
 

 

PAROCHIENIEUWS                                   MAART 2021 

“Als Gij wilt,……..” 
 
‘’Als Gij wilt’’, zijn de eerste woorden van een melaatse gericht aan Jezus, uit het evangelie van carnavalszon-
dag. Hij viel aan de voeten van Jezus neer en smeekte hem op een bijzondere wijze om genezing, “”Als Gij 
wilt, kunt Gij mij genezen.”“ Hij legt hier alles in Gods hand. Hij eist niet, dwingt niet, dreigt niet. Hij kent zijn 
positie en dat is er een van nederigheid, geloof en hoop. Hij legt zijn leven met zijn ups en downs in Gods 
hand. Met andere woorden hij vertrouwt erop dat God beter weet wat goed is voor hem dan hij zelf. 
Wie zou zoiets kunnen weigeren? Hij raakt het hart van Jezus en de Vader op de juiste wijze. Nu kan Jezus in 
de genezing van de melaatse laten zien hoe machtig God, de Vader is, die handelt in de persoon van Hem. 
Deze houding stuit bij veel mensen op weerstand. Men wil zelf bepalen en als God al bestaat dan moet Hij 
doen wat ik wil, anders geloof ik niet in Hem. In het leven van zo’n mens kan God niet veel uit richten. Maar 
is deze mens wel zo hard als hij zich voordoet? Of is het een masker dat hij draagt. Met carnaval dragen ve-
len een masker en voelen zich dan vrij in hun handelen. Dit kan goed uitpakken wanneer mensen daarom on-
gedwongen met elkaar kunnen omgaan. Geen onderscheid in rang en stand. Op Aswoensdag zetten ze het 
dan weer af en vervallen in oude structuren. Dat is jammer, want in hun binnenste zouden ze de sfeer van 
carnaval willen behouden. Maar het masker van het gewone leven gaat weer op. 
Bij de melaatse zien we dat hij heil zoekt bij Jezus. Hij wil genezen worden van de besmettelijke ziekte die 
hem scheidt van de gemeenschap. Hij wil dat Jezus hem aanraakt, maar hij weet ook dat hij er geen recht op 
heeft. Geraakt door de gelovige houding van de melaatse raakt Jezus hem aan en geneest hem. Hij krijgt het 
ware leven weer terug. 
Is dit niet ook ons diepste verlangen dat Jezus ons aanraakt en ons leven ten goede leidt. Geraakt door Gods 
liefde worden ook wij instrumenten in Gods hand. Ook wij moeten gereinigd worden van onze kwalen, ziekten 
en zonden. 
Immers Jezus is ook de weg van nederigheid, geloof en hoop gegaan tot het uiterste toe. Door zijn lijden, 
sterven en verrijzen heeft Hij ons genezen van de eeuwige dood. Daarom blijft de houding van de melaatse 
actueel. Juist in deze tijd waarin velen hun hoop alleen stellen op menselijk kunnen en in een vaccin dat nog 
niet uitgerijpt kan zijn. Laat u aanraken door de liefdevolle hand van Jezus en open u hart voor het leven dat 
voor u ligt. Een leven ontvangend uit Gods hand. Hierop kun je vertrouwen want het leidt uiteindelijk naar het 
Eeuwig leven. 
Zet uw maskers af en laat u door Jezus genezen. Vooral in deze vastentijd, waarin God ons oproept tot beke-
ring en genezing. 

““Als Gij wilt, kunt Gij mij genezen.”” 
 

Gezocht Helpers in Gods kerk. 
 

Beste parochianen we willen altijd mooie missen hebben in onze drie kerken. Daar is echter uw hulp bij nodig. 
Niet alleen als gelovige in de kerkbanken maar ook als medewerking achter de schermen (koster) of op het 
priesterkoor als misdienaar, acoliet of lector. Neem gerust contact met ons op 0455212450 of kom ‘s morgens 
gezellig op de koffie in het parochiecentrum, Kerkstraat 6. Tussen 10.00 en12.30uur.  
Dit centrum is bedoeld voor heel Heerlen-Noord. Koffie, thee en koekjes staan klaar. In de vastentijd wel al-
leen Mariekoekjes. 
 
