
 

 

PAROCHIENIEUWS                                   APRIL 2021 

Voorjaar – Het nieuwe leven. 

Ook al lijkt het overal om ons heen nog doods en winters, maar op kleine verscholen plekken begint de natuur al uit te laten. 
Het geeft hoop op een nieuwe lente in onze wereld. Ook nu in de vasten en paastijd begint ons nieuwe Leven met de verrijze-
nis van Jezus. Met liefde mogen wij op kijken naar Hem die aan het kruis hing om te sterven. Uit liefde voor ons ging Hij deze 
weg omdat hij wist dat het geen doodlopende weg zou zijn, maar een weg die een nieuwe toekomst, nieuw leven zou geven. 
Een leven met perspectief op de eeuwigheid. Dit kan ons juist in deze voor velen, onzekere en angstige tijd weer moed geven 
om het leven weer op te pakken. Weer letterlijk en figuurlijk naar buiten treden. De lente- kriebels zorgen ervoor dat we de 
winter achter ons willen laten en zoals we deden in de vasten tijd, ons hart reinigen van onze zonden. De wereld ziet ze wel 
niet maar wij voelen ze. Daarom ook een nieuwe lente in ons hart en geweten. Laat u reinigen door de liefdevolle barmhartig-
heid van God onze Vader. Immers door Hem via Jezus Christus zijn we weer van de eeuwige dood verlost. De angel is eruit. 
Toekomst is de slogan na Pasen. 

Ook in onze kerken wordt hard gewerkt aan een nieuwe toekomst. In de H. Cornelius stralen na jaren de lichten weer in de 
transepten. We kunnen weer sfeer creëren in onze kerk. We life-streamen de H. Missen en de bijzondere H. Missen.  

In Schandelen komt weer een geluidsinstallatie die geen ruis meer heeft op de leiding. Ook symbool van ons eigen leven. Haal 
de ruis van de de leiding met God, laat u reinigen. 

Ook in de Gerardus Majella zijn vlijtige handen bezig buiten en binnen de kerk. De Gerardus hoeve willen we weer maken tot 
een ontmoetingsplaats voor de mensen van de Heksenberg, gezellig bijpraten bij een kopje koffie.  

Er gloort hoop voor ons allen, laten we dat uitdragen door onze inzet voor onze kerken en geloofsgemeenschappen te verhevi-
gen. Wilt U meewerken meldt u aan. U bent zo welkom. 

Gedurende de weekdagen is ons parochiekantoor voor het hele cluster geopend van 10.00-12.30uur, Kerkstraat 6, achter de 
pastorie. Valt u het dak op uw hoofd, kom gezellig naar het parochiekantoor, de koffie of thee is klaar, ook kamille thee.  

Met veel vlijtige handen kunnen we onze gemeenschap bevrijden van de verlamming die door corona  is ingetreden. 

Vergeet niet mij of diaken Jegerings te bellen als u even wilt bijpraten bij u thuis, daar zijn we voor.  

 

Vriendelijke groeten van Uw pastoor en de kids.  

 

Expositie van de Lijkwade van Turijn  

Vanaf maandag 17 mei t/m zondag 30 mei krijgt u de kans om een levensgrote replica van de Lijkwade van Turijn te 
zien in de Corneliuskerk.   
Het origineel bevindt zich sinds 1578 in Turijn in Noord-Italië. Vanaf het begin af heeft men altijd geloofd dat dit het 
doek was waarin Jezus werd gewikkeld  toen hij was gestorven. Toen in 1898 een foto werd gemaakt van de lijkwade 
werd op het negatief van de foto pas echt duidelijk een man zichtbaar.   
Dat laatste is vooral indrukwekkend omdat het een aanwijzing kan zijn dat Jezus de afdruk heeft achtergelaten bij zijn 
verrijzenis.   
De lijkwade is zeer ontroerend omdat sporen het lijden van Jezus zichtbaar 
maken: De zweepslagen -De doornenkroon-De breuk in Zijn neus-De afdruk 
van de dwarsbalk van het kruis die Jezus droeg- de wonden van de spijkers. 

Het is bijzonder dat we de lijkwade kunnen aanschouwen juist tijdens de 40-
dagen tijd voor Pasen waarin we meer stilstaan bij Zijn lijden uit liefde voor 
ons.   
 
Verdere informatie volgt in het Parochienieuws van mei. 
  
