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Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!
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Als we in geloof naar Hem opzien, als we open staan voor de blijde boodschap, dan kunnen we zelfs in donkere dagen uitzicht bewaren; dan is er in het donker toch wat licht,
voor mij en voor jou, voor heel die grote wereld, want Jezus Christus is het Licht, ook nu
in 2019.
Dit geloof heeft mij diep geraakt. Ons leven hier op aarde is maar kort. Hoe we hier leven, is bepalend voor een leven in eeuwigheid. Het leven is het kostbaarste geschenk dat
we hebben ontvangen. Velen zetten het geloof in de verrezen Heer in de praktijk op zij.
Ik vind het vreemd dat velen dit doen zonder zich erin verdiept te hebben.
Bij onze gezondheid, bij het klimaat en het milieu, bij waarden als democratie willen we
goed geïnformeerd zijn. Waarom? We vinden dit belangrijk! Voor onszelf en ook voor
onze kinderen. Dat velen zich niet echt interesseren in het christelijk geloof verbaast me;
de geloofskennis van velen is niet meegegroeid. Karikaturen, excessen, of missers bepalen dan het denken. Er is zoveel wat wij waardevol vinden, wat zijn wortels in het christelijk gedachtegoed heeft. Onze individuele vrijheid bijvoorbeeld komt voort uit het christelijke principe van de menselijke waardigheid: ieder individu heeft eeuwigheidswaarde!
Een christelijke gedachte.
In iedere mens leeft de hoop op een leven na dit aardse bestaan – zelfs bij de meest
verstokte ongelovige. Die hoop heeft God ons in de ziel gelegd. En in Jezus Christus
heeft God deze hoop een fundament gegeven: De Heer is waarlijk opgestaan! Al-

• PAASEITJES ZOEKEN

leluia!

• KERKDIENSTEN IN DE GOE-

Mensen die wel gelovig katholiek zouden willen zijn, worden vaker gehinderd door een
gedachte die we het relativisme kunnen noemen. We bekijken als het ware alle geloven
op een afstand en vragen ons af hoe kunnen we nu weten welk geloof ‘waar’ is. Iedere
religie beweert dit. En gemakshalve concluderen we dan: we kunnen het niet weten, of
alle religies zijn eigenlijk hetzelfde. En omdat dit voor een déél klopt, stellen mensen zich
wat onverschillig op. En wat ook meespeelt: er zijn zoveel zaken die onze aandacht vragen dat we gewoon niet toekomen aan geloofsvragen.
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Zelf denk ik: wat we belangrijk vinden, daar maken we tijd voor. En behalve ons verstand hebben we ook een antenne voor wat goed en kwaad is: ons geweten. De zalige
John Henry Newman noemt het geweten de echo van Gods stem. Al moeten we ons geweten natuurlijk ook vormen. En hoe belangrijk is niet liefde in ons leven; denken we
ook aan een liefde voor je geboortegrond … Terug naar ons katholieke geloof. Heel ons
gemoed wordt daarbij aangesproken. Ik ben ervan overtuigd dat wie eerlijk op zoek gaat
bij Jezus Christus uitkomt, bij zijn liefde; zijn liefde tot de dood op het kruis …. En zijn
liefde tot het uiterste mondt uit in zijn verrijzenis. En zo zijn we bij Pasen: de Heer is
waarlijk opgestaan! Alleluia! En dat beperkt zich niet tot een gebeurtenis 2000 jaar
geleden, maar is actueel voor iedere mens. En voor wie zo op weg gaat en wel kan en
wil geloven, is dat een ongelofelijke werkelijkheid. Dan kijk je anders naar de Kerk. Dan
ga je anders naar de kerk; dan vier je liturgie op een dieper niveau. Dat geeft een vreugde en uitzicht; een licht ook in donkere dagen. Zalig paasfeest.
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Misintenties, voor vermelding in parochieblad mei uiterlijk 9 april aanleveren

EFFE TERUGBLIKKE

GEZINSMIS EN PAASEITJES ZOEKEN

• Carnavalszaterdag was de carnavalsmis m.m.v. carnavalsvereniging de Paljassen.

