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Misintenties, voor vermelding in parochieblad maarti uiterlijk 18 februari aanleveren 

FEDERATIENIEUWS                               Februari 2020 

H. Geest Meezenbroek 

H. H. Martelaren van Gorcum Sittarderweg 

H. Drievuldigheid Schaesbergerveld 

H. Hart van Jezus Schandelen 

Van knuffel tot realiteit! 
 
Verbaasde ogen op Aruba en in de kerken van ons cluster. Verbaasd vanwege 
een knuffel in de stal en in de preek. De knuffel, het geschenk van vertrouwen 
aan Jezus, gegeven door een jonge bezoeker aan de kerststal.  
Hij had niets anders om te geven en gaf daarom zijn vertrouwen. Enkele dagen 
na kerst komt iemand naar mij toe en geeft mij een knuffel.  
Hierdoor was ik geraakt. Een mooi teken van vertrouwen na slechts vier  
maanden in Heerlen. 
Hieruit put ik vertrouwen in de toekomst. Met vertrouwen op Jezus heb ik vorig 
jaar ja gezegd op mijn benoeming. Dit vertrouwen in Jezus heeft mij altijd  
geholpen om er te zijn waar de Kerk, de Heer, mij heen zend.  
Hier of in het buitenland. 
 
Op 19 april, zondag na Pasen komt de Antilliaanse/Arubaanse gemeenschap 
naar de kerk van Heerlerheide. Noteer deze datum alvast en ervaar het samen 
zijn. Gods wegen zijn niet altijd makkelijk te herkennen en/of te volgen.  
Hiervoor heb je vertrouwen nodig in God zelf vooral, maar ook in het grondperso-
neel. Met dit vertrouwen, broeders en zusters, wil ik met u dit nieuwe jaar ingaan. 
Bouwend met de kerkbesturen en alle vrijwilligers aan een mooie en inspireren-
de toekomst voor onze kerkgemeenschap. Ja, enkelvoud, we zijn immers als ge-
hele gemeenschap van Boven Het Spoor, onderweg. Grenzen scheiden men-
sen, wij willen verbinden. Grenzen moeten overbrugt worden, zonder grenzen 
loop je zo bij de ander binnen. 
 
We hebben allen twee ogen en twee oren, maar we horen en zien niet alles.  
We hebben elkaar nodig om elkaar te kunnen helpen.  
Ziet u nood of ziet u mensen die wachten op aandacht en /of op een gesprek en 
durft u het zelf niet aan, dan bel me gerust op 0630579828.   
U mag me ook bellen om een persoonlijke afspraak te maken om elkaar te leren 
kennen. Zegt U tegen u zelf ik wil wat betekenen voor de gemeenschap dan bel 
gerust. Vele handen maken licht werk. 
 
Zo verzamelde Jezus zijn leerlingen om zich heen, laten ook wij elkaar als leer-
ling zien en op elkaar toegaan.  
 
Welkom op Heksenberg, Schandelen of 
Heerlerheide. 
 
Pastoor J.W. Janssen 
 



 

 EFFE TERUGBLIKKEN 
 

• Rond de kerst zijn weer een flink aantal parochianen 
blij gemaakt met een kerstpakket. Een bijzonder 
woord van dank aan de kinderen van BS de Horizon, 
die hard hebben meegewerkt om deze kerstpakket-
tenactie weer te laten slagen. 

 
 
VERHUIZING PAROCHIEKANTOOR 
 
Zoals al eerder door pastoor Janssen is aangegeven, 

zullen we in de toekomst intensiever gaan samenwerken 

met de overige parochies in Heerlen-noord. Mede daar-

om zal ons parochiesecretariaat m.i.v. 27 januari verhui-

zen naar Heerlerheide, Kerkstraat 6 achter de pastorie. 

Vanaf die dag zal er dus niemand meer aanwezig zijn in 

Schandelen.  

Er is op het secretariaat op Heerlerheide elke dag van 

10:00 – 12:30uur iemand aanwezig om u te woord te 

staan. Op maandagmorgen is er iemand voor Schande-

len-specifieke zaken aanwezig op Heerlerheide.  

Het telefoonnummer van het gezamenlijke parochiese-

cretariaat is 045-5212450. De brievenbus in Schandelen 

aan de Meezenbroekerweg blijft voorlopig gehandhaafd. 

 

BEZORGING PAROCHIEBLAD 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u elke maand dit 

parochieblad van de Parochiefederatie Schandelen. Dit 

blad is ook digitaal in te zien via onze website http://

www.parochieschandelen.nl . Ook is er een mogelijkheid 

om het blad via e-mail toegezonden te krijgen. U kunt dit 

via de website op het tabblad Nieuws/Agenda (onderaan 

de pagina) aan ons doorgeven.  

Wilt u een papieren versie blijven ontvangen, dan zult u 

dat opnieuw aan ons moeten doorgeven. U kunt daar-

voor op maandagmorgen contact opnemen met het pa-

rochiesecretariaat (tel. 5212450) of een briefje ingooien 

in de brievenbus aan de Meezenbroekerweg 114. 

 

BLASIUSZEGEN 
 
Tegen keelziekten en andere kwalen: 
Op zondag 2 februari na de H. Mis van 10.00 uur wordt 
de Blasiuszegen uitgedeeld. 
Het Meezenkoor zal deze H. Mis muzikaal begeleiden. 
 
 
Gezinsmis-PRESENTATIEVIERING 
 
Op zondag 9 februari om 10.00 uur 
Wordt u allen uitgenodigd om samen met de aanstaande 
communicanten Eucharistie te vieren. Zij stellen zich dan 
aan ons voor.  
 
 
OPBRENGST DEURCOLLECTE 
 
De opbrengst ten behoeve van het Lourdesfonds be-
droeg tijdens de vieringen van Kerstmis 142,35 Euro.  
Daarvoor uw hartelijke dank. 
 

 
COLLECTEN 
 
Op zondag 9 februari is er aan het einde van de mis een 
deurcollecte voor het Lourdesfonds. 
 
 
CARNAVALSMIS m.m.v. C.V. de Paljassen  
 
op Zaterdag 22 februari om 19.00 uur. 
!!!Let OP. Daarom is er op ZONDAG 23 februari GEEN H. 
MIS !!! 
 
 
 
Gezinsmis-ASWOENSDAG 26 FEBRUARI 
De communicanten helpen mee in deze viering.   
 
Op Aswoensdag verbranden 
we de palmtakken van afgelopen jaar in de kerk en met 
die as worden we allen getekend op het voorhoofd: 
“Gedenk mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. 
Zo maken wij na de Vastenavond een begin met de 40-
dagentijd van boete en verzoening. 
Aswoensdag is vasten- en onthoudingsdag. 
 
 
BESTELLEN HUISPAASKAARSEN 
 
Vanaf zondag 2 februari liggen de bestellijsten voor de 
gezinspaaskaarsen achter in de kerk. Het is mogelijk tot 
en met donderdag 12 maart een huispaaskaars te bestel-
len. Graag indien mogelijk bij bestelling afrekenen bij de 
heer Jo Erkens.  
De Paaskaars, het teken van Christus, die het licht is van 
de wereld, mag ook in ons huis zichtbaar zijn. Het kan ons 
helpen ook thuis te bidden en in de bijbel te lezen, waarbij 
wij een verheldering mogen krijgen over datgene wat God 
van ons vraagt. 
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K e r k d i e n s t e n 
ZONDAG 2 FEBRUARI 2020-  
Opdracht van de Heer (A)+Blasiuszegen 
Zang: Meezenkoor 
10.00 uur welzijn van de parochies 
 Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt; 
 
WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
  
DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 Voor een overledene (off); 
 
ZONDAG 9 FEBRUARI 2020-5

e
 zondag  

door het jaar (A) 
Presentatieviering communicanten 
10.00 uur voor een overledene (off); 
 
13.00 uur H. Mis Indonesische gemeenschap KKI 
 
WOENSDAG 12 FEBRUARI 2020 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
 Paul Bellefroid (off); 
 Jeanny Ramaekers(off); 
 
DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 
ZONDAG 16 FEBRUARI 2020-6

e
 zondag door het jaar 

(A) 
Zang: Kerkelijk Zangkoor Schandelen 
10.00 uur Mia Appelhof-Heijnens (off); 
 Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt; 
 Overl. van familie Vermeeren; 
 
WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
  
DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 
ZATERDAG 22 FEBRUARI 2020 
Carnavalsmis m.m.v. C.V de Paljassen 
19.00 uur Jrd. Ton Visschers; 
 
 

 

Opgeven Misintenties 

(voor volgend parochieblad: uiterlijk 18 februari 2020 

KOSTEN MISINTENTIES: 
Door de week € 12,50 en in weekend € 27,50.  

 Kan ook per giro betaald worden op nr.  
NL 42 INGB 0001 06 1123  

t.n.v. Federatie R.K. Parochies Heerlen  

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020 
!!!GEEN H. MIS I.V.M. CARNAVAL!!! 
  
VEERTIGDAGENTIJD 
 
WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020 –Aswoensdag 
Samen met de communicanten 
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen; 
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk; 
 welzijn van de parochies; 
 Jeanny Ramaekers (off); 
 
DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020 
09.00 uur welzijn van de parochies; 
 
ZONDAG 1 MAART 2020-1

e
 ZONDAG  

VD 40-DAGENTIJD 
10.00 uur  welzijn van de parochies; 
 Overl. fam. van Haaren en  
 Fons van Bijlevelt; 
 Huub Kisters; 
 Liesbeth Kohlen-Coops(off); 
 

Wekelijkse 

Vieringen 
Heerlerheide Heksenberg Schandelen 

zaterdag 
14.30 uur Ter Eyck 

 18.00 uur   
19.00 uur 

zondag 11.15 uur    10.00 uur 

maandag 

19.00 uur 

    
18.45 uur: Marianoveen 

dinsdag   09.00 uur   

woensdag 09.00 uur   19.00 uur 

donderdag     09.00 uur 

vrijdag 19.00 uur     



 

C O L O F O N 
Openingstijden 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 

E-mail:  parochieschandelen@gmail.com 

 

Pastoor J.W. Janssen  
e-mail:  jwjrkta@yahoo.com 
Tel.  045 – 521 24 50 
 
Diaken H. Janssen 
e-mail:  hermanjanssen8@gmail.com  
Tel.  06 27 09 42 62 

 

Kerkbijdrage  

ten name van Federatie R.K. Parochies, Heerlen. 

De bijdrage bedraagt minimaal € 110,00 per jaar. 

 

Parochie H. Hart van Jezus: 

NL 46 ABNA 0448 6676 06  - NL 10 INGB 0001 0302 71 

Parochie H.H. Mart. v. Gorcum : 

NL 58 SNSB 0821 0935 41  - NL 92 INGB 0001 0514 93 

Parochie H. Geest: 

NL 85 SNSB 0820 0152 88  - NL 66 INGB 0001 0603 03 

Parochie H. Drievuldigheid: 

NL 23 SNSB 0820 0756 71  - NL 24 INGB 0001 0397 19 

 

Parochiekerk H. Hart van Jezus,  

Meezenbroekerweg 116 

 
Doopvoorbereiding: 

Elke 1e maandag van de maand van 20.00 tot 22.00 
uur, in de parochiezaal van de H. Corneliuskerk, Kerk-
straat 6 te Heerlerheide  
 

Biechtgesprek: 

Elke woensdag, donderdag en zondag voor of na de mis 

of op afspraak met de pastoor. 

 

Aanbidding en Rozenkrans: 

Elke woensdagavond voorafgaand aan de avondmis 

om 18.30 uur in de  kerk.  

 

Gaat u verhuizen ? 

Geef uw adreswijziging door aan ons parochiekantoor  

Wilt u dit blad elke maand gratis ontvangen ? 

Geef dit dan even door aan ons parochiekantoor  

 

Klachten over bezorging van dit blad: 

Kunt u melden bij de heer J. Erkens, 572 33 78  
of op het parochiekantoor. 

 
Homepage:  
http://www.parochieschandelen.nl 
 

Facebook:  
https://www.facebook.com/H-Hart-van-Jezus-
Schandelen-Heerlen-453789364823723/ 

14 februari: één of twee Valentijnen? 

Geen enkele feestdag van een heilige is waarschijnlijk 
zó met zijn naam verbonden als Valentijnsdag. Het is 
een dag waarop veel mensen hun geliefde met een ca-
deautje verrassen. Wat zij zich waarschijnlijk niet reali-
seren is dat deze dag vernoemd is naar een christelijke 
martelaar uit de derde eeuw. Nog minder mensen we-
ten dat er zelfs twee martelaren met deze naam bekend 
zijn, die allebei op 14 februari worden herdacht.  
 
Valentinus van Rome stond bekend als een wijze, 
deugdzame en vrome priester. Hij genas de blinde 
dochter van de stadhouder van Rome, die zich prompt 
met zijn hele familie tot het christendom bekeerde. Kei-
zer Claudius II zou Valentinus daarop hebben laten ver-
moorden op 14 februari 269.   
 
Op dezelfde dag overleed in Rome ook een bisschop 
Valentinus, die bij Terni werd begraven en daarom vaak 
Valentinus van Terni wordt genoemd. Hij stond met na-
me bekend vanwege het inzegenen van gelukkige hu-
welijken. Het is niet uitgesloten dat het in beide verha-
len om dezelfde Valentijn gaat. 
 
Het gebruik om op Valentijnsdag je geliefde te verras-
sen, heeft overigens  niets met beide heren te maken. 
Het is vermoedelijk een afgeleide van een voorchriste-
lijk vruchtbaarheidsritueel. 
 

 
Requiemmis voor oorlogsslachtoffers op 28 februari 
 
Op vrijdag 28 februari wordt in de Sint-
Christoffelkathedraal in Roermond een requiemviering 
gehouden voor alle Limburgse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. Tijdens de viering worden heel 
speciaal de bijna dertig Limburgse priesters herdacht 
die door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Maar 
ook alle anderen die hun leven hebben gegeven voor 
onze vrijheid worden in het gebed ingesloten. 
 
Begin maart is het precies 75 jaar geleden dat in de 
laatste plaatsen van Limburg een einde kwam aan de 
Tweede Wereldoorlog. Zondag 1 maart wordt daarbij stil 
gestaan tijdens een provinciale herdenking in Roer-
mond. Op de vrijdag daaraan voorafgaand vindt de dio-
cesane herdenking van alle (priester)slachtoffers plaats. 
Die vrijdag is het ook precies 75 jaar geleden dat de 
toren van de kathedraal door de wegtrekkende Duitse 
militairen werd opgeblazen. 

De herdenking begint om 18.00 uur met het bidden van 
de vespers in de Caroluskapel bij het bisdom aan de 
Swalmerstraat in Roermond. Rond half zeven trekken 
alle deelnemenede priesters, diakens en andere aanwe-
zigen naar de kathedraal, waar om 19.00 uur een plech-
tige requiemmis wordt opgedragen. 
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