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Na de Carnaval begint de 40-daagse vastentijd: deze tijd van ‘vasten en gebed’ helpt ons
om stil te staan wat ons doel is. Wat streven we na? Wat vinden we echt belangrijk in ons
leven. De vastenactie helpt ons dit te ontdekken en vooral er concrete stappen bij te zetten. We steunen een mooi project dat door Heerlenaren in Nepal met de mensen daar
wordt gerealiseerd: het bouwen van een middelbare school [meer info in de bijgevoegde
folder]. Als je de armoede ziet, dan word je een stuk tevredener en merk je wat wij allemaal vanzelfsprekend vinden. De vastentijd wil ons dit doen realiseren en zelfs nog een
stap verder gaan: Wat is nu echt belangrijk? En, welke plaats heeft God in ons leven?
Het gaat niet zozeer om een nadenken, maar het is een tijd van doen. Extra tijd vrij maken voor wat waardevol is. De komende tijd is zo ook een tijd van gebed, om op weg te
gaan naar ons hoofddoel: Pasen. Pasen als de bevrijding van wat ons afhoudt van het
echte leven; een gelukkig kunnen zijn. Want allemaal willen we gelukkig zijn. En Jezus
wil ook dat geluk voor ons.
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Op de zondagen lezen we dit jaar in de kerk uit het evangelie zoals Lucas dat heeft neergeschreven. En hij beschrijft het leven van Jezus als een reis waarin Jezus onderweg is.
Onderweg naar zijn einddoel en dat voltrekt zich in Jeruzalem. In verschillende voorproefjes laat Lucas dat al aan het begin van het leven van Jezus uitkomen: Hij wordt opgedragen in de tempel in Jeruzalem (Luc. 2, 22-40); zijn ouders trekken jaarlijks naar
Jeruzalem (Luc. 2, 41) en als twaalfjarige geeft hij hen ten antwoord: “wisten jullie dan
niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?!” Duidelijk komt dit naar voren wanneer
Jezus zijn reis naar Jeruzalem aanvaardt (Luc. 9,51 -19, 45). Daar spelen zijn lijden,
dood en verrijzenis zich af. Jezus is - gehoorzaam aan zijn Vader - op weg naar zijn doel:
de wereld te verlossen en de mensen weer het geluk schenken; een blijvend geluk in een
eenheid met God en elkaar, zoals dit ook oorspronkelijk in Gods bedoeling lag, maar
door egoïsme verloren is gegaan. Onze verhouding naar God en elkaar is vertroebeld
geraakt. Nu is het de gunstige tijd om stappen in geloof te zetten!
Het op weg zijn is bij Jezus een op weg zijn met God; het leidt naar een thuiskomen bij
Hem. Daar nodigt de vastentijd ons toe uit: stappen zetten op weg naar dat geluk. Dat is
ons geloof in de verrijzenis (Pasen). Geen geloof dat ontkent dat er tegenslagen zijn –
ziekte, ongeluk, verdriet, onmacht. Deze worden door het geloof in God niet weggenomen, maar ons christelijk geloof is wel een antwoord om met Jezus op weg te gaan naar
Pasen. Het is geen antwoord op alle waarom-vragen, maar heel de H. Schrift laat ons
zien dat het waard is om ons levensdoel voor ogen te houden: de eeuwigdurende vrede
en vreugde van Pasen. Geen vreugde die pas later komt; nee, nu al kunnen we daar
een voorproef van krijgen. Soms denk ik, dat kan alleen iemand die al gelovig is dit kan
verstaan. Dan kan iemand zelfs be-amen: “het doelgericht zijn maakt vele lasten
licht” (Julia Verhaeghe). Maken we van deze vastentijd een gezegende tijd: geven we
onze tijd, onze steun; ‘bieden wij onze handen aan’ (motto van ons vastenactieproject).
Werken we doelgericht aan dit geluk voor elkaar.
Pastoor Wim Miltenburg fso