Er is gezinsmis op Tweede Paasdag, 22 april om 11.00 uur
m.m.v. familiekoor Young Spirit.
Na de H.Mis is er voor de kinderen paaseieren zoeken bij
de kapelaan in de tuin en koffiedrinken in het parochiezaaltje.
Opgave tot 10 april via de mail: muprappallil@gmail.com
of 045-5723473.

• Aswoensdag hebben we carnaval afgesloten met een
H. Mis en het halen van een askruisje.
PALMPASENKRUISEN MAKEN
Woensdag 10 april gaan we Palmpasenkruisen maken
met de kinderen, om 14.00 uur in het parochiezaaltje.
Alle kinderen die mee willen lopen in de Palmpasenoptocht zien we op woensdag 10 april om een Palmpasenkruis te maken.
BIECHTGELEGENHEID
Woensdag 10 april: om 18.30 uur is er in de kerk aanbidding, een boeteviering met aansluitend een H. Mis.
Er is deze dag geen uitstelling van het Allerheiligste.
PALMPASENOPTOCHT
Zondag 14 april om 10.30 uur is de Palmpasenoptocht
m.m.v. Drumfanfare de Trommelaere van Herle. Aansluitend om 11.00 uur is de H. Mis (gezinsviering).
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KLEDINGAKTIE ‘68
We houden opnieuw een kledinginzameling i.s.m. Stichting
Aktie ’68. De inzameling wordt gehouden op zaterdag 13
april 2019.

Zondag 14 april om 14.00 uur in het Juphuis

U kunt dan al uw gebruikte kleding, schoeisel/dekens/
beddengoed in een gesloten plastic zak tussen 11.00 en
12.30 uur afleveren aan de kerk van Schandelen, voor
het Juphuis in de Schandelerstraat waar een bus van Aktie
’68 aanwezig zal zijn. De opbrengst van de door u ingeleverde kleding komt geheel ten goede aan de gehandicapte
medemens.

VOETWASSING WITTE DONDERDAG

HUWELIJKSVOORBEREIDING

Witte Donderdag 18 april om 19.00 uur is een H. Mis,
met voetwassing.

De laatste gezamenlijke huwelijksvoorbereiding is in de
parochiezaal van de H. Corneliusparochie, Kerkstraat 6 te
Heerlerheide op:
Vrijdag 22 maart van 20.00 tot ca 21.30 uur
Vrijdag 5 april
Vrijdag 12 april

ZONNEBLOEMVIERING

Er is die dag géén H. Mis om 9.00 uur.
COLLECTEN MISDIENAARS EN ACOLIETEN
Op Witte Donderdag en met Pasen staan de misdienaars
na de H. Mis bij de uitgang van de kerk voor een collecte. Deze opbrengst is voor de misdienaars activiteiten.
NACHTWAKE GOEDE WEEK
Na de plechtigheid van Witte Donderdag 18 april is tot
24.00 uur aanbidding in de parochiezaal (ingang via
Jupplein). In deze nacht is Jezus gevangen genomen en
op Goede Vrijdag uit liefde voor ons aan het kruis gestorven en ons bevrijdt van onze zonden. We hebben de
gelegenheid in deze nacht een uur met Hem te waken in
de Eucharistische aanbidding.
“Een uur van stille aanbidding is meer waard en veel
vruchtbaarder dan welke activiteit dan ook, al is deze
nog zo apostolisch” (Paus Johannes Paulus II).
KRUISWEG GOEDE VRIJDAG
Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur is de kruisweg, die
wordt uitgebeeld door de kinderen.
PAASWAKE EN HERNIEUWING
DER DOOPBELOFTEN
De viering van de Paaswake is zaterdag 20 april om
21.00 uur. Deze viering wordt opgeluisterd door het
Poolse koor: 'Wesoły Tułacz'
Tijdens de Paaswake hernieuwen wij onze Doopbeloften.
Alle vormelingen zijn speciaal uitgenodigd om hun doopbelofte plechtig te hernieuwen.

