag 11 juni:
18.00 uur: Plechtige afsluiting
Antoniusnoveen en euch.viering
voor Annie van de Kolk-Kroezen.
Dinsdag 14 juni:
19.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur.
Zaterdag 18 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor een
overledene
Zaterdag 25 juni:
18.00 uur: Euch.viering voor alle
vrijwilligers
Dinsdag 28 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor alle
zielen in het vagevuur.

Traditiegetrouw staan 9 dinsdagavondvieringen in de
kerk van St. Antonius van
Padua in de Vrank in het
teken van de Antoniusnoveen. Bij binnenkomst
kunt U uw intentie inschrijven in een boek.
Deze intenties zullen bij
de voorbeden worden
voorgelezen. Ook het bekende gebed
om voorspraak van St. Antonius en
dank voor verkregen gunsten wordt
gebeden.
De Antoniusnoveen wordt gehouden
op de dinsdagen: 31 mei en op 7 juni.
De vieringen beginnen telkens om 19.00
uur. Zaterdag 11 juni sluiten we de
noveen plechtig af om 18.00 uur.
De ochtendvieringen op dinsdag om
9.00 uur komen tijdens deze noveen
te vervallen.

Op 1 mei ontving Dylano van den
Eijnden, zoontje van Dimitri van den
Eijnden en Miranda Bakker het
sacrament van het Heilig Doopsel.
Wij wensen de ouders, peetouders
en verdere familieleden van harte

Op 8 maart overleed Lies Kollée- de
Jong op 82-jarige leeftijd. Ze verbleef
in verpleeghuis Bergweide. Op 14
maart namen wij vanuit onze parochiekerk afscheid van haar.
Wij wensen de familie veel sterkte.
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Voor al uw loodgieterswerkzaamheden bel

Lemmens/Meessen bv
al meer dan 50 jaar een begrip

Litscherveldweg 2 • Heerlerheide
tel 045 - 5213661 • info@lemmensmeessen.nl
www.lemmensmeessen.nl

Meubelstoffeerderij Parkstad

Een complete uitvaart hoeft niet
meer te kosten dan € 2195,=

Grasbroekerweg 63
6412BC HEERLEN
Tel. 5213975
www.meubelstoffeerderijparkstad.nl

Uitvaart Limburg maakt
uw uitvaart bespreekbaar
en betaalbaar
Slagerij - Traiteur

Bel vrijblijvend
045-4009002 of kijk op
www.uitvaartlimburg.nl

Gezellig
winkelen
bij
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André Habets

Mgr. Hanssenstraat 19
Winkelcentrum Heksenberg

Woensdag:
gehaktdag
Donderdag:
kogelbiefstuk –
4 halen 3 betalen
Ieder weekend:

extra reclame

Ook het adres
voor al uw feesten

Groeët Genhei 24
Heerlerheide
tel. 5280109

Kerkelijke
diensten
in de

St. Gerardus
Majellakerk
Heerenweg 45

Zondag 22 mei:
9.30 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Kleijkers-Vos en Eugene Porters-Kleijkers (jrd.) en voor levende
en overleden leden van Jachthoorn
en Trompetterskorps Edelweiss
m.m.v. dit korps.
Zondag 29 mei:
9.30 uur: Euch.viering voor Josef
Derstvensek (2de jaardienst)
Zondag 5 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor overleden
ouders Arets-Smeets en zoon Leo
Arets (gest.jrd.)
Maandag 6 juni:
10.00 uur: Euch.viering in seniorenhof de Grindel (voor eenieder toegankelijk)
Dinsdag 7 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Zondag 12 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor Sien
Vromen- van Buuren (3e jrd.) m.m.v.
kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Zondag 19 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor een overledene
Dinsdag 21 juni:
9.00 uur: Euch.viering voor hen die
offerden (offerblok)
Vrijdag 24 juni:
15.15 uur: Huwelijksmis van Sirin
Crins en Jean-Pierre Peeters.
Zondag 26 juni:
9.30 uur: Euch.viering voor Maria
Wiermans en zoon Twan (gest.jrd.)

Op 24 juni zullen Sirin Crins en JeanPierre Peeters elkaar het ja-woord geven
in onze kerk.
Wij wensen het bruidspaar veel geluk op
hun verdere levensweg.
Zondag 8 mei ontving Hub Beaujean (75)
in de Corneliuskerk in Heerlerheide de
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia
et Pontifice uit handen van pastoor Wim
Miltenburg. Sinds 2007 is Hub lid van
het kerkbestuur, al 41 jaar lector en gedurende 45 jaar zorgt hij dat dit parochieblad verschijnt; eerst als drukker en later
als eindredacteur. Samen met zijn echtgenote heeft hij de kinderen opgenomen,
die voor de genocide in Rwanda waren
gevlucht. Na het overlijden van pastoor
Klein in 1997 – bij wie zij tot dan verbleven
– heeft hij hen een nieuw thuis gegeven.
Alle drie waren nu bij de uitreiking van
de pauselijke onderscheiding aanwezig.
Op maatschappelijk terrein zet Hub zich
ook in voor de heemkundevereniging en
de Zonnebloem. Omdat zijn werkzaamheden zich vooral op de Heksenberg
afspeelden, zong het St. Caeciliakoor
Heksenberg, kwam de lector van daar,
evenals de acolieten die zich bij hun
collegae van Heerlerheide hadden aangesloten. Aansluitend vond er een warme
receptie plaats waarbij de kerkgangers
de gedecoreerde en zijn echtgenote feliciteerden.

Op Tweede Pinksterdag ontvingen 10
communicanten van Heksenberg hun
Eerste Heilige Communie. Het was een
fijn feest mede dankzij de inzet van vele
vrijwilligers. Dank vooral aan Annelie
Ermers en Thea Vis. Harmonie St. Gerardus begeleidde de communicanten
naar de kerk en speelde tijdens de
viering ook enkele bekende nummers.
Na afloop van de viering werden de
communicanten muzikaal teruggebracht
naar het schoolplein, alwaar de harmonie nog een feestelijke aubade bracht
aan de kinderen.
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Overzicht eucharistievieringen door het jaar
Heerlerheide
zaterdag
zondag
maandag

Heksenberg

Vrank

Schandelen

(15.00 uur:
Ter Eyck)

19.15 uur
11.00 uur
19.00 uur

18.00 uur
09.30 uur

19.00 uur
11.00 uur

(18.45 uur:
Marianoveen)

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

9.00 uur

9.00 uur

(1e en 3e week (2e en 4e week
van de maand) van de maand)

09.00 uur

19.00 uur
09.00 uur

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 - 5723473
email 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, email: 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