Vastenactie 2019: Even minderen voor Thali
De Missionaire werkgroep vraagt uw aandacht voor de
jaarlijkse Vastenactie. De parochies uit Heerlen
ondersteunen het Vastenactieproject Nepal:
“Samen sterk, samen aan het werk voor
een middelbare school in Thali, Nepal”
R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko gaat dit jaar wederom
met 30 helpende handen naar Thali om te bouwen aan
een betere toekomst voor velen. De basisschool is inmiddels gerestaureerd, de noodzakelijke voorzieningen zijn aangelegd en de kwaliteit van lessen
wordt verbeterd.
Een groot deel
van de kinderen
in Thali gaan
daardoor naar
school. De volgende stap is het voortgezet onderwijs. Als wij er samen
voor kunnen zorgen dat de kinderen, naast vijf jaar basisonderwijs, drie jaar middelbaar onderwijs kunnen volgen, nemen hun kansen op de arbeidsmarkt flink toe.
Voor de totale bouw van de middelbare school is een
bedrag van €75.529,- begroot. Met dat bedrag realiseren
wij de fundering van het gebouw, acht klaslokalen, twee
toiletblokken, werk voor de lokale bevolking van de laagste kasten, alle bouwmaterialen en een betere toekomst
voor velen.
“Samen sterk, samen aan het werk.
Steen voor steen bouwen aan betere toekomst voor
velen!”
Doet u ook mee? Alvast bedankt!
7 april om 11.00 uur in de Heilig hart van Jezuskerk
staan wij extra stil bij het Vastenactieproject en houden
wij een deurcollecte. Dit bevelen wij van harte bij u aan!
JONGERENGROEP
Beste jongens en meisjes,
Samen met jullie wil ik een uitdaging aangaan om in onze parochie Schandelen jongeren samen te brengen en
samen met leeftijdsgenoten het geloof te beleven, van
gedachten te wisselen over diverse onderwerpen op
maatschappelijk en religieus gebied en natuurlijk ook om
ontspannende activiteiten met elkaar te beleven.
De bedoeling is om één keer per maand (op een zaterdagavond) van 19.30-22.00 uur samen te komen in de
parochiezaal.
Ingang achterom via de oprit van het Juphuis aan de
Schandelerstraat.
Op de eerste bijeenkomst (zaterdag 16 maart) zullen we
starten met een kennismakingsspel en daarna zullen we
samen kijken naar de film: “Inside the vatican”, de best
bewaarde geheimen van het Vaticaan onthuld.
Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom!
Aanmelden graag via mail muprappallil@gmail.com.
Noteer alvast de volgende data in je agenda:
Zaterdag 16 maart
Zaterdag 13 april
Zaterdag 25 mei
Zaterdag 22 juni.
Kapelaan Rijo Muprappallil