CHRISTOFFELDAG
Zaterdag 18 mei is de jaarlijkse Christoffeldag voor vormelingen in Roermond.
Wij gaan hier naar toe met de kinderen die dit schooljaar
het sacrament van het H. Vormsel ontvangen.
Met de vormelingen komen we bij elkaar om te sporten, te
zingen en om allemaal andere vet coole dingen te doen.
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.
Steen voor steen bouwen aan betere toekomst voor velen!” Doet u ook mee? Alvast bedankt!
Het Criskokoor zal op zondag 7 april om 11.00 uur in
de Heilig hart van Jezuskerk zingen en we zullen
dan extra stil staan bij het Vastenactieproject en
houden dan een DEURCOLLECTE. Dit bevelen wij van
harte bij u aan!
CRISKO-KOOR OP BEZOEK
Dinsdag 12 april 17.00-17.45 uur tijdens de communie les
en Vrijdag 5 april van 15.15-16.15 uur tijdens de vormsel
les komt het koor iets vertellen over de Vastenaktie voor
Nepal.

Kerkdiensten
WOENSDAG 3 APRIL 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 4 APRIL 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;
ZATERDAG 6 APRIL 2019

12.00 uur H.Mis Arabische gemeenschap;
e

ZONDAG 7 APRIL 2019-5 zondag van de 40dagentijd © Zang: Chrisko koor
11.00 uur welzijn van de parochies;
Overl. ouders Eussen-Meessen;
Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt;
WOENSDAG 10 APRIL 2019
18.30 uur Boeteviering!
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 11 APRIL 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;
Floor van Pamelen;
ZONDAG 14 APRIL 2019-Palmzondag © - GOEDE
WEEK
Koor: Young Spirit Gezinsviering
Muziek Palmpasenoptocht: Trommelaere van Herle
10.30 uur Palmpasen optocht
11.00 uur welzijn van de parochies;
Heinz en Ingeborch Koch-Schmitz en
Italo Bortolussi;
14.00 uur Zonnebloemviering in het Juphuis
J. Kohlen en fam. Mertens;

13.30 uur H. Mis Indonesische gemeenschap KKI
WOENSDAG 17 APRIL 2019
GEEN H. MIS I.V.M. H. OLIEN OPHALEN
DONDERDAG 18 APRIL 2019 – WITTE DONDERDAG
Koor: Kerkelijk Zangkoor Schandelen
Voetwassing met aansluitend nachtelijke aanbidding van het H. sacrament
19.00 uur welzijn van de parochies;
VRIJDAG 19 APRIL – GOEDE VRIJDAG
15.00 uur Kinderkruisweg
ZATERDAG 20 APRIL 2019 – PAASZATERDAG
Koor: Pools koor 'Wesoły Tułacz'
21.00 uur Paaswake-Hernieuwing doopbelofte
Wladyslaw en Maria Bukowski-Bydolek en
Stanislaw Cierniak;
ZONDAG 21 APRIL 2019 – PASEN
Koor: Kerkelijk Zangkoor Schandelen
11.00 uur welzijn van de parochies;
Giel Triepels;
Voor de levenden en overleden leden van het
Legioen van Maria;
Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt;
Jrd. Elly Kruijtzer-Van Aelst;
J. Kohlen en fam. Mertens;
1e jaardienst voor Lou Keulen
MAANDAG 22 APRIL 2019 -2e Paasdag
Koor: Young Spirit
Paaseieren zoeken
11.00 uur welzijn van de parochies;

WOENSDAG 24 APRIL 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
Floor van Pamelen;
DONDERDAG 25 APRIL 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;
ZATERDAG 27 APRIL 2019

13.00 uur H. mis Spaanse Gemeenschap;
ZONDAG 28 APRIL 2019- zondag v.d. Goddelijke
Barmhartigheid
Koor: Meezenkoor
11.00 uur welzijn van de parochies;
Netta Aelmans-Eijkenboom vanwege
sterfdag;

(voor volgend parochieblad: uiterlijk 9 april 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

