
 

 

PAROCHIENIEUWS                                         MEI 2021 

EERSTE H. MIS van Neomist Danny Horsch,            

Maandag 31 mei 19.00 uur in de H. Corneliuskerk.     
 
Op zaterdag 29 mei om 10.30 uur zal in de kathedraal van Roermond diaken Danny Horsch 
tot priester worden gewijd door Mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond. Er zijn slechts 
enkelen uitverkoren om erbij te mogen zijn.  
Danny was als student en diaken regelmatig op maandag bij ons te gast.   
Als dank willen we hem op 31 mei 2021 om 19.00 uur gaarne ontvangen om bij ons zijn 
eerste H. Mis te komen vieren. U bent allen van harte uitgenodigd om met hem te komen 
bidden. Ook in de aanbidding vanaf 18.00 uur en de Maria-noveen om 18.35 uur bent u 
welkom. 

Na de H. Mis kunt u hem feliciteren en de neomistenzegen ontvangen.  

 

 

 

WOORD VAN DE PASTOOR   

In mei legt ieder vogeltje een ei!                     

Dit gezegde hoort zo bij de mei maand, gelijk de meimaand ook verbonden is met de Maagd 
Maria. In beide gevallen begint er nieuw leven. Het voorjaar is definitief door gebroken. Maart 
roert zijn staart en april doet wat het wil zijn voorbij. De zon heeft de overwinning behaald op 
de kou in de natuur. Nieuw leven wordt geboren en de moeders en vaders zijn druk bezig 
met het voeden van hun kroost. De winterse kou kwam onverwacht in april, 10 centimeter 
sneeuw. Wat te vroeg buiten stond haalde het voorjaar niet meer. Zo zijn de regels van de 
natuur. Je kunt er tegenin gaan maar je verliest uiteindelijk. Het laat zich niet afdwingen. Al-
les op zijn tijd.  

Deze maand zijn de ijsheiligen en daarom breekt nu het leven door. Nieuw leven op alle vlak. 
Ook in onze kerk en parochiegemeenschap van Groot Heerlen-Noord. De plannen voor de 
kerk van de Vrank om er een sociaal, cultureel en caritatief centrum van te maken, beginnen 
vorm aan te nemen. Meer mensen zetten hun schouders er onder. De bouwcommissie, de exploitatiecommissie en ook 
de Caritas-Heerlen-commissie zijn bezig met de uitwerking van hun plannen. Het sociale gezicht van Heerlen moet weer 
zichtbaar worden. We vertrouwen op goede samenwerking met gemeente, provincie en sociale sector. Wilt ook u iets 
betekenen neem contact met me op. We hebben vele mensen nodig. Armoede is van alle tijden maar moet ook altijd 
bestreden worden.  

Op 20 mei 1989, een heerlijke zomerse dag, mocht ik de priesterwijding ontvangen van onze toenmalige bisschop Jo-
hannes Gijsen. Samen met 3 klasgenoten, nog een Limburger en twee Duitsers. Een nieuw leven als priester brak voor 
mij aan. Een leven dat mij geleid heeft over vele plaatsen in deze wereld. Werken ten dienste van de plaatselijke ge-
loofsgemeenschap. Daar heb ik altijd mijn kracht uit geput, waar op de wereld ook. En iedere plaats heeft een plaats in 
mijn hart.  

Nu hier bij u in Heerlen. Ik ben dan ook zeer blij dat ik er weer een Limburgse collega bij krijg. Op 29 mei om 10.30 uur 
wordt Danny Horsch tot priester gewijd. Hij is regelmatig op de pastorie maar ook in de kerk. Daarom heb ik hem uitge-
nodigd om met onze plaatselijke geloofsgemeenschap, die hard voor hem heeft gebeden, zijn tweede plechtige H. Mis te 
vieren. En wel op maandagavond 31 mei 2021om 19.00 uur. Hieraan voorafgaand is de aanbidding en de Maria-noveen 
die hij ook zal leiden.  

U bent allen van harte uitgenodigd. Na de zegen kunt u hem feliciteren en de neomistenzegen persoonlijk ontvangen. 
Blijven we samen bidden om nieuwe locale roepingen tot het priesterschap op voorspraak van Mgr. Savelberg. 

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 juni uiterlijk 17 mei aanleveren 



 

   

  MISINTENTIES 

 

 

18.00 uur  H. Gerardus Majella - Voor het welzijn van 
 onze parochies; 
19.00 uur H. Cornelius – Hoogmis -  
 Annelies Vondenhoff-van Dalen 
  (coll); Maja Friedrich-Lipperts en zoon  
 Aloys Friedrich. 
 