 

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, en andere copy voor vermelding in parochienieuws april uiterlijk 19 april aanleveren 



 

 

DONDERDAG 1 APRIL – WITTE DONDERDAG 
19.00 uur H. Hart van Jezus  
 Witte Donderdag viering. 

VRIJDAG 2 APRIL – GOEDE VRIJDAG 
15.00 uur  H. Cornelius – H. Gerardus Majella -  
 H. Hart van Jezus 
 Kruisweg 

ZATERDAG 3 APRIL – STILLE ZATERDAG 
06.00 uur H. Hart van Jezus - Paaswake 
 
19.00 uur H. Cornelius - Paaswake.  
 Voor het welzijn van onze parochies;  
 St Jrd overl. ouders van der Vloet-Koonen;  
 St Jrd echtel. Daemen-Hermans en zoon Sjef; 
 Jan van Lent en overleden familieleden. 
 
ZONDAG 4 APRIL – PASEN 
10.00 uur H. Hart van Jezus -   
 Joke Keulen-Kicken (coll); Jrd. Alfons en 
 Mayke Habets-Mertens; overleden fam.van 
 Haaren en Fons van Bijlevelt (st) 
 
11.30 uur H. Cornelius  
 Hoogmis- Jeanne Raven-Wijnen (coll);  
 St Jrd Herman Vrolings en  
 Fien Vrolings-Stassen;  
 St voor alle overledenen; Elly Knols-Heijnen 
 (coll); Marianne Meesen-Arets;  
 Zeswekendienst Annie Smit-Jansen. 

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

11.30 uur H. Cornelius – Hoogmis 
 
13.30 uur  H. Hart van Jezus -  KKI 
 Indonesische kerkgemeenschap 
 
DINSDAG 6 APRIL 
09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 7 APRIL 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis 
 Tiny Miltenburg en familieleden;  
 José  Haanraads. 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.30 uur H. Hart van Jezus  
 Aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in de 
 kerk; 
 
DONDERDAG 8 APRIL 
09.00 uur H. Hart van Jezus 
 welzijn van de parochies; 
          aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

VRIJDAG 9 APRIL 
18.00  uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur Rozenkransgebed voor priesterroepingen 
19.00 uur Leesmis- Voor Priesterroepingen en  
 H. Priesters; Fam. Speth-Mertens. 
 
ZATERDAG 10 APRIL 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.00 uur  H. Gerardus Majella  
 voor het welzijn van onze parochies;  
 Els Mertens-Verbraeken  (coll);  
 Jrd Jo en Ennie Petit-Mertens. 

 MISINTENTIES 

 

 

 
19.00 uur H. Cornelius – Hoogmis 
 Enny Lipperts-Jongen (coll);  
 St Jrd echtel. Stassen-Zijlstra; 
 
ZONDAG 11 APRIL- 2e zondag van Pasen B 
10.00 uur H. Hart van Jezus –  
 Martien van Kasteren (coll); 
 
11.15 uur H. Cornelius – Hoogmis 
 Jeanniene Bruls-Lardinois (coll); Sjef  
 Horsch (coll); Cristel Veld-Janssen (coll);  
 St Herdenkingsdienst  
 overl. ouders Vaessen-Ackermans, kinderen, 
 kleinkinderen en aangetrouwden; 
 
MAANDAG 12 APRIL 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 13 APRIL – H. Martinus 
09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 14 APRIL 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis 
 Tiny Miltenburg en familieleden 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.30 uur H. Hart van Jezus  
 Aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in de 
 kerk; 
 
DONDERDAG 15 APRIL 
09.00 uur H. Hart van Jezus 
 welzijn van de parochies;  
 aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
VRIJDAG 16 APRIL 
18.00  uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur  Leesmis-  Isabel Peters-Goris;  
 St Jrd Pieter Joseph Verkoelen en  
 Theresia Moonen en dochter Hubertina. 
 
ZATERDAG 17 APRIL 
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- Theo Höhne (coll); 
 Leon Schumans (coll). 
 
ZONDAG 18 APRIL- 3e zondag van Pasen B 
10.00 uur H. Hart van Jezus –  
 Annie Morren-Lennertz(coll); overleden 
 fam.van Haaren en Fons van Bijlevelt (st) 
 Jrd. Wiel Treebels (st.) 
  