Ervaringen van de WJD 2019 in Panama.
Deel2
Vanuit Soná zijn we met de bus naar Santiago gereden. Daar kwamen we samen met alle pelgrims die in
het bisdom Santiago de Veraguas verbleven. We vierden met pelgrims uit onder andere Colombia, Dominicaanse Republiek, de Filipijnen, Duitsland, Frankrijk en
Honduras een openingsmis voor de WJD met de bisschop van Santiago. Een waar feest als voorproefje op
de WJD met de tientallen vlaggen en honderden aanwezigen. Op die dag hadden we een kort nachtje, omdat we om vijf uur in de ochtend al vertrokken naar
Panama-stad. Een rit die voorspoediger verliep dan
verwacht. Rond het middaguur kwamen we aan in Panama-stad waar de grote jongerenbijeenkomsten met
de Paus zouden plaatsvinden.
In Panama-stad verbleven we ook in gastgezinnen. De
gastgezinnen waren in materialistische zin armer dan
de voorgaande gastgezinnen, maar hun gastvrijheid en
liefde waren even groot. Speciaal voor ons was de
nieuwe metrolijn net vijf dagen tevoren geopend, met
een eindstation vlakbij ons verblijf. Als proefkonijnen
vertrokken we na de welkomstdansen met de nieuwe
metro. Alles verliep goed.
In Panama was de ontmoeting met de wereldkerk.
Dinsdag 22 januari was de officiële openingsviering van
de WJD. Om vijf uur was de openingsmis met de aartsbisschop van Panamastad. Voor het eerst waren we
met de tienduizenden pelgrims vanuit de hele wereld
bij elkaar.
Bisschop José Domingo preekte over hoe je in elke situatie heilig kan zijn ongeacht geslacht, leeftijd of inkomen. Daarbij noemde hij als voorbeelden de patroonheiligen van de Wereld-jonge-ren-dagen zoals o.a. Don
Bosco, José Sanchez del Rio en Oscar Romero. Met
name werd Maria als grote voorbeeld van de bereidwilligheid genoemd. De Paus wil haar speciaal naar voren
schuiven zoals ook terugkomt in het thema van de
WJD: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede
naar Uw woord”. In de laatste woorden van de Mis
benadrukte bisschop José nog eens dat we als jongeren aan een nieuwe wereld en nieuwe kerk kunnen
bouwen en dat die nieuwe wereld mogelijk is.
Word vervolgd ….

COLOFON

JONGERENGROEP SCHANDELEN
Volgende bijeenkomst op zaterdag 13 april van 19.3022.00 uur in de parochiezaal van de H. Hart van Jezuskerk.
DAGBEDEVAART BANNEUX 15 MEI
Het Legioen van Maria Bisdom Roermond en Caritas
Banneux Bisdom Roermond hebben de handen ineen geslagen en gaan samen op dagbedevaart
naar Banneux.
Zodoende blijft onze jaarlijkse bedevaart van Noord en
Zuid Limburg mogelijk voor degenen die willen en kunnen meegaan.
In mei viert ons Praesidium "Maria Toevlucht van
de Zondaars" afd. Schandelen - Meezenbroek - Heerlen
haar 75 jarig bestaan.
Onze oorsprong ligt in het kamp Amersfoort
waar destijds Kap. Jac. Frijns in krijgsgevangenschap
heeft gezeten en ons Praesidium aldaar in het geheim
en onder moeilijke omstandigheden in mei
1944 heeft opgericht.
Wij zijn dan ook het oudste actieve Praesidium van het
Legioen van Maria in Nederland wat nog bestaat.
Dankbaar dat Onze Lieve Vrouw ons de genade heeft
gegeven, dat wij deze mijlpaal mogen bereiken en vieren in Haar genadeoord Banneux, bent u van harte uitgenodigd om met ons deel te nemen aan deze mooie
bedevaart.
deelname busreis € 20,- p.p. zonder koffie, zonder
warme lunch en zonder koffie met vlaai.
Indien u wel voor de bus en bovenstaande mogelijkheid kiest betaald u € 44,- svp overmaken voor 15
april op rek IBAN nummer NL15 INGB 0001058699
St. Organisatie Limburgse Bedevaarten o.v.v.Banneux
15 mei accept giro aanvragen tel. 043 321 57 15
verdere info: Els Bour 045 572 0331
Het Legioen van Maria Bisdom Roermond.

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
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.

Info bij foto: Genomen op de Kasteellaan te Meezenbroek. Van links naar rechts: Kapelaan Jo Frantzen,
(oud secretaris van de bisschop) Mgr. Moors en vervolgens pastoor J. Frijns;
WANDELEN DOOR UMBRIÉ, het groene hart van
Italië in het voetspoor van Franciscus. Het is een pelgrimstocht vanaf Stroncone naar Assisi.
Het zijn 180 km in 9 wandeldagen. We vetrekken in
Maastricht met 2 personenbusjes, daarom kunnen er
maximaal 18 mensen mee. De luxe is dat in één busje
de bagage steