
PAROCHIENIEUWS                                   maart 2023 

Noveen Divine Merci/ Jezus Barmhartigheid. 

Dit jaar willen we als gemeenschap samen in de parochiekerk 

van Heerlerheide de noveen te bidden tot Jezus Barmhartig-

heid, vanaf Goede vrijdag. Het feest zelf vieren we dan op de 

tweede Zondag van Pasen 16 april om 11.15 in de St. Corneli-

uskerk van Heerlerheide. Het tijdstip van de noveen zal nog 

worden bepaald. 

 

8 april Paaswake speciaal in Schandelen, H. Hart-

kerk om 6.00 uur ‘s ochtends. 

Ja, u leest goed. Op zaterdag voor Pasen vieren we twee 

Paaswaken. Om 6.00 ’s ochtends in Schandelen en 20.00uur 

‘s avonds in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide. 

Sinds de corona crisis vieren we in de ochtend zoals dit van-

ouds gewoon was. Het sloeg zo goed aan bij de mensen dat 

we het op veler verzoek ook blijven doen. In de duisternis sa-

men komen rondom het paasvuur en de kaarsjes die de kerk 

verlichten en dan het Excultet laten weerklinken. U bent van 

harte uitgenodigd om dit eens te beleven. Kerk is open om 

5.30uur 

 

Gebedenboek in Vastentijd en Pasen 

Als we ooit behoefte hebben gehad om thuis of op het werk te 

bidden, dan is het wel in de komende Vastentijd. Als we ooit 

de noodzaak hebben gevoeld om samen op te trekken als 

katholieken en christenen, dan is het in deze tijd van crisis. 

Daarom doen alle bisdommen mee aan een nieuwe gebeden-

boek. Alle bisschoppen schrijven een meditatie, veel vrouwelij-

ke religieuzen uit diezelfde bisdommen tekenen voor nieuwe 

gebeden daarbij. Zo is dit gebedenboek een uitnodiging om in 

parochies en kloosters, in kerken en thuis Christus te ontmoe-

ten en zo toe te leven naar Pasen. 

Van as naar opstanding Te koop in onze kerken voor € 5 

RK PAROCHIES 

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

H. Hart van Jezus, SCHANDELEN, PALEMIG 
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 16 maart 2023 aanleveren 

Omkeer, omdenken! 

Twee woorden die ons in de vasten tijd tot nadenken willen 

brengen. De vasten is de tijd van de omkeer, de afkeer van 

het kwaad en de verslavingen. Denk niet, daar heb ik geen 

last van. Wij zijn allen zondaars met onze fouten en verslavin-

gen. Goed we zullen niet allemaal moordenaars zijn. Maar in 

ons hart hebben we daar niet soms een moord gepleegd of de 

ander vervloekt. 

Ik ben toch goed voor de medemens, hoor je vaak. Maar de 

mens vergeet dat ook God aandacht en de tijd wil van ons. De 

eerste drie geboden gaan over de relatie tussen God en ons. 

Daarna pas over de verhoudingen tussen mensen. Word het 

niet tijd dat we ons omkeren en weer aan God de tijd geven 

die hem toekomt. Ook bij communiekinderen geldt dat ze moe-

ten leren iedere week even tijd voor God te maken. Even naar 

God toegaan, vooral naar Jezus die in de kerk op hen wacht. 

Dat is ook onderdeel van de voorbereiding op het communie-

feest. Komende weken gaan kinderen zich weer presenteren 

voor de grote dag. Mogen ze blijven komen opdat Jezus ziet 

dat dit kind en deze ouders het waard dat Hij bij hen komt en 

hen beschermd. Vriendschap vergt onderhoud, ook deze 

vriendschap. 

Omkeer en Omdenken horen bij elkaar. We moeten ons soms 

aanpassen aan de tijd. We leven immers in het heden, gericht 

op de toekomst. Het verleden is om van te leren. Zo was/is 

een kerk bestemd voor de gemeenschap erom heen, die ze 

gebouwd heeft. Maar vele gebouwen zijn verdwenen of kre-

gen een andere bestemming. Zo zoeken ook wij voor een an-

dere bestemming van de St. Antoniuskerk van de Vrank. 

Nu gebruiken we nog drie kerken voor de liturgische diensten 

van onze parochie. We constateren echter dat de kerk van de 

Heksenberg niet meer zo veel wordt bezocht als vroeger. Als 

kerkbestuur moeten we dan ook omdenken om de kerk als 

Liturgisch Centrum te bewaren. 

We hebben dan ook besloten om vanaf aug/september het 

over een andere boeg te gooien. Niet meer alleen richten op 

de mensen er omheen alleen. Nee we richten ons op een gro-

ter publiek door de H. Mis van de zondag te plaatsen naar 

17.00uur op de zondagmiddag. Hierdoor vergroten wij het ge-

bied van waaruit mensen kunnen komen. Vroeger waren er 

avondmissen op zondag in elke dekenaat. NU nergens meer. 

Voor en na de h. mis willen we activiteiten gaan organiseren 

voor families, communiekinderen vormelingen etc. Op de der-

de zondag van de maand willen we de mis van 17.00uur in het 

Engels gaan opdragen met Engelse muziek. Hierbij kan de 

kerk openblijven ook voor parochiële activiteiten als doop, 

communie en begrafenis. Of het lukt dat moeten we afwach-

ten, maar we willen alles doen om dit mooie gebouw te bewa-

ren. Met uw hulp is het mogelijk.  

 

Pastoor Janssen. 



 
 MISINTENTIES 

WOENSDAG 1 MAART 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis   
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
DONDERDAG 2 MAART 
09.00 uur   H. Hart van Jezus – voor het welzijn van de  
 parochies; gebedsintenties uit het boek in de  
 kerk; Voor ouders en voorouders Kanakuze, voor  
 zuivering van de zielen van de voorouders van 

 mijn stamboom.  
 aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
VRIJDAG  3 MAART 
18.00  uur  H. Cornelius – Aanbidding, rozenkrans en  

 gebed voor roepingen. 
19.00 uur   Leesmis-  Voor priesterroepingen en 
 H. Priesters.  
                  Voor de zielerust van Innocent Rwanyagasore; 
                  Voor ouders en voorouders Kanakuze, voor  
 zuivering van de zielen van de voorouders van  
 Mijn stamboom; Voor familie Speth. 
 
ZATERDAG 4 MAART 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis,- Voor  lev. en overl.  
 leden Fam. Aarts. 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
18.00 uur H. Gerardus Majella – Hoogmis  
 Greta Szneider (coll). 
19.00 uur H. Cornelius - Hoogmis - Huub Baburek 
 (coll); Pim Kleijkers (coll). 
 
ZONDAG 5 MAART- 2e zondag van de 40 dagentijd 
10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis   
 Rie Huynen-Gielen (coll); Theo Wassercordt 
 (coll). 
11.15 uur  H. Cornelius – Hoogmis - Dien van  
 Bussel-Dielissen (coll);  
12.30 uur H. Gerardus Majella – Doopsel Amije Borghans. 
13.00 uur H. Cornelius - Devine Mercy chapter 
13.30 uur H. Cornelius - H. Mis-Devine Mercy 
 
MAANDAG 6 MAART 
10.00 uur Grindel- Leesmis  
18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding en rozenkrans 
 Aansluitend Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 7 MAART HH.Perpetua en Felicitas 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis  Voor levenden en  
 overledenen van familie Miltenburg.                                                                                                          
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 8  MAART 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis   
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
DONDERDAG 9 MAART 
09.00 uur   H. Hart van Jezus – voor het welzijn van de  
 parochies; gebedsintenties uit het boek in de  
 kerk;  
 Voor ouders en voorouders Kanakuze, voor  zui
 vering van de zielen van de voorouders van mijn 
 stamboom; 
 aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
VRIJDAG  10 MAART 
18.00  uur  H. Cornelius – Aanbidding 
18.15 uur   Kruisweg 
19.00 uur   Leesmis 
 Voor de zielerust van Innocent Rwanyagasore; 
 Voor ouders en voorouders Kanakuze, voor zui-

vering van de zielen van de voorouders van mijn 
stamboom; 

 
ZATERDAG 11 MAART 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
18.00 uur H. Gerardus Majella – Hoogmis  
19.00 uur H. Cornelius - Hoogmis - Alie Stegeman-Eilers 

(coll); Paul Koonen (coll); Mia Vermeulen-
Heusschen (coll). 

 
ZONDAG 12 MAART-3e zondag van de 40 dagentijd 
10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis 
 Overl. fam. Van Haaren en Fons van Bijlevelt(st). 
11.15 uur  H. Cornelius - Hoogmis – Zang: St. Caecilia. 

Kapelaan Ramakers; Jacqueline van Dijk-
Franssen (coll); Gerda Richter-Rademakers 
(coll); St Jrd Johannes Matheus Vrolings en Ma-
ria Catharina Vrolings-Haan; Nicolien Liem-
Volkert (coll); Karel De Bruijn (coll); Zesweken-
dienst Fien Gielen-Ramaekers.  

