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Het ware Ik komt uit het Wij. 

Wij mensen worden geboren uit de moederschoot waar we negen maanden in gemeenschap met onze moeder mochten uit-
groeien tot een mens die klaar is om de wereld binnen te treden. De kleine wereld van onze ouders, mama die mij beschermt 
en papa die mij steeds vaker naar buiten leidt. Samen leiden ze mij naar de familie, dicht bij en eraf. Zo gaat de wereld voor 
ons open. Ook ga je alleen de wereld verkennen, maar wel met de zekerheid dat je terug kunt in het veilige nest. Je thuis, dat 
je vormt tot uiteindelijk een eigen ik. Dan ga je jouw eigen thuis creëren, maar ook dan is het thuis van je ouders op de achter-
grond. We groeien dus uit tot een mens door de vormende kracht van de mensen om ons heen. Een vormende kracht die ons 
met liefde vormt tot een eigen persoon. Hiervoor moeten we dankbaar zijn. Ook beseffen we, dat we de grote en kleine ge-
meenschap nodig hebben om te groeien ons leven lang. Daarom zeg ik: "een echt Ik komt voor uit het Wij". De gemeenschap 
die ons vormt, ook onze geloofsgemeenschap. Daarom moeten we allen samenwerking om steeds opnieuw in te staan voor de 
gemeenschap van het gezin, de familie. Dit is de goede bodem om weerstand te bieden aan het ik, ik-geschreeuw van de bui-
tenwereld. Die buitenwereld die ons wil los rukken van het wij, de gemeenschap. Het leven blijft een symbiose tussen kind en 
“Moeder”.  

Dit is als het ware een natuurwet die God ons gegeven heeft. Zelfs Zijn Zoon werd in deze symbiose geboren, om te groeien 
en in wijsheid toe te nemen. Gunnen wij dit elk kind om in rust uit te groeien in de moederschoot om daarna toe te nemen in 
gehoorzaamheid en wijsheid tijdens zijn leven.  

Dit voorkomt de uitwassen die we heden ten dage in onze gemeenschap zien vooral bij jongeren. Het gebrek aan het wij in het 
begin van hun leven, dat hen beschermd om rustig uit te groeien naar volwassenheid is vaak de oorzaak. 

Jezus geeft ons de richtlijnen, die ons tijdens ons leven begeleiden. Vooral heeft Hij zijn liefde in de genade gaven van de sa-
cramenten. Steeds opnieuw laat hij je voelen dat Hij van je houdt, tot aan het einde van je leven. Zelfs over de grens van de 
dood heen.  Kies voor het leven, kies voor het ik dat voortkomt uit het wij.     

Pastoor Janssen 

 

 

Het Askruis 
Tijdens de Aswoensdag viering laten we ons voorhoofd tekenen met een kruis. Wat is toch de betekenis van dit krachtige, 

zichtbare symbool? Als de voorganger bij de gelovige het kruis tekent dan klinken van oudsher de woorden: “Bedenk wel, 

mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” Het zijn Gods woorden na de zondeval van de mens, als de mens uit de tuin 

van Eden wordt weggestuurd. Of – en dat klinkt wat hoopvoller – ‘op weg wordt gestuurd’. Het Askruis is in principe een herin-

nering aan onze broze en zondige staat. Maar daar blijft het dus niet bij, het opent ook de deur naar de Veertigdagentijd, de 

louterende tocht door de woestijn, een periode van boete, bezinning en bekering.  Er is nog een later Bijbelpassage waar dit 

ritueel in wortelt. Het joodse volk wordt geteisterd door de tien plagen. Mozes bereidt zijn volk voor op Pesach – op Pasen – en 

hij roept hen op een lam te slachten, het bloed op te vangen in een schaal en te mengen met hysop, een olierijk gewas. Als 

met dit mengsel de voordeur getekend wordt, dan zal de Heer barmhartig het huis voorbijgaan en niet slaan met de laatste 

plaag: de plotse dood van de eerstgeborenen.  Door ons met het Askruis te tekenen erkennen we enerzijds onze gebroken-

heid, onze zondigheid en sterfelijkheid, maar er klinkt ook de hoop in door dat de dood aan ons voorbij mag gaan; onze deur 

voorbij mag trekken. Het is een teken dat boete en barmhartigheid, zonde en genade, dood en leven samenneemt. Hier raakt 

