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Paus: Ga naar
de aanbidding
Ik betrap me er zelf op dat ik in het
buitenland gemakkelijk ‘n kerk binnenloop en niet alleen ik, velen kennen
dit gebruik. Een kerkgebouw, zeker
een monumentaal kerkgebouw, heeft
een eigen aantrekkingskracht. In de
zomermaanden hebben we wellicht
wat meer tijd om de rust ook bij God
te zoeken. De paus spoort aan om
waar mogelijk elke dag en vooral te
midden van de moeilijkheden die we
in het leven tegenkomen het heilig
Sacrament te bezoeken.
Als dit parochieblad verschijnt zijn de
Wereldjongerendagen in Krakau al
geweest. Ze zullen ons zeker een
vitale kerkgemeenschap hebben laten
zien. Zulke vakantie-ervaringen hebben we nodig om wat verder te kijken
en ons thuis te weten in die geloofsgemeenschap die de Kerk is. Mensen
die met Jezus op weg willen gaan en
zoals in het evangelie van Martha en
Maria naar Jezus willen luisteren. Een
vakantie-evangelie. De spanning tussen alles wat gedaan moet worden
(Martha) en de rust die we moeten
nemen (Maria).
We zien allereerst dat Jezus uitstijgt
boven wat cultureel gebruikelijk was:

Hij is in gesprek met vrouwen, wat
verbazing oproept. De leerlingen keken hoogst verbaasd op toen ze Jezus zagen staan praten met een
vrouw. (vgl. Joh 4) En natuurlijk zag
Jezus wel dat Martha een handje hulp
kon gebruiken bij het bedienen. Maar
toch zegt Hij: Maria heeft het beste
deel gekozen en het zal haar niet
ontnomen worden. Gezeten aan de
voeten van de Heer, luisterde Maria
naar Jezus. Gezeten aan de voeten
van, dat is een Bijbelse uitdrukking
van in de leer zijn. Paulus gebruikt
die ook als hij het over zijn opleiding
heeft: “gezeten aan de voeten van
Gamaliël" (vgl. Hand. 22,3). En dat
bij Jezus in de leer zijn, naar Hem
luisteren, is het beste deel dat ondanks alle drukte die er is en alles
wat gedaan moet worden er niet bij
in mag schieten. Daarom: Maria heeft
het beste deel gekozen en het zal
haar niet ontnomen worden. Misschien een kans voor ons in deze
zomer. Goede vakantie allemaal!
Pastoor Wim Miltenburg fso

Liturgische kalender Afscheid
Van twee werkers van het eerste uur
C Cyclus
Augustus

Weekend 6/7 augustus:
Gedaanteverandering van de Heer
eerste lezing Daniel 7, 9-10 + 13-14
tussenzang psalm 97
evangelie Matteüs 17, 1-9
Zondag 7 augustus:
19e zondag door het jaar
eerste lezing Wijsheid 18, 6-9
tussenzang psalm 33
tweede lezing Hebreeën 11, 1-2 + 8-19
(of 11, 1-2 + 8-12)
evangelie Lucas 12, 32-48
(“Weest ook gij bereid.”)
Weekend 13/14 augustus:
20e zondag door het jaar
eerste lezing Jeremia 38, 4-6 + 8-10
tussenzang psalm 40
tweede lezing Hebreeën 12, 1-4
evangelie Lucas 12, 49-53
(“lk ben geen vrede komen brengen, maar
verdeeldheid.”)
Maandag 15 augustus:
Maria Tenhemelopneming
eerste lezing Openbaring 11, 19a + 12,
1-6a + 10ab
tussenzang psalm 45
tweede lezing 1 Korintiërs 15, 20-26
evangelie Lucas 1, 39-56
Weekend 20/21 21 augustus:
21e zondag door het jaar
eerste lezing Jesaja 66, 18-21
tussenzang psalm 117
tweede lezing Hebreeën 12, 5-7. 11-13
evangelie Lucas 13, 22-30
(“Zij zullen komen uit het oosten en het
westen en zij zullen aanzitten in het
koninkrijk Gods.”)
Weekend 27/28 augustus:
22e zondag door het jaar
eerste lezing Ecclesiasticus 3, 17-18 + 20
+ 28-29
tussenzang psalm 68
tweede lezing Hebreeën 12, 18-19. 2224a
evangelie Lucas 14, 1 + 7-14
(“Wie zichzelf verheft zal vernederd en
wie zichzelf vernedert zal verheven
worden.”)
Maandag 29 augustus:
Marteldood van H. Johannes de Doper