12.00 uur H. Hart van Jezus - H. Mis KKI, Indonesische 
gemeenschap 

13.00 uur H. Cornelius - H. Mis Vietnamese gemeen-
schap 

 
MAANDAG 13 MAART 
18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 14 MAART 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis  Voor levenden en  
 overledenen van familie Miltenburg.                                                                                          
 aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 15  MAART 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
DONDERDAG 16 MAART 
09.00 uur   H. Hart van Jezus – voor het welzijn van de  
 parochies; gebedsintenties                        
                   uit het boek in de kerk;  Voor ouders en  
 voorouders Kanakuze, voor zuivering van de 

zielen van de voorouders van mijn stamboom; 
                   aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
VRIJDAG   17 MAART 
18.00  uur   H. Cornelius – Aanbidding 
18.15 uur    Kruisweg 
19.00 uur   Leesmis 
 Voor ouders en voorouders Kanakuze, voor zui-

vering van de zielen van de voorouders van mijn 
stamboom; 

 
ZATERDAG 18 MAART 
09.00 uur       H. Cornelius - Leesmis 
  aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
18.00 uur H. Gerardus Majella – Hoogmis  
19.00 uur H. Cornelius - Hoogmis 4e z.v .d.40dg.tijd  
  
ZONDAG 19 MAART 4e zondag van de 40 dagentijd 
 SINT JOZEF  
10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis 
 Zeswekendienst Frans van den Eijnden;  
11.15 uur  H. Cornelius - Hoogmis – m.m.v. 
 Fanfare St. Joseph. Voor de levenden  
 en overl. leden van fanfare St. Josef; Theo Pe-

ters (coll); St Jrd Frans Evers en Mia Evers-
Beranich, Andreas Beranich en Fien Beranich-
Alberts en zoon Toon.  

13.00 uur  H. Gerardus Majella – H. Mis UKI 
 
 



 
MAANDAG 20 MAART- H. Jozef 
10.00 uur Grindel- Leesmis  
18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 
18.15 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 21 MAART 
09.00 uur H. Cornelius –Leesmis - Voor levenden en 

overledenen van familie Miltenburg. 
 aansluitend Aanbidding met  
 Rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 22  MAART 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis -   
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
DONDERDAG 23 MAART 
09.00 uur   H. Hart van Jezus – voor het welzijn van  
 de parochies;  
 gebedsintenties  uit het boek in de kerk;   
 Voor ouders en voorouders Kanakuze, voor  zui-
vering van de zielen van de voorouders 
 van mijn stamboom; 
 aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
VRIJDAG  24 MAART 
18.00  uur   H. Cornelius – Aanbidding 

18.15  uur   Kruisweg  
19.00 uur   Leesmis 
 Voor ouders en voorouders Kanakuze, voorzui-

vering van de zielen van de voorouders van mijn 
stamboom; 

 
ZATERDAG 25 MAART- Maria Boodschap - Aankondi-
ging v.d. Heer 
09.00 uur H. Cornelius - Hoogmis 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
18.00 uur H. Gerardus Majella – Hoogmis  
19.00 uur H. Cornelius - Hoogmis -  
 Bertie Ritzerfeld-Vaassen (coll); Shirley  
 Blyden-Garrido (coll). 
 
 
ZONDAG 26 MAART 5e zondag van de 40 dagentijd 
10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis - Zang: 
 Thirdwing koor. 
 Overl. fam. Van Haaren en Fons van Bijle 
 velt (st); Jrdst. Frans Esser. 
11.15 uur  H. Cornelius - Hoogmis  
 Lies Janssen- van den Munckhof (coll); St 
 Jrd echtel. Sjaak en Mia Jonkers- Bessems; 
 St Jrd voor de overledenen van familie Zijl 
 stra-Hennesen; Nelly Schloesser-Laene 
 (coll). 
 
MAANDAG  27 MAART 
18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis 
 
DINSDAG 28 MAART 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis   

Voor levenden en overledenen van familie 

Miltenburg.                                                                                                         

aansluitend Aanbidding met Rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 29  MAART 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis   
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
 
DONDERDAG 30 MAART 
09.00 uur   H. Hart van Jezus-welzijn van de parochies;  
 gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
                   aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 

VRIJDAG  31  MAART 
18.00  uur   H. Cornelius – Aanbidding 
18.15 uur    Kruisweg 
19.00 uur    Leesmis 
 
ZATERDAG 1 APRIL 
09.00 uur H. Cornelius - Leesmis 
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
18.00 uur  H. Gerardus Majella - Hoogmis 
19.00 uur H. Cornelius - Hoogmis   
 Pim Kleijkers (coll). 
 