Aswoensdag ten diepste Goede Vrijdag, waar we in Jezus’ kruisdood juist de kiem van de verlossing en verrijzenis vieren. Het 

Askruis is dus een contrastrijk teken, dit wordt ritueel zichtbaar doordat de verdroogde palmtakken van Palmzondag verbrandt 

en gebruikt worden voor de as.  Immers, waar Jezus het ene moment door een grote groep mensen met jubel en lofzang, met 

zwaaiende palmen Jeruzalem wordt binnengeleid, daar zal een deel van hen Hem niet veel later veroordelen tot de dood aan 

het kruis. Dit askruisje mogen wij op Aswoensdag tijdens de beide eucharistievieringen in de  H. Cornelius en in de H. Hart van 

Jezuskerk ontvangen. Van harte uitgenodigd! 

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 14 maart 2022 aanleveren 

https://www.lichtvanchristus.nl/wp-content/uploads/2015/02/askruisje.png


 
 MISINTENTIES 

DINSDAG 1 MAART 

09.00 uur H. Gerardus Majella – Leesmis - 

 aansluitend Aanbidding met Rozenkrans-

gebed 

 

WOENSDAG 2 MAART - ASWOENSDAG -Askruisje tijdens 

 de H. Mis 

09.00 uur  H. Cornelius – Leesmis -  

 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 3 MAART 

09.00 uur H. Hart van Jezus – welzijn van de  

 parochies.  

 aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

 

VRIJDAG 4 MAART 

18.00  uur                     H. Cornelius - Aanbidding 

18.30 uur                       Rozenkrans  

19.00 uur      Leesmis-  Voor priesterroepingen en 

 H. Priesters; voor familie Speth-Mertens. 

 

ZATERDAG 5 MAART 

09.00 uur                     H. Cornelius – Leesmis – voor levende en  

                                                               overleden leden van  familie Aarts. 

                                                               aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 

18.00 uur  H. Gerardus Majella - Mai Sijstermans 

(coll); St Jrd Pastoor Frans Klein; Zeswe-

kendienst Jos Snackers-Dautzenberg. 

19.00 uur H. Cornelius – -Hoogmis - Voor het 

welzijn van onze parochie; Agnes Leurs-

Philippi(coll); Giuseppe en Marie-Thérese 

Beatrice-Welling (coll); Gerrit Heutz (coll); 

Jo Peters (coll). 

 

ZONDAG 6 MAART- 1E ZONDAG IN DE 40 DAGENTIJD 

10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis -  

 Nelly Conjaerts (coll); Joseph Botterweck 

en Jeannette Botterweck-Schoeren (coll); 

St Overl. fam. Van Haaren en Fons van 

Bijlevelt.  

11.15 uur  H. Cornelius – -Hoogmis  

 Gertie Zimny-Senden (coll); Ger Herben 

(coll). 

12.30 uur H. Cornelius - doop Roxanne Aleleyn  

 

MAANDAG 7 MAART  

10.00 uur Grindel - Leesmis 

18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 

18.35 uur Marianoveen 

19.00 uur Leesmis- - 

 

 

 

DINSDAG 8 MAART 

09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 

 aansluitend Aanbidding met Rozen-

kransgebed 

 

WOENSDAG 9 MAART 

09.00 uur  H. Cornelius – Leesmis -  

 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 10 MAART 

09.00 uur H. Hart van Jezus -welzijn van de  

 parochies. 