 
1e H. Communie en Vormsel 2021 
 
Door de corona toestand hebben we als parochie onze geplande communievieringen moeten verplaatsen. 
1e Heilige Communie op Heerlerheide in de St. Corneliuskerk: op 18 juli om10.00 uur en 12.00 uur 
1e Heilige Communie op de Heksenberg in de Gerardus Majella kerk: op 26 september om 10.00 uur 
De datum voor Schandelen is nog niet bekend. 

RK PAROCHIES 

H.H. Martelaren van Gorcum, GRASBROEK, MUSSCHEMIG 
H. Drievuldigheid, SCHAESBERGERVELD 

H. Hart van Jezus, SCHANDELEN 
H. Geest, MEEZENBROEK 

St. Cornelius, HEERLERHEIDE 
Christus Koning, VRIEHEIDE 

H. Paulus, PASSART 
St. Gerardus Majella, HEKSENBERG 

St. Antonius van Padua, VRANK 
 

Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen 

Misintenties, voor vermelding in parochienieuws april uiterlijk 22 maart aanleveren 



 

 Dankwoord. 

Beste parochianen van het parochiecluster Heerlen-
Noord, 

In het weekeinde van zaterdag 30 en zondag 31 januari 
heb ik tijdens de H. Missen in de Gerardus Majella Kerk, 
de Heilig Hart van Jezus Kerk en de Cornelius Kerk van u 
afscheid genomen. Het waren in alle drie de kerken on-
vergetelijke momenten, waarin veel parochianen mij hun 
beste wensen hebben doen toekomen. Ook digitaal via 
email, Messenger en  WhatsApp heb ik veel hartelijke 
woorden mogen ontvangen. 

Ik wil u, mede namens Marie Josée mijn vrouw, hartelijk 
danken voor uw vele blijken van waardering, in een per-
soonlijk woord, geschrift, vloeibaar of op andere wijze.   

Een bijzonder woord van dank aan de Eerwaarde Heer 
Pastoor Johannes Janssen en de leden van het kerkbe-
stuur, de Eerwaarde Heer diaken Ton Jegerings en alle 
vrijwilligers van de parochies, die op een of andere wijze 
aan dit afscheid hebben bijgedragen. Aan mijn werk in 
de afgelopen zes jaar in uw parochies heb ik een intens 
gevoel van dankbaarheid en vreugde overgehouden. 

Ik wens u allen persoonlijk en als kerkgemeenschap voor 
de toekomst veel geluk en Gods Zegen. 

Diaken Herman Janssen 

 
HEB IK HULP NODIG? 

Het antwoord zal net zo dubbel zijn als deze vraag. 

Het probleem ligt eerder bij die drempel die overschreden 
moet worden, die lijkt meestal net iets te hoog. Toch kan 
het een verademing zijn als je weet dat er mensen zijn die 
bereid zijn een helpende hand te bieden. 

Wij leven al een paar weken in de Vastentijd. Een periode 
van versobering en bezinning op weg naar Pasen. Maar wat 
te doen als mijn Vastentijd al maanden duurt? 

Caritas Heerlen-Noord kan hierin iets betekenen voor 
mij, voor wie de maand net iets te lang duurt. Een aanvul-
ling op hetgeen ik net nodig kan hebben. 
De ParochieFederatie Heerlen-Noord kan voor mij een hel-
pende hand zijn. Een blijde boodschap voor mij, gegeven 
vanuit die Blijde Boodschap. 
Een telefoontje is voldoende en de diaken komt persoonlijk 
de boodschappen aan huis brengen. Blijf niet in de kou zit-
ten maar vraag zachtjes, als het nodig is. Parochianen bren-
gen dagelijkse boodschappen mee naar de kerk om deze 
daarna uit te delen aan diegenen die het moeilijk hebben. 
Wij zijn er voor elkaar en Caritas Heerlen-Noord wil hier-
in in onze ParochieFederatie Heerlen-Noord, het voortouw 
nemen om het gehele jaar klaar te staan voor mensen die 
getroffen zijn door het virus, of om wat voor een reden 
ook. Daar mag ik gebruik van maken, ik mag weer even 
ademen en op andere zaken richten.  
Bel gerust even naar ons parochiekantoor (045 521 2450) 
of kom langs bij het parochiekantoor  tussen 10:00 uur en 
12:00 uur op de Kerkstaat 6. 