11.15 uur H. Cornelius – Hoogmis 
 Sjeng Verspaget (coll); Jrd Anouk van  
 Putten en Kees van Putten en Elisabeth 
 Szlanina.; Anna Scheijvens- 
 Verspaget (coll); Zeswekendienst  
 Marie-Thérèse Beatrice-Welling; 
 
MAANDAG 19 APRIL 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis- Isabel Peters-Goris. 
 
DINSDAG 20 APRIL 
09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 
 



 

 
WOENSDAG 21 APRIL- H. Anselmus 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis-  
 Tiny Miltenburg en familieleden 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.30 uur H. Hart van Jezus  
 Aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in de 
 kerk; 
 
DONDERDAG 22 APRIL 
09.00 uur H. Hart van Jezus 
 welzijn van de parochies; 
 aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

VRIJDAG 23 APRIL – H. Georgius 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur  Leesmis 
 
ZATERDAG 24 APRIL 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.00 uur  H. Gerardus Majella  
 voor het welzijn van onze parochies 
 
19.00 uur H. Cornelius - Hoogmis 
 
ZONDAG 25 APRIL – 4e zondag van Pasen B  
10.00 uur H. Hart van Jezus  
 
11.15 uur H. Cornelius – Hoogmis 
 Voor het welzijn van onze parochies 
 
MAANDAG 26 APRIL 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 27 APRIL – H. Petrus Canisius;  
 Koningsdag 
09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 28 APRIL – H. Petrus Chanel 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis-  
 Tiny Miltenburg en familieleden 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
18.30 uur H. Hart van Jezus  
 Aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in de 
 kerk; 
 
DONDERDAG 29 APRIL – H. Catharina van Siena 
09.00 uur H. Hart van Jezus  
 welzijn van de parochies; 
             aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

VRIJDAG 30 APRIL 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur  Leesmis- Isabel Peters-Goris. 
 
 
 
PAASEIEREN ZOEKEN 

Rekening houdend met de 
corona maatregelen, is er 
toch, zoals elk jaar gebrui-
kelijk, op 1e Paasdag, zon-
dag 4 april, na de H. Mis 
van 11.30 uur, paaseieren 
zoeken in de tuin van de 
pastorie te Heerlerheide. 

Uitzending missen Corneliuskerk via YouTube 
 
Kunt u om wat voor reden dan ook niet de H. Mis bijwo-
nen in de kerk, dan bestaat nu de gelegenheid om de 
mis thuis te volgen.  
De weekendmissen en de missen op maandag- en vrij-
dagavond in de Corneliuskerk in Heerlerheide zijn via 
YouTube live mee te kijken.  
Na de live uitzending kunt u de opnames van de zater-
dag en zondag missen nog een week bekijken via 
YouTube. 
Als u een apparaat met een beeldscherm heeft met toe-
gang tot internet (bijvoorbeeld een smart-tv, een tablet, 
een laptop of een smartphone) kunt u de missen bekij-
ken.  
Via onderstaande YouTube knop én de knop op onze 
website gaat u rechtstreeks naar het YouTube kanaal 
van ParochieFederatie Heerlen-Noord om de missen te 
bekijken. De live uitzending van een mis start ongeveer 
10 minuten voor aanvang van de viering. 
 

 
 
Van uitvaarten en huwelijksmissen kunt u voor een ver-
goeding van € 50,00 een opname bestellen bij pastoor 
Janssen of het parochiekantoor.  
Het is mogelijk om de uitzending van een uitvaart of  
huwelijk in besloten kring aan te bieden via YouTube. 
 
 
PAROCHIEKRONEK 
 
Doopsel  
H. Cornelius Heerlerheide  
14 maart: Giel, zoon van Gerlina van der Laan 

Welkom en proficiat aan ouders en kind! 

 
Overledenen 
Wij namen afscheid van: 
Annie Smit-Jansen, 85 jaar, Ter Eyck  
Jan Cox, 85 jaar, Edisonstraat 
Marie-Thérèse Beatrice-Welling, 77 jaar,  
Piet Malherbestraat 
Leon Schumans, 65 jaar, Amstenrade 
Yem de Bruyne-Pieters, 83 jaar, Voskuilenweg 

Dat zij rusten in vrede. 