                          aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 

VRIJDAG 11 MAART 

18.00  uur                    H. Cornelius - Aanbidding 

18.30 uur                      Rozenkrans  

19.00 uur      Leesmis-  

 

ZATERDAG 12 MAART 

09.00 uur                      H. Cornelius - Leesmis 

                                                               aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 

18.00 uur                     H. Gerardus Majella –Voor het welzijn             

                                                               van onze parochie; Mien Hueben- Geur            

                                                               tjens (coll). 

19.00 uur H. Cornelius – -Hoogmis - Siene 

Hemstra-Veldman (coll); Rosie Lentzen 

(coll). 

 

ZONDAG 13 MAART- 2E ZONDAG IN DE 40 DAGENTIJD 

10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis  

11.15 uur  H. Cornelius – -Hoogmis – Young 

 Spirit, 

 Voorstellen enkele communicanten. 

 Piet Heutz; Riet Wijnen-de Bock (coll); St 

Jrd Johannes Matheus Vrolings en Maria 

Catharina Vrolings-Haan.  

13.30 uur H. Hart van Jezus - H. Mis KKI, Indonesi-

sche gemeenschap 

 

MAANDAG 14 MAART 

18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 

18.35 uur Marianoveen 

19.00 uur Leesmis- - 

 

DINSDAG 15 MAART 

09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 

 aansluitend Aanbidding met Rozen-

kransgebed 

 

 

 

 

 

 



WOENSDAG 16 MAART 

09.00 uur H. Cornelius – Leesmis -  

 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 17 MAART 

09.00 uur H. Hart van Jezus -welzijn van de  

 parochies 

                          aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 

VRIJDAG 18 MAART 

18.00  uur                    H. Cornelius - Aanbidding 

18.30 uur                      Rozenkrans  

19.00 uur      Leesmis-  

 

ZATERDAG 19 MAART 

09.00 uur                      H. Cornelius - Leesmis 

                                                                aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 

18.00 uur                      H. Gerardus Majella  

19.00 uur H. Cornelius – -hoogmis - Peter van 

Wanrooij (coll.); Jan Keeman (coll); Sibil-

la Rog-Hauser (coll);  

 

ZONDAG 20 MAART- 3E ZONDAG IN DE 40-DAGENTIJD 

10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis  

 Voor het welzijn van onze parochie; St 

Overl. fam. Van Haaren en Fons van Bij-

levelt; Piet Houben (coll). 

11.15 uur  H. Cornelius – -Hoogmis - Zang: St. 

Caeciliakoor + St. Joseph fanfare samen 

Voorstellen enkele communicanten. 

 Levende en overleden leden v.d. konin-

klijke fanfare St. Joseph; Annie Pappers-

Seegers (coll); Nelly Kleijkers-Videler 

(coll); St Jrd Frans en Mia Evers-

Beranich, Andreas en Fien Beranich-

Alberts en zoon Toon. 

13.30 uur H. Gerardus Majella - H. Mis UKI, Indone-

sische Christelijke Gemeenschap 

 

MAANDAG 21 MAART 

18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 

18.35 uur Marianoveen 

19.00 uur Leesmis- - 

 

DINSDAG 22 MAART 

09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 

 aansluitend Aanbidding met Rozen-

kransgebed 

 

WOENSDAG 23 MAART 

09.00 uur  H. Cornelius – Leesmis -  

 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 24 MAART 

09.00 uur H. Hart van Jezus -welzijn van de  

 parochies 

                          aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 

VRIJDAG 25 MAART 

18.00  uur                     H. Cornelius - Aanbidding 

18.30 uur                    Rozenkrans  

19.00 uur      Leesmis-  

 

ZATERDAG 26 MAART 

09.00 uur                     H. Cornelius - Leesmis 

                                                              aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 

18.00 uur                     H. Gerardus Majella -  

19.00 uur H. Cornelius – -Hoogmis –  

 

ZONDAG 27 MAART- 4E ZONDAG IN DE 40-DAGENTIJD 

10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis - Ellie Er-

mers-Curfs (coll). 