LOURDES BEDEVAART 5 t/m 12 SEPT. 2019
Bij de grot van de verschijningen in Lourdes ben je zelden
alleen. Toch hebben veel bezoekers dezelfde ervaring: het
is alsof Maria er helemaal voor jou is! Zij is een en al oor.
Je kunt al je vragen, dankbaarheid en intenties bij haar
neerleggen. Het is net alsof ze je aanspreekt, zoals ze
meer dan 160 jaar geleden ook Bernadette Soubirous
aansprak.
Lourdes is intussen uitgegroeid tot een v.d. grootste
bedevaart—plekken ter wereld. Miljoenen pelgrims van
alle continenten komen er jaarlijks naar toe om - net als
Bernadette - even bij Maria in de grot te zijn. Het Huis voor
de Pelgrim en wij nodigen u uit om dit alles te kunnen ervaren.
Als u interesse heeft, wacht dan niet te lang, want anders
wordt u misschien gevraagd om een andere periode te
kiezen. Mocht het zijn dat u denkt voor een sponsoring in
aanmerking te komen, gelieve zich met Kapelaan Rijo in
verbinding te stellen.
Verdere inlichtingen en opgave bij :
- Kapelaan Rijo 045 572 34 73
- Parochiekantoor 045 572 34 73
alleen op maandag 10-12 uur
- In de koffiekamer op zondag na
H. Mis bij Els Bour 045 572 0331.
Indien u slecht ter been bent kunt u ook thuis worden bezocht.
Ervaringen van de WJD 2019 in Panama.
Zaterdag 12 januari verzamelde de eerste groep WJDgangers zich op het vliegveld van Schiphol voor een lange
reis van drie weken naar Panama. Dat is het land waar de
Wereld-jonge-ren-dagen (WJD) 2019 beleefd en gevierd
werden door jongeren vanuit de hele wereld. Er waren 120
jongeren uit Nederland.
In 1984 nodigde Paus Johannes Paulus II jongeren vanuit
de hele wereld uit om palm-zondag in Rome te komen vieren. Massaal werd op deze uit-no-di-ging ingegaan. Toen
in 1985 in het jaar dat door de VN was uitgeroepen tot
‘Inter-nationaal jaar van de jeugd’ de uit-no-di-ging werd
herhaald, kwamen er weer duizenden jongeren op af. Deze twee ontmoetingen zorgden er in 1986 voor dat lokaal
de eerste officiële wereld-jonge-ren-dagen werden georgani-seerd.
Inmiddels zijn er om de 2 à 3 jaar inter-nationale wereldjonge-ren-dagen en wordt er in elk bisdom over de hele
wereld op palm-zondag een lokale Wereld-jonge-ren-dag
georga-ni-seerd. Tijdens de wereld-jonge-ren-dagen komen jongeren vanuit de gehele wereld samen om het katholieke geloof te vieren, de Paus te ontmoeten, de wereldkerk in de honderden verschillende nationaliteiten te
ontmoeten, feest te vieren, af te zien en te slapen onder
de sterrenhemel.

Kerkdiensten
ZATERDAG 2 MAART
12.00 uur H.Mis Arabische gemeenschap;
19.00 uur Carnavalsmis
Jrd. Ton Visschers;
ZONDAG 3 MAART 2019-8e zondag door het jaar ©
Koor: Gregoriaanse Schola
11.00 uur welzijn van de parochies;
Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt;
BEGIN VEERTIGDAGENTIJD
WOENSDAG 6 MAART 2019 -ASWOENSDAG
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 7 MAART 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;
ZONDAG 10 MAART 2019
-1e zondag van de 40-dagentijd ©
Koor: Kerkelijk Zangkoor Schandelen
11.00 uur welzijn van de parochies;
2e Jrd. Ellie Schwanen-Planinsek;
Jrd. ouders Erkens-Swagers;
Frits Weyermans, dochter Riny en zoon Jos;
Pierre Bouwens, zoon Jac v.w. verjaardag en
Cisca Pisters-Rustenburg v.w. verjaardag;

ZONDAG 24 MAART 2019-3e zondag van de 40dagentijd ©
Koor: Meezenkoor
11.00 uur welzijn van de parochies;
6 wkd. Floor van Pamelen;
3e jrd. Paula Waterval-Sanders;
WOENSDAG 27 MAART 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 28 MAART 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;
ZATERDAG 30 MAART 2019
13.00 uur H. Mis Spaanse Gemeenschap
ZONDAG 31 MAART 2019-4e zondag van de 40dagentijd ©
11.00 uur welzijn van de parochies;

13.30 uur H. Mis Indonesische gemeenschap KKI

(voor volgend parochieblad: uiterlijk 11 maart 2019)
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

WOENSDAG 13 MAART 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;

PAROCHIEKRONIEK

DONDERDAG 14 MAART 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;
Netta Aelmans-Eijkenboom,
vanwege verjaardag;

20 jan: Lena Houben-Rutten, Oude Maatrichterweg 21,
Gulpen 97 jaar

ZONDAG 17 MAART 2019-2e zondag van de 40dagentijd ©
Koor: Young Spirit gezinsviering
11.00 uur welzijn van de parochies;
Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt;

01 febr: Rudy Martina, De Gijselaar 10, Amstenrade
69 jaar

WOENSDAG 20 MAART 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 21 MAART 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;

Overleden:

29 jan: Floor van Pamelen, Kasteellaan 2b Heerle 93 jaar

Wij bidden dat zij in de hemel gelukkig mogen zijn.
Kracht en sterkte voor de familie.
Gedoopt:
3 febr: Jara Heijenrath, Leienhoesstraat 1, Heerlen
Proficiat en welkom in ons midden.