 

H. VORMSEL  

Op vrijdag 9 juli 2021 is in de Corneliuskerk het H. Vormsel 
gepland voor de kinderen van Heerlerheide, Heksenberg, 
Nieuw-Einde en de Vrank. Het H. Vormsel wordt toegediend 
door Mgr. E. de Jong. De H. Mis zal plaats vinden in beslo-
ten kring, d.w.z. alleen toegankelijk voor de vormelingen 
en hun gezin. Deze H. Mis kunt u wel volgen op YouTube 
via de livestream van onze parochie. 

1e  H. COMMUNIE 

Op zondag 18 juli 2021 is de 1e H. Communie gepland voor 
de kinderen van Heerlerheide in de Corneliuskerk.  Om 
10.00 uur voor de kinderen van basisschool Mijn Spoor en 
om12.00 uur voor de kinderen van de basisscholen De Gan-
zerik en De Schakel. 

De 1e H. Communie voor de kinderen van de Heksenberg is 
op zondag 26 september 2021 om 10.00 uur in de Gerardus 
Majellakerk.  

De kinderen van Schandelen ontvangen hun 1e H. Commu-
nie ook op zondag 26 september 2021 en wel om 12.00 uur 
in de H. Hart van Jezuskerk.  

https://www.youtube.com/channel/UCf6ienjARoV-QpiYMOSpzvQ?reload=9
https://www.youtube.com/channel/UCf6ienjARoV-QpiYMOSpzvQ?reload=9
https://www.youtube.com/channel/UCf6ienjARoV-QpiYMOSpzvQ?reload


 

Het jaar van Sint-Jozef 

‘Bij ons thuis als het maart is, staat er op de schouw 
een beeldje van Sint-Jozef naast de Lieve Vrouw.’  
Zo luidt de eerste regel van een oud lied ter ere van 
Sint-Jozef. Vanwege zijn feestdag op 19 maart geldt 
de hele maand als ‘Jozefmaand’. Maar eind vorig jaar 
zorgde paus Franciscus voor een verrassing door 
2021 uit te roepen tot een volledig Jaar van  
Sint-Jozef. 
Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de 
heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook 
zijn rol als voedstervader wordt extra belicht. De 
paus brengt dit in verband met de zorg voor armen 
en migranten en ook de rol van Jozef als patroonhei-
lige van de arbeiders. “De coronapandemie heeft 
duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen 
hebben, die dagelijks veel geduld tonen en hoop bie-
den,” aldus paus Franciscus. Volgens hem lijken ze 
daarmee op de heilige Jozef: “Deze onopvallende 
man, die dagelijks, discreet en in het verborgene 
aanwezig is.” 

 

Ook Jaar van het Gezin 
Op de feestdag van Sint-Jozef (19 maart) begint een 
tweede themajaar: het Jaar van het Gezin. Op die 
dag is het precies vijf jaar geleden dat de pauselijke 
brief ‘Amoris Laetitia’ over het gezin werd gepubli-
ceerd. Met dit jaar wil de paus het sacrament van 
het huwelijk opnieuw onder de aandacht brengen, 
maar ook gezinnen in staat stellen om actieve getui-
gen van het familieapostolaat te worden en jongeren 
bewust te maken van het belang van een goede 
voorbereiding op hun eigen liefdes- en gezinsleven. 
 
 

Kerkelijke uitvaart ook tijdens corona mogelijk 

Het is in veel overlijdensadvertenties te lezen: 
“Vanwege corona heeft de uitvaart in stilte plaatsge-
vonden.” Dat mag natuurlijk, als het een keuze van 
de familie is. Maar dat hoeft niet. Ook tijdens de 
pandemie kan er een gewone kerkelijke uitvaart 
plaatsvinden. 

Uitvaarten zijn zelfs de uitzondering, waarbij meer 
dan 30 personen aanwezig mogen zijn. Zelfs 100 als 
de grootte van de kerk of het crematorium dit toela-
ten, want de anderhalve meter afstand moet natuur-
lijk wel in acht kunnen worden genomen. Maar ook 
als het aantal aanwezigen noodgedwongen kleiner is, 
is een kerkelijke uitvaart goed mogelijk. Dit geldt 
zowel voor een uitvaart in de kerk als voor begelei-
ding naar een crematorium. 

 

 
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/ 

mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
mailto:jwjrkta@yahoo.com
mailto:ton@jegerings.net
http://www.parochiesheerlennoord.nl
http://www.facebook.com/pfHeerlenNoord/