ZONDAG 2 APRIL-PALMZONDAG  v.h. Lijden v.d. Heer 
10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis – Zang: Young  
 Spirit. Theo Wassercordt (coll); Heinz en  
 Ingeborg Kochs-Schmitz 
 en Italo en Mien Bortolussi-Beulen (st). 
11.15 uur  H. Cornelius – Hoogmis – m.m.v. Drum 
 band Fanfare St. Joseph. Jacqueline van Dijk- 
 Franssen (coll); Huub Baburek (coll). 
12.30 uur H. Cornelius – Doopsel Isabella van Bun. 
 
14.00 uur  H. Cornelius - Concert St. Caeciliakoor en 
Fanfare St. Joseph 
 
 

 

Kruiswegmeditatie met Indiase ademhalingstechnieken 

We hebben net de gezellige drukte van de carnavalstijd achter 

ons. Nu begint een tijd voor rust en bezinning, die velen ook zo 
goed kunnen gebruiken. In de komende Veertigdagentijd voor 
Pasen organiseren we in de St. Josephkerk op de Heerlerbaan 

verdiepingsbijeenkomsten die Christelijke spiritualiteit aanvul-
len met Indiase meditatietechnieken. Met deze unieke combi-

natie willen we, met beide benen op de grond, dichter bij onze 
Bron komen. 

- Zaterdagochtend 4 maart 10:00 
- Maandagavond 13 maart 20:00 

- Maandagavond 20 maart 20:00 
- Zaterdagochtend 1 april 10:00 
- En een volledige kruisweg in de kerk op Goede Vrijdag 7 april 

15:00. 

Meer informatie bij Jacques Janssen 
(Jacques.Janssen@gmail.com) of kapelaan Taison Titus
(kapelaan@rkheerlen.nl). 

Voor het volledige artikel, zie onze website 

www.parochiesheerlennoord.nl 

 

 

Op zondag 19 maart viert de Koninklijke Fanfare St. Jo-
seph het jaarlijkse feest van zijn  

Patroon Sint Jozef. 
 

De Hoogmis van 11.15 uur in de Corneliuskerk 

Op zondag 2 april om 14.00 uur in de Corneliuskerk gaat 
de fanfare St Joseph van Heerlerheide samen met het paro-

chieel zangkoor St Caecilia van Heerlerheide  
Jesus Christ Superstar uitvoeren. 

Indien je samen met de koorleden wilt zingen tijdens deze 
uitvoering dan ben je uitgenodigd op de repetitie op maan-
dagavond. Voor meer informatie kun je bellen met de voor-

zitter Margriet Strolenberg 06 2150 1984. 



LEVENSMOMENTEN 

 

Overleden 

H. Cornelius 

Fien Gielen-Ramaekers, 86 jaar 

Joseph Jebri, 71 jaar 

Piet Speth, 90 jaar 

H. Hart van Jezus 

Frans van den Eijnden, 80 jaar 

Jacobina Ronden, 88 jaar 

DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE 

 

 
 
Communievoorbereiding. 
In Schandelen heeft  de eerste groep communicantjes, 
van bs De Droomboom, zich op zondag 12 februari 
gepresenteerd. 

Op zondag 5 maart is de tweede presentatie-mis. Dan 
presenteren zich de kinderen van bs De Griffel. 
 
Zondag 19 maart is de derde presentatie-mis, dan voor 
de kinderen van bs De Horizon.  
 
In totaal zijn veertien kinderen in Schandelen druk be-
zig met de voorbereidingen. Young Spirit luisterde de 
eerste van deze H. Missen op en zal ook de laatste 
muzikaal omlijsten. 

Ook op de Heksenberg zullen de communicantjes zich 
presenteren en wel op zaterdag 11 maart (Gerardus 
Majella school en de Wegwijzer) en op 25 maart 
(Frans Postmaschool en de Wegwijzer).  

Op Heerlerheide in de Sint Corneliuskerk zullen de 

communicanten zich presenteren op de volgende za-

terdagen: 11 maart, 18 maart en 25 maart. 

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. Y. I. T. Rodenburg - Cierniak 

Telefoon:         045 5721734 

E-mail:             rodenburgcierniak@gmail.com 

Catechiste      Mevr. P.M. Manders-Vos 

Telefoon:         06-46678394  

E-mail:             patries68@hotmail.com  

 

Kerkbijdrage 

De bijdrage bedraagt minimaal € 130 per jaar (advies van het bis-

dom) 

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 formu-

lier 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  

Alle missen in de Corneliuskerk worden uitgezonden via YouTube. 

Afwijkende missen voorzien van een YouTube logo worden ook 

uitgezonden www.youtube.com 

 
C O L O F O N 
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