Of bel even. 
Diaken Ton Jegerings,   
06 221 74 613 

 

NIEUWE OPZET VIERINGEN 
Geachte parochianen zoals u kunt zien zijn we verder 
gegaan in de samenwerking van alle parochies van 
Heerlen Noord. Vanaf nu vindt u per dag alle vieringen in 
de diverse kerken op een rijtje. 
We hopen dat u zeer snel aan deze nieuwe indeling zult 
wennen. De naam van de kerk waar de viering plaats-
vindt is steeds VET gedrukt. 

 MISINTENTIES 

 

 

VIERINGEN H. Cornelius, H. Gerardus Majella en  
H. Hart van Jezus 
 
MAANDAG 1 MAART 
10.00 uur H. Mis in de Grindel 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 2 MAART 
09.00 uur H. Gerardus Majella-Leesmis 
 aansluitend Aanbidding  

met Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 3 MAART    
09.00 uur H. Cornelius  
 Tiny Miltenburg en familieleden. 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.30 uur H. Hart - Aanbidding  
 met gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
  
DONDERDAG 4 MAART  
09.00 uur H. Hart -  welzijn van de parochies; 
              aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

VRIJDAG 5  MAART 
18.00  uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur Rozenkransgebed voor priesterroepingen; 
19.00 uur Priesterroepingen en H. Priesters;  
 Fam. Speth-Mertens. 
  
ZATERDAG 6  MAART 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.00 uur H. Gerardus Majella -Gest.  
 Jrd. pastoor Frans Klein; 
 
19.00 uur H. Cornelius  
 voor het welzijn van onze parochies; voor  
 Miets Evers-Schmeits (coll); Olga Alvarez; 
 
ZONDAG 7 MAART- 3e zondag v.d. 40dagentijd B 
10.00 uur H. Hart - Joke Keulen-Kicken (coll); 
 
11.15 uur H. Cornelius -  
 Rosa Strolenberg-Verkoulen (coll);   
 Annelies Vondenhoff-van Dalen (coll);  
 voor Sjeng Quaedvlieg (coll). 
 
MAANDAG 8 MAART 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 9 MAART 
09.00 uur H. Gerardus Majella –Leesmis 
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 10 MAART 
09.00 uur H. Cornelius - Tiny Miltenburg en familieleden. 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.30 uur H. Hart  
 aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
  
 
DONDERDAG 11 MAART  
09.00 uur H. Hart - welzijn van de parochies; 
                aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

VRIJDAG 12 MAART 
18.00  uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur   Leesmis 
 
 

https://www.google.com/search?q=h.+corneliuskerk&rlz=1C1CHZL_nlDE744DE744&oq=h.Cornelius&aqs=chrome.4.69i57j0i30l4j0i5i30j0i8i30l2.7398j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

ZATERDAG 13 MAART 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis  
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.00uur H. Gerardus Majella -voor het welzijn van onze 

parochies; Els Mertens-Verbraeken (coll.) 
 
19.00 uur H. Cornelius – Hoogmis - Marianne Meesen-

Aretz (coll); St Jrd Piet Dingelstad en Annie Si-
mons. 

 
ZONDAG 14 MAART -4e zondag v.d. 40dagentijd B 
10.00 uur H. Hart-  Toos van Daal-van den Hurk (coll); Mar-

tien van Kasteren (coll); Ouders Vermeeren-
Starmans en zonen en dochters;  
Ouders Vermeeren-Starmans en zonen en dochters; 

 
11.15 uur H. Cornelius - Gabriela Suttak (coll); 
 St Jrd Johannes Matheus Vrolings en Catharina  

Vrolings-Haan. 
 