COLOFON
Parochiekantoor Pastorie Schandelen
Meezenbroekerweg 114, 6412 VM Heerlen
Tel. 045 - 572 34 73;
Openingstijden: maandag van 10.00 tot 12.00 uur
E-mail: parochieschandelen@gmail.com

Pastoor W. Miltenburg
e-mail: wimmiltenburg@ziggo.nl
Tel. 045 – 521 24 50

Vanuit Limburg verzamelden we ons rond 11.00 uur
in Roermond, daar hebben we in de Munsterkerk samen de H. Mis gevierd met onze hulpbisschop, daarna gingen we richting Schiphol. Om kwart over zes
vertrok het vliegtuig vanuit Nederland richting Istanbul, waar we onze overstap naar Panama hadden. De
overstap op Istanbul bedroeg ongeveer twee uur.
Toen begon de lange vlucht van ongeveer 18 uur
over de oceaan naar Panama met nog een tussenstop op Bogota, de hoofdstad van Colombia. Aangekomen in Panama moesten we nog ongeveer vijf uur
reizen met de bus naar onze gastgezinnen in Sona
van bisdom Santiago, waar wij een week verbleven
voor de ‘days in the dioceses’. Rond 23.30 uur ’s
nachts waren we eindelijk in Sona, in onze gastparochie aangekomen.
Al meteen werd de Panamese gastvrijheid zichtbaar
in het vreugde en het enthousiasme van de parochianen. We werden binnengehaald alsof we filmsterren
waren. Een erehaag van duizend telefoontjes, die als
sterren hun lampje lieten fonkelen, en gejuich. En
vanaf een podium werden we welkom geheten. We
moesten de zondagsmis nog vieren, en het was al erg
laat en waar we dachten een korte Mis te vieren werd
dat een Mis aangevuld met swingende Panamese
liederen waar alle parochianen letterlijk de Mis met
ons meevierden. Een warm bad van ontvangst.
De Panamese cultuur verschilt veel van de Nederlandse cultuur. Hun manier van de Mis vieren is anders dan wat wij in Nederland gewend zijn. Het is een
wereld van verschil. Elke Mis wordt opge-luis-terd met
vrolijke gezangen en eindigt in een waar feestje. Er
wordt gezongen zonder ophouden met vele gebaren
en handgeklap. De vreugde van de Panamezen wordt
ook zichtbaar in hun gevoel voor dansen en de trots
op hun land. Ze presenteren graag hun traditionele
dansen.
Een keer hebben we een grote parade meegemaakt,
welke normaliter op 5 november of met carnaval door
de mensen uit Soná wordt gelopen. De gastgezinnen
was gevraagd om de pelgrims in de traditionele kleding van Panama te kleden. Sommige jongeren kregen daarbij een complete outfit aan inclusief bijpassend schoeisel. Erg bijzonder om daarin rond te lopen. De parade bestond uit een aantal traditioneel
versierde wagens en vele dansende Panamese kinderen.
We werden streng in de gaten gehouden door de politie en brandweer van Soná, niet omdat het daar onveilig is, maar het is vooral om te voorkomen dat er
niks zou gebeuren met hun bijzondere gasten. Man
en macht werden ingezet voor onze veiligheid.
Op onze laatste avond in Sona was het weer een
groot feest. We begonnen met een lichtjesprocessie
vergezeld van dans en gejuich. Aangekomen op het

Kapelaan R. Muprappallil

e-mail: muprappallil@gmail.com
Tel. 045 – 572 34 73
Diaken H. Janssen
e-mail: hermanjanssen8@gmail.com
Tel. 06 27 09 42 62
Kerkbijdrage ten name van Federatie R.K. Parochies,
Heerlen.
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, Kerkstraat 6 te Heerlerheide
Biechtgesprek:

Elke woensdag, donderdag en zondag voor of na de mis
of op afspraak met de pastoor of de kapelaan.
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-JezusSchandelen-Heerlen-453789364823723/