hebben we in de avondmis op 25
juni afscheid genomen als vrijwilliger:
Harry en Marijke van Sleeuwen. Zolang zij aan de Schelsberg wonen,
hebben zij zich ingezet voor de parochie in de Vrank. Heel intensief was
hun samenwerking met de paters
franciscanen, die – tot het vertrek in
2007 van pastoor Clemens van Weelden ofm † – het pastoraat sinds de
oprichting van de parochie hebben
verzorgd. De inzet van Harry en Marijke was heel divers. Deels samen
met anderen zorgden zij voor het
parochieblad De Schakel, voor de
koffie na de missen, voor de kaarsen,
voor de Mis voor de Vietnamesen en
reden zij mensen naar de kerk. Het
kosteren; het meezingen in het Antoniuskoor en vele activiteiten gingen

hun ter harte zoals de MOV-groep en
dekenale gremia. Daarom: Dankjewel voor alle inzet, gedurende al die
jaren!
Een van de werkzaamheden die Harry en Marijke tot het laatst hebben
gedaan was de distributie van het
parochieblad. Nu zij zijn gestopt, hebben ook enkele andere bezorgers te
kennen gegeven te stoppen. Ook hen
danken we natuurlijk oprecht. Een
praktische consequentie is wel dat
we nu op zoek zijn naar parochiebladbezorgers.

Te huur: Garagebox
aan de Zwanenstraat (Heksenberg)

Bel 045 - 524 57 46

Parochiebladbezorgers
gezocht

Wij hopen dat er nieuwe bezorgers
bijkomen. Dit is echt noodzakelijk om
het parochieblad overal huis aan huis
te kunnen blijven bezorgen. Kunt u
in een of meerdere van hier onder
vermelde straten het parochieblad
maandelijks bezorgen, laat het dan
even weten op het parochiekantoor
(tel 5212450). Zonder nieuwe bezorgers zal het parochieblad niet meer
in deze straten bezorgd worden. Ieder
kan natuurlijk wel zelf een exemplaar
uit de kerk meenemen. Het parochieblad is ook te lezen op de website
www.parochiesheerlennoord.nl en u
kunt het parochiekantoor laten weten
dat u het per mail wilt ontvangen.
In de volgende straten zijn geen bezorgers van het parochieblad meer:
Huisbergerstraat (de oneven nummers t/m 37, even nummers [flatkant]
t/m 134), v.d. Scheurstraat (oneven
nummers), Schipbeekstraat, Schout
van Heeckerenring, Eemstraat, Gouwestraat, Reggestraat, Vechtstraat,
Amstelstraat, Jekerstraat, Roerstraat
(de nummers 11 – 21) en de Geulstraat (huisnummers 11 – 21 + 12 –
22).