13.30 uur  H. Hart-  KKI – Indonesische kerkgemeenschap 
 
MAANDAG 15 MAART 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 16 MAART 
09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 17 MAART 
09.00 uur H. Cornelius - Tiny Miltenburg en familieleden. 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.30 uur H. Hart - aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 Annie Morren-Lennertz (v.w. Vriendenkring); 
 
DONDERDAG 18 MAART  
09.00 uur H. Hart -  welzijn van de parochies; 
              aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

VRIJDAG 19 MAART- H. Jozef 
18.00  uur  H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur  Rozenkrans 
19.00 uur   Leesmis 

ZATERDAG 20 MAART 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.00 uur H. Gerardus Majella  Lesley Pinas (coll); 
 
19.00 uur H. Cornelius – Hoogmis-Netty Ramekers-Huijts 

(coll); Pierre Limpens (coll); Jrd. Maja Friedrich-
Lipperts en zoon Aloys Friedrich. 

 
 
ZONDAG 21 MAART-5e zondag v.d. 40dagentijd B 
10.00 uur H. Hart - welzijn van de parochies; 
 
11.15 uur H. Cornelius - Jan Vrolings (coll);  

St Jrd Frans Evers en Mia Evers-Beranich, Andreas 
Beranich en Fien Beranich-Alberts en zoon Toon. 

 
MAANDAG 22 MAART 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 23 MAART 
09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 24 MAART 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis 

Tiny Miltenburg en familieleden. 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.30 uur H. Hart - aanbidding met gebed voor roepingen; 

19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
  
DONDERDAG 25 MAART –Aankondiging v.d. Heer/
Maria Boodschap 
09.00 uur H. Hart -welzijn van de parochies; 
                aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

VRIJDAG 26 MAART 
18.00  uur  H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur  Rozenkrans 
19.00 uur    Leesmis - Isabel Peters-Goris 

ZATERDAG 27 MAART 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.00 uur  H. Gerardus Majella voor John Franck (coll) 
 
19.00 uur H. Cornelius - Hoogmis.-Jan Kaus (coll). 
 
ZONDAG 28 MAART-PALMPASEN 
10.00 uur H. Hart - Annie Morren-Lennertz(coll);  
 2e Jrd. Frans Esser;  
 Heinz en Ingeborg Koch-Schmitz; 
 Italo en Mien Bortolussi-Beulen (st) 

11.15 uur H. Cornelius - Hoogmis 
 voor het welzijn van onze parochies;   
 Annie Coort-Koopmans (coll); St Jrd echtel. 
 Sjaak en Mia Jonkers-Bessems;  
 St Jrd voor de overledenen van de familie  
 Zijlstra-Hennesen. 
 
MAANDAG 29 MAART 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 30 MAART 
09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 31 MAART 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis- 
 Tiny Miltenburg en familieleden; 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.30 uur H. Hart - Aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
  
DONDERDAG 1 APRIL – WITTE DONDERDAG 
19.00 uur H. Hart – Witte Donderdag viering. 

VRIJDAG 2 APRIL – GOEDE VRIJDAG 

15.00 uur  H. Cornelius – H. Gerardus Majella - H. Hart   
 Kruisweg 

ZATERDAG 3 APRIL – STILLE ZATERDAG 
6.00 uur H. Hart - Paaswake 
 
19.00 uur H. Cornelius - Paaswake.  

Voor het welzijn van onze parochies; St Jrd overl. 
ouders van der Vloet-Koonen; St Jrd echtel. Dae-
men-Hermans en zoon Sjef. 

 
ZONDAG 4 APRIL – PASEN 
10.00 uur H. Hart -  Joke Keulen-Kicken (coll);  

Jrd. Alfons en Mayke Habets-Mertens; 
 
11.30 uur H. Cornelius – Hoogmis- Jeanne Raven-Wijnen 

(coll); St Jrd Herman Vrolings en Fien Vrolings-
Stassen; St voor alle overledenen; voor Elly Knols-
Heijnen (coll);  
Mevr. Meesen-Arets. 

MAANDAG 5 APRIL – 2e PAASDAG 
10.00 uur H. Gerardus Majella – Hoogmis  
11.30 uur H. Cornelius – Hoogmis 

13.30 uur  H. Hart -  KKI 
 Indonesische kerkgemeenschap 



 

 
C O L O F O N 

parochie kantoor: 

maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. 
Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen 
Telefoon:   045-5212450 
E-mail:      info@parochiesheerlennoord.nl 

 
Pastoor J.W. Janssen 

Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen 
Telefoon:   045 – 521 24 50 
Noodgeval: 06 30 57 98 28 
E-mail:  jwjrkta@yahoo.com 

 
Diaken A.P.G. Jegerings 

Adres: J. van Vondelstraat 22, 
 6416 AS Heerlen 

Telefoon: 06-22174613 
E-mail: ton@jegerings.net 
 

 
Kerkbijdrage 

ten name van Parochiefederatie Heerlen-Noord, De 
bijdrage bedraagt minimaal € 115,00 per jaar. 

 
Bankrekeningen: 

St Cornelius:  NL15 RABO 0122 4004 96 

 
St Gerardus Majella:NL94 RABO 0172 4011 19 

 
Federatie RK Par H Hart/H Geest/HH Martelaren 

 NL42 INGB 0001 0611 23 

 
H Hart, HH Martelaren, H Geest 

 NL23 SNSB 0896 6277 80 
 

 
Gaat u verhuizen ? 

Geef uw adreswijziging door aan ons parochiekantoor.  

 
Wilt u dit blad elke maand gratis ontvangen ?  

U kunt het blad aan huis bezorgd krijgen.  

Geef dit dan even door aan ons parochiekantoor of vul 
een formulier in achter in de kerk. 

Wilt u dit blad via e-mail ontvangen graag aanmelden  
via onze homepage  
http://www.parochiesheerlennoord.nl 
 

 
Klachten over bezorging van dit blad: 

Graag even bellen met ons parochiekantoor  
telefoon 045-5212450. 

 
Ook kunt u ons volgen via: 

Facebook: 

https://www.facebook.com/pfHeerlenNoord/ 

Parochiekroniek 

Op zaterdag 13 februari werd Michael Gore gedoopt in 
de H. Hart van Jezuskerk te Schandelen 

Proficiat! En welkom in ons midden 

 
Medewerk(st)er parochiekantoor gevraagd 

Vrijwilligerswerk voor één ochtend per week op het  
parochiekantoor bij de pastorie (Kerkstraat 6, Heerlen). 
Het werk bestaat uit contact onderhouden met  
parochianen en administratief werk. 

Het parochiekantoor is vijf ochtenden per week vanaf 
10.00-12.30 uur geopend voor parochianen uit de hele 
parochiefederatie Heerlen-Noord.  
Er is momenteel een team van vijf medewerkers, waar-
van er dagelijks één aanwezig is. Een vrijwilliger extra 
maakt het maken van het rooster makkelijker.  

U bent vriendelijk naar parochianen die bellen, mailen of 
langskomen.  
U kunt omgaan met een computer (Word, Excel).  
U houdt van gezelligheid (op de pastorie is altijd wel wat 
te doen).  
Op het parochiekantoor kunnen parochianen misintenties 
opgeven en wordt de administratie bijgehouden van ver-
huizingen, overlijdens, doopsels, eerste H. communies, 
vormsels en huwelijken. 

Belangstelling?  
Bel met het parochiekantoor (045 5212450)  
of neem contact op met pastoor Janssen. 

   

mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
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http://www.parochiesheerlennoord.nl
http://www.facebook.com/pfHeerlenNoord/