ZONDAG 9 MEI- 6e zondag van Pasen B 
10.00 uur H. Hart van Jezus –  
 Voor het welzijn van de parochies. 
11.15 uur H. Cornelius - Hoogmis -  
 Miets Evers-Schmeits (coll);  
 voor Sjeng Quaedvlieg (coll); 

13.30 uur  H. Hart van Jezus – KKI-  
 Indonesische kerkgemeenschap 

MAANDAG 10 MEI 
18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis -  - Isabel Peters-Goris 

DINSDAG 11 MEI 
09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis  
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 

WOENSDAG 12 MEI – H. Pancratius 
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. Hart van Jezus - H. Mis  aan de voor
 avond van de Hemelvaart  van de Heer  
  gebedsintenties uit het boek in de kerk. 

DONDERDAG 13 MEI – HEMELVAART van de Heer 
10.00 uur H. Gerardus Majella  
 Voor het welzijn van de parochies; 
11.15 uur H. Cornelius - 
 Voor het welzijn van de parochies; 

VRIJDAG 14 MEI – H. Mattias 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur  Leesmis -  

ZATERDAG 15 MEI 
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 -   
 Gabriela Suttak (coll);  
 St Jrd Annie Degens; 
 
ZONDAG 16 MEI – 7e zondag van Pasen B 
10.00 uur H. Hart van Jezus  
 Voor het welzijn van de parochies;  
 Leentje Rijcken(st); overleden fam.van Haaren 
 en Fons van Bijlevelt(st). 

ZATERDAG 1 MEI 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis- Levende en overleden 
 leden Fam. Aarts; Uit dankbaarheid; 
  aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 

18.00 uur  H. Gerardus Majella  
 Els Mertens-Verbraeken; 
 
19.00 uur H. Cornelius - Hoogmis - -  

Voor het welzijn van onze parochies; Jrd. overl. 
ouders Bartels-Smeets en zoon Jan(st.); 

 
ZONDAG 2 MEI – 5e zondag van Pasen B 
10.00 uur H. Hart van Jezus  
 Voor het welzijn van de parochies; overleden 
 fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt(st);  
 4e Jrd. Ingrid Wouters; 3e Jrd. Giel Triepels; 
 Uit dankbaarheid voor een 91e verjaardag; Jrd. 
 Pierre Bouwens en zoon Jacques en overlede
 nen familie Bouwens-Pisters; 
 
11.15 uur H. Cornelius - Hoogmis -  
 Netty Ramekers-Huijts (coll);  
 Pierre Limpens (coll);  
 6 wkd. Rukiyem de Bruyne-Pieters; 

MAANDAG 3 MEI 
10.00 uur H. Mis in de Grindel 
 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen  
19.00 uur Leesmis -  

DINSDAG 4 MEI 
09.00 uur H. Gerardus Majella - Leesmis  
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 

WOENSDAG 5 MEI 
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. Hart van Jezus - H. Mis -  
 gebedsintenties uit het boek  in de kerk. 

DONDERDAG 6 MEI 
09.00 uur H. Hart van Jezus  
 voor het welzijn van de parochies;                   
 aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

VRIJDAG 7 MEI 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur Rozenkrans 

19.00 uur Leesmis -  -Voor Priesterroepingen  en 
 H. Priesters; Fam.  Speth-Mertens; 

ZATERDAG 8 MEI – HH Wiro, Plechelmus en Otger 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis 
  aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 



 

WOENSDAG 26 MEI – H. Filippus Neri 
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. Hart van Jezus - H. Mis  
 gebedsintenties uit het boek in de kerk. 

DONDERDAG 27 MEI – Jezus Christus, eeuwige 
Hogepriester 
09.00 uur H. Hart van Jezus –  
 Voor het welzijn van de parochies;  
 Henk van Kasteren en  
 Liza van Kasteren-Brouns(st);                      
 aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

VRIJDAG 28 MEI 
18.00  uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur Leesmis -   
 Voor een bijzondere intentie. 

ZATERDAG 29 MEI 
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 30 MEI – H. Drie-eenheid 
10.00 uur H. Hart van Jezus  
 Annie Morren-Lennertz (coll). 

11.15 uur H. Cornelius - Hoogmis -   

MAANDAG 31 MEI – Maria Visitatie   
 Neomistenmis 
18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 

19.00 uur Leesmis -  - Neomistenmis  
 Danny Horsch 
 

Meedoen aan onze online collecte! 

Volgt u de mis online via YouTube? Het is mogelijk om 
uw collecte voor de mis online aan ons over te maken 
middels een iDEAL-link.  
Nadat u op de link heeft geklikt, kunt u zelf het bedrag 
invullen dat u wilt overmaken. Vervolgens kiest u uw 
eigen bank en kunt u de betaling in uw eigen vertrouw-
de internetbankier-omgeving afronden. U vindt de be-
taallink op onze website, Facebook, YouTube   
Alvast hartelijk dank voor uw online bijdrage! 
 
 

Parochiekroniek:   
 

Op zondag 21maart hebben twee kinderen in de H. Hart 
van Jezus Kerk de Eerste Heilige Communie ontvangen. 
Kathleen en Marrie Gore, beiden kinderen van Ierse rei-

zigers.          
 

Van harte proficiat!! 

11.15 uur H. Cornelius - Hoogmis -  
 Jan Kaus (coll). 

MAANDAG  17 MEI 
18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 

19.00 uur Leesmis -   
 Mevr. Annie  Speth-Janssen en Fam. Van de 
 Berg-Janssen; 

DINSDAG 18 MEI – H. Johannes de I 
09.00 uur H. Gerardus Majella - Leesmis  
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 

WOENSDAG 19 MEI 
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. Hart van Jezus H. Mis - gebedsintenties 
 uit het boek in de  kerk;  
 Annie Morren- Lennertz (v.w. Vriendenkring); 

DONDERDAG 20 MEI – Z. Josefa Stenmans 
09.00 uur H. Hart van Jezus  
 Voor het welzijn van de parochies.                     
 aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

VRIJDAG 21 MEI 
18.00 uur H. Cornelius - Aanbidding 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur  Leesmis -  

ZATERDAG 22 MEI 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis  
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 

18.00 uur  H. Gerardus Majella – Hoogmis  
 Els Mertens-Verbraeken (coll); 

19.00 uur H. Cornelius - Hoogmis - -  
 Jan Vrolings (coll); St Fienie  
  Schillings-Ritzen; 
 
ZONDAG 23 MEI- HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis  
 Martien van Kasteren(coll); 

11.15 uur H. Cornelius - Hoogmis -   
 voor het welzijn van onze  
 parochies; Marie Therese Beatrice (coll); 

MAANDAG 24 MEI – H. Maria, Moeder van de Kerk 
10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis   
 voor allen die een moeder missen; 

11.15 uur H. Cornelius - Hoogmis -  

DINSDAG 25 MEI 
09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 

 

https://parochiesheerlennoord.nl/
https://www.facebook.com/pfHeerlenNoord/
https://www.youtube.com/channel/UCf6ienjARoV-QpiYMOSpzvQ


 

WANNEER IS ER EEN ONLINE-UITZENDING? 

De H. missen worden in de H. Corneliuskerk  te Heerler-
heide op de volgende dagen via You Tube uitgezonden: 

• zaterdagavond 19.00 uur 

• zondagochtend 11.15 uur 

• maandagavond 19.00 uur 

• vrijdagavond 19.00 uur 

Bij Hoogfeesten op andere dagen en andere tijdstippen 
wordt er uiteraard ook uitgezonden. 

U kunt dit in de lijst van de misintenties terugvinden 

door het logo van dat achter de betreffende vie-
ring staat. 

 

.Expositie van de Lijkwade van Turijn 

Van zaterdag 22 mei tot en met 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. De historische overleveringen tonen aan dat de 
lijkwade daarvoor een reis heeft gemaakt langs diverse 
steden tot uiteindelijk in Turijn.  
Het doek heeft daarbij oorlogen, plunderingen en bran-
den overleefd waarvan de sporen nog duidelijk zichtbaar 
zijn.  
 
Het is vrijwel zeker dat dit de lijkwade is die gebruikt 
werd bij de graflegging van Jezus en dat de afdruk 
hoogstwaarschijnlijk is ontstaan bij zijn verrijzenis. De 
echte lijkwade wordt bewaard in Turijn en is in het bezit 
van de Paus. 

 
In de Corneliuskerk wordt 
een mooie tentoonstelling 
opgesteld met een dupli-
caat van deze lijkwade en 
verschillende attributen die 
duidelijk maken hoe groot 
het lijden van Jezus is ge-
weest en hoe groot het 
offer was dat hij voor ons 
heeft gebracht. 
Naast de replica van de 
lijkwade kunt u ook een 
driedimensionale foto en 
een reconstructie van het 
beeld van Jezus in het 
graf, de doornenkroon, het 
geselwapen en de spijkers 
bekijken 
 

De kerk zal in de week dat de lijkwade te bezichtigen is, 
geopend zijn van 13.00 tot 16.00 uur. Er worden infor-
matieve boeken en dvd’s te koop aangeboden. Verder 
zullen er lezingen over worden gegeven op de volgende 
dagen:  

Donderdag 20 mei om 19.00 uur voor iedereen; 

Dinsdag  25 mei om 16.00 uur voor vormelingen; 

Donderdag  27 mei om 16.00 uur  
 voor communiekinderen; 

Zondag    30 mei om 12.15 uur voor iedereen; 

 

Voor meer informatie zie 
www.parochiesheerlennoord.nl ! 

 
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/ 

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