Antoniuskoor stopt

Op 10 juli jl. heeft het Antoniuskoor
voor de laatste keer gezongen en zal
ophouden te bestaan. Dit is een besluit dat de leden met pijn in hun hart
hebben moeten nemen. De voorzitter
drukte het poëtisch uit: We hebben
getracht dat onze muzikale klanken
bij iedereen nog heel lang in het gehoor blijven als een genot en dat het
niet pijn gaat doen. Het is goed zo.
Het besluit is unaniem genomen tijdens de laatste algemene ledenvergadering van het koor.
Vanwege de penibele financiële situ-

atie van de Antonius van Paduaparochie heeft het koor sinds 2010 vaker
in andere kerken gezongen. (De H.
Mis op 10 juli was in de kerk van de
Molenberg.) De laatste Mis in de kerk
van de Vrank was een koempelmis.
Het Antoniuskoor is opgericht in 1933.
Dus kort na de bouw van de kerk! Na
zo’n lange periode kunnen we natuurlijk niet in stilte afscheid nemen. In
augustus maakt het koor nog een
uitstapje en op zondag 16 oktober
nemen we in de Corneliuskerk officieel afscheid van het koor. Het Caeciliakoor zal dan in deze H. Mis zingen
en daarna drinken we met koorleden
en bestuur een kop koffie in het parochiezaaltje. Nu het koor genoodzaakt is te stoppen, vanwege leeftijd,
minder leden, gezondheid enz. willen
we niet dat het als een nachtkaars
uitgaat; we willen deze lange periode
op waardige wijze afsluiten.

Binnenkort gaan trouwen
Marco Stienen en Melanie van den
Bogaard zullen op 2 september om
14u in de Corneliuskerk elkaar het
sacrament van het huwelijk toedienen.
Hun nieuwe adres is in Kerkrade en
was tot voor kort Unescostraat 20 in
onze parochie.

Pastorale stage

Ik ben Rajan Arulraj Nesaiyan, priesterstudent van het Grootseminarie
Rolduc te Kerkrade. Ik kom uit een
van de zuidelijke deelstaten van India,
Tamilnadu geheten. In 1984 ben ik
geboren in een gezin van 3 kinderen,
ik ben de jongste. Ik ben een priesterstudent voor het katholieke Bisdom
van Kuzhithurai in Tamilnadu. Al vanaf
mijn kindertijd heb ik een groot verlangen naar het priesterschap gevoeld. Daarom ben ik na mijn middelbare school naar het kleinseminarie
van ons bisdom gegaan. Van daar

uit ben ik naar de universiteit gegaan
voor mijn universitaire opleiding. Daar
heb ik een bachelor in Engelse literatuur behaald. Na de vijfjarige opleiding
op het klein seminarie ben ik naar het
Grootse-minarie gegaan voor mijn
filosofie studie; deze opleiding duurde
twee jaar. Tijdens mijn filosofie studie
had ik de kans om naar het huis van

Moeder Teresa te gaan en mee te
helpen met de zusters en broeders
van ‘Missionaries of Charity.’ Dat was
een mooie ervaring voor mij.
Na de filosofiestudie heb ik een jaar
stage in een van de parochies van
ons bisdom gelopen. Daarna heb ik
’n jaar in een kinderhuis voor doofstommen en weeskinderen stage gelopen. In 2012 heeft mijn bisschop
mij gevraagd om naar Nederland te
gaan en mijn verdere opleiding op
Rolduc te volgen. Komende september begint voor mij het voorlaatste
jaar van deze opleiding.
Dit jaar van de opleiding staat bekend
als het pastorale jaar en in dit jaar
mag ik in uw parochies Heerlerheide,
Nieuw-Einde, Heksenberg, Vrank en

Schandelen stage lopen. De bedoeling van dit pastorale jaar is dat ik
onder begeleiding van pastoor Wim
Miltenburg kom luisteren, leren en
boven alles meedoen. Om alvast een
hele kleine indruk te krijgen ben ik in
de maand juli gedurende drie weken
in uw parochies te gast geweest en
heb ik gedurende deze korte tijd met
een aantal van u al kennis gemaakt
en zo een beetje van de parochies
kunnen proeven. Vanaf september
zal ik wekelijks op diverse momenten,
ook in de weekenden, in uw parochies
aanwezig zijn. Gedurende mijn pastorale jaar zie ik dan ook uit naar een
nadere persoonlijke kennismaking
met velen van u bij verschillende gelegenheden. Ervaring is de moeder
van alles, d.w.z. op het seminarie
hebben wij vele dingen in theorie
bestudeerd en nu het is de tijd voor
de praktijk. Ik hoop dat ik vele dingen
van u kan leren voor mijn toekomstige
werk in een parochie.
Rajan Arulraj Nesaiyan

Groene Ster 90 jaar

Schintaler naar H’heide
Voetbalvereniging RKSV Groene Ster
organiseert t.g.v. het 90-jarig bestaan
op vrijdag 26 augustus een van de
spaarszame exclusieve concerten
van de voltallige Limburgse topband
“De Schintaler”. Het evenement zal
plaatsvinden in het feestpaviljoen op
het sportpark aan de Hei-Grindelweg.
Voor voorverkoop van tickets (¤ 12,50
in de voorver-koop en ¤ 15,- aan de
kassa): bekijk de website
www.groenester.nl of ga naar clublokaal Dirk-Jan, Gravenstraat 2, café
Zaal d’r Bok, Bokstraat 53, Primera,
Wannerstraat 15-17 of Tabak & Gemak, Winkelcentrum Heksenberg.

Kerkelijke

diensten in de
St. Corneliuskerk

Kerkstraat 8
Woensdag 03 augustus
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 05 augustus
18.00-19.00 uur: Aanbidding en aansluitend leesmis voor priesterroepingen en H. Priesters; voor de zielen
in het vagevuur; voor Andries Degens
en Antonetta Franken (st.); Jan van
Lent en overl. familieleden en voor
fam. Speth.
Zaterdag 06 augustus
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Mia van
Voorst-Beaujean (coll.) en Henk Gerringa (coll.).
Zondag 07 augustus
11.00 uur Zangmis voor ouders Ritzen-Laumen en Hubertina Laumen
(gest. jrd); Maria Beuskens-Degens
(gest. jrd); Mia Paes-Gorissen (coll.);
Lies Snackers-Wijnen (coll.); Philomena Habets-Knijn en vader (jrd.);
ou-ders Wijnen-Wijnands en dochter
Fieny (jrd.); Rob Hendriks (coll.).
Maandag 08 augustus
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Peter Jacob Verkoelen, Barbara Moonen en zoon (st.)
Woensdag 10 augustus
09.00 uur Leesmis voor Jacob Christiaan Scheepers en Catharina Gilissen (st.).
Vrijdag 12 augustus
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur en voor Anna Maria
Bos-Moonen (st.)
Zaterdag 13 augustus
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Jo Habets;
Mia van Voorst-Beaujean (coll.) en
voor Jan Savelsberg (coll.).
Zondag 14 augustus

11.00 uur Zangmis voor Adriaan van
Maasdijk en Helena Jansen en dochter Tiny (gest.jrd.); Jet Schoenmaekers-Leunissen (coll) en voor Christel
Reep-Königs (coll.).
Maandag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming.
18.45 uur Marianoveen met aansluitend H.Mis voor Frans Houben en
Catharina Elisabeth Vroomen (st.) en
voor Maria Werink-Prante (coll.).
Woensdag 17 augustus
09.00 uur Leesmis voor Hubert Janssen en Josepha Albert (st.).
Vrijdag 19 augustus
19.00 uur Leesmis voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 20 augustus
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Paul Spronck
(coll.) en voor Anneke van Dijk-Kolen
(coll.).
Zondag 21 augustus
11.00 uur Zangmis voor Truus PetersPeters (zeswekendienst )en voor Rika
Körfer-ter Linde (coll.).
Maandag 22 augustus
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Francisca Hoenen
(st.)
Woensdag 24 augustus
09.00 uur Leesmis.
Vrijdag 26 augustus
19.00 uur Leesmis.Voor de zielen in
het vagevuur.
Zaterdag 27 augustus
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur Zangmis voor Monty Pluim
Mentz (coll.); voor een overledene
(coll.) en voor Rinus Smits (zeswekendienst) .
Zondag 28 augustus
11.00 uur Zangmis voor Eddy Gryson
(coll.); Frans Swinkels (coll.) en voor
Ria Deutz-Kleinreesink (coll.).

Maandag 29 augustus
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis voor Pastoor Louis Stassen (st.); echtel. Christiaan Daemen,
Clementina Delahaye en Frans en
Louisa Daemen (st.).

en Jennifer Kaijser, Ammonieterf
• Angelo, zoon van Leroy Smeets en
Daphne Zoetbrood, Nachtegaalstraat
• Ghislaine, dochter van Roger Beisman en Larissa Veltrop, Wannerplein

In huize Ter Eyck is er op

† Truus Peters-Peters, 88 jaar, Gravenstraat
† Annie Franssen-Hendricks, 75 jaar,
Kerkrade
† Rinus Smits, 66 jaar, Hoensbroek

zaterdagmiddag
om 15.00 uur
een H.Mis.

Agenda:
e

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

Gedoopt werden:

• Jayden, zoon van Pascal Klee en
Daisy Varion, Plataanplein
• Roan, zoon van Edwin Duijzings en
Robin Brouwers, VanSlijpestraat
• Jaidey, dochter van Gregory Gans
en Jessica Timmermans, Unescoplantsoen
• Liva, dochter van
Erik Uffing en
Laura Stocki,
Brunssum
• Angel, dochter
van Ricardo Holtjer en Natascha
van Kaam, Sponserf
• Javino, zoon van Bennie Geurts en
Jessica Cörvers, Hedinstraat
• Stenn, zoon van Ricardo Diepeveen

Wij namen afscheid van:

Bedevaart Kevelaer

Op dinsdag 6 september 2016
gaan we onder geestelijke leiding van
Pastoor Miltenburg naar Kevelaer.
We vertrekken met de bus vanaf
Heerlerheide Heulsstraat en NieuwEinde Navolaan bij de Christus Koningkerk. De kosten bedragen ¤ 18,per persoon. U kunt zich aanmelden
bij mevr. Leunissen (tel: 5225239) of
op de pastorie (tel: 5212450).

Volgend Parochienieuws

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

Misintenties

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

Kerkelijke diensten

in de
St. Antonius
van Paduakerk
Beersdalweg 64
Zaterdag 06 augustus
18.00 uur: Euch.viering voor Paula
Thonon-Lubbers (coll.)
Dinsdag 09 augustus
09.00 uur: Euch.viering voor alle zielen in het vagevuur
Zaterdag 13 augustus
18.00 uur: Euch.viering voor Annie
v.d. Kolk-Kroezen
Zaterdag 20 augustus
18.00 uur: Euch.viering voor een overledene (CB)
Dinsdag 23 augustus
09.00 uur: Euch.viering voor alle zielen in het vagevuur
Zaterdag 27 augustus
18.00 uur: Euch.viering voor een overledene (PC)

Iconen-expositie in kader
Jaar van de Barmhartigheid
Speciaal voor het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid heeft iconograaf Geert
Hüsstege vijftien iconen geschilderd
over Gods liefde en barmhartigheid.
De iconen worden in dit Heilig Jaar
op verschillende plaatsen in Nederland tentoongesteld. Zoals van 6 tot
en met 18 augustus in Tienray.
Voor Tienray is gekozen omdat daar
rond 15 augustus (de feestdag van
Maria Tenhemelopneming) verschillende activiteiten plaatsvinden rond
de in de kerk aanwezige Lourdesgrot.
De iconen zijn op genoemde dagen
te bekijken tussen 10.00 uur en 18.00
uur. Op zondag 14 augustus is er
tevens om 15.00 uur een Marialof
met Sacramentsprocessie onder leiding van bisschop Frans Wiertz.
De expositie is vrij toegankelijk. Meer

info: www.kleinlourdes.nl of husstegeiconen.nl

Toren kathedraal
te beklimmen

Ook dít zomerseizoen is de toren van
de Roermondse kathedraal wekelijks
voor beklimming geopend. Tot en met
oktober kan de ruim tachtig meter
hoge toren elke zaterdag beklommen
worden om 14.30 uur en 15.30 uur.
Entree: 2,50 euro per persoon (korting
voor kinderen en groepen). De kerk
zélf is overigens dagelijks geopend
van 14 tot 17 uur en heeft vrij entree.
Meer info: www.kathedraalroermond.nl

Je moet het maar weten:

Wat is een encycliek?

De paus is de hoogste leider in de
katholieke kerk. Om duidelijk te maken welke kant hij met de Kerk op
wil, kan de paus op verschillende
manieren communiceren: hij preekt
elke dag, hij ontvangt mensen en hij
houdt bijvoorbeeld elke zondag en
elke woensdag een toespraak op het
Sint-Pietersplein. Bijzonder is dat
paus Franciscus ook regelmatig interviews geeft. Daarnaast kan de paus
officiële documenten publiceren,
waarin hij zijn visie uiteen zet. De
twee varianten die het afgelopen jaar
het meest in het nieuws zijn geweest,
zijn een encycliek en een apostolische
exhortatie. Wat zijn dat?
Het woord encycliek betekent letterlijk
‘rondzendbrief’. In een tijd waarin er
nog geen televisie en internet bestond, waren deze brieven het belangrijkste communicatiemiddel waarmee
de paus bisschoppen over de hele
wereld kon bereiken. In zo’n brief zet
de paus kerkelijke standpunten over
geloof en moraal uiteen. Het gaat
meestal over pastorale onderwerpen

of over zaken die de officiële leer van
de kerk betreffen. Een encycliek wordt
in principe door de paus zelf geschreven. Het is geen officiële kerkelijke
wet, maar de paus beschrijft er wel
in hoe hij over bepaalde leerstellingen
denkt en hij verwacht dat gelovigen
zich daaraan houden. Daarom wordt
er binnen en buiten de Kerk altijd met
veel belangstelling naar uitgekeken
als er weer een nieuwe encycliek
verschijnt.
De titel van een encycliek is meestal
afgeleid van de Latijnse beginwoorden van de tekst. Heel bekende encyclieken zijn onder andere Rerum
Novarum van paus Leo XIII en Humane Vitae van paus Paulus VI. Paus
Franciscus heeft tot nu toe twee en-

maakt. Dat is ook wat paus Franciscus in Amoris Laetitia doet.

Kerkelijke
diensten

in de
St. Gerardus Majellakerk
Heerenweg 45

cyclieken gepubliceerd: in 2013
schreef hij Lumen Fidei (over het
geloof) en begin dit jaar Laudato Si’
over de milieuproblematiek.
Dit jaar verscheen ook de apostolische exhortatie Amoris Laetitia. Zo’n
exhortatie is een document dat in
volgorde van belangrijkheid na een
encycliek komt. Meestal betreft het
een tekst die de paus na een bisschoppensynode schrijft en waarin
hij zijn conclusies en besluiten naar
aanleiding van die synode bekend

Zondag 07 augustus
09.30 uur: Euch. viering voor een
overledene (ID)
Zondag 14 augustus Maria Tenhemelopneming
09.30 uur: Euch.viering voor een overledene (UB)
Dinsdag 16 augustus
09.00 uur: Euch.viering voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 21 augustus
09.30 uur: Euch.viering voor Edmund
Moerskofski (zesw.dzienst) en voor
hen die offerden (offerblok)
Zondag 28 augustus
09.30 uur: Euch.viering voor een
overledene (TV)

Wij namen afscheid van:

† Edmund Moerskofski, 83 jaar, Heerenweg