11.15 uur  H. Cornelius – -Hoogmis – Voor het 

welzijn van onze parochie; St Jrd echte-

lieden Sjaak en Mia Jonkers-Bessems; 

St Jrd voor de overledenen van de fami-

lie Zijlstra-Hennesen; Keetje en Mennie 

Kleintjens-Bellefroid (coll). 

 

MAANDAG 28 MAART 

18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 

18.35 uur Marianoveen 

19.00 uur Leesmis- - 

 

DINSDAG 29 MAART 

09.00 uur H. Gerardus Majella -Leesmis 

 aansluitend Aanbidding met Rozen-

kransgebed 

 

WOENSDAG 30 MAART 

09.00 uur  H. Cornelius – Leesmis -  

 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 31 MAART 

09.00 uur H. Hart van Jezus -welzijn van de  

 parochies 

                          aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 

 

 

EUCHARISTISCHE KRUISWEG + AANBIDDING 

Tijdens de 40-dagentijd:  

- iedere woensdag om 18.30 uur in de H. Hartkerk in 

Schandelen. 

- iedere vrijdag om 18.30 uur in de H. Cornelius  

te Heerlerheide.  



LEVENSMOMENTEN 

Doopsels 

Wesley van den Boogaard in de H. Gerardus Majellakerk 

Daniel Kovac in de H. Cornelius 

Dejanae-Marie Damon in de H. Cornelius 

Djardinio Frins in de H. Cornelius 

Allen van harte proficiat en welkom! 

Overleden 

Jos Snackers, begraven vanuit de H. Gerardus Majella, 72 jaar
(correctie leeftijd) 

Jan Keeman, begraven vanuit de H. Cornelius, 87 jaar 

Ger Herben, begraven vanuit de H. Cornelius, 86 jaar 

Sibilla Rog-Hauser, begraven vanuit de H. Cornelius, 76 jaar 

Mogen zij allen rusten in vrede! 

GEDACHTENISKRUISJES SCHANDELEN  Heeft U vra-
gen over verlenging huur, aanvragen van een nieuw 
kruisje of het ophalen van een reeds in de kerk afgehaald 
gedachteniskruisje, dan kunt u op maandagochtend con-
tact opnemen met mevrouw Janssen van het parochie-
kantoor Heerlerheide (tel. 045-5212450 / e-mail in-
fo@parochiesheerlennoord.nl ). 

SACRAMENT BOETE EN VERZOENING "Biecht horen"  

vindt plaats iedere woensdag en zaterdag na de H. Mis van 

09.00 uur in de H. Cornelius en iedere maandag en vrijdag 

van 18.00-18.30 uur in de H. Cornelius. 

Ook kunt u een afspraak maken via 06-30579828 

Openingstijden parochiekantoor: 

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 

Pastoraal werkster Mevr. M.J.L.P. Janssen-Göbbels 

Adres:   Klingbemden 186, 6441 KS Brunssum 

Telefoon:   045-5273020 

Catechiste Mevr. M.J.C.A Degens 

Telefoon:   0624823545 

E-mail:   mjcadegens@gmail.com 

 

Kerkbijdrage 

De bijdrage bedraagt minimaal € 115 per jaar (advies van 

het bisdom) 

Overmaken naar een van de volgende bankrekeningen van 

de ParochieFederatie Heerlen-Noord: 

NL 15 RABO 0122 4004 96  

t.n.v. Kerkbestuur H.Cornelius  

NL 94 RABO 0172 4011 19  

t.n.v. Parochie St. Gerardus Majella en St. Antonius van 

Padua 

NL 42 INGB 0001 0611 23  

t.n.v. Federatie RK Par. H.Hart/H.Geest/HH Martelaren  

 

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 www.parochiesheerlennoord.nl 

Klachten over bezorging van dit blad: 

Graag even bellen met ons parochiekantoor  telefoon  

045-5212450. 

U kunt de ParochieFederatie online volgen via de website:  

www.parochiesheerlennoord.nl 

Of via Facebook:  

www.facebook.com/pfHeerlenNoord  

 
C O L O F O N 
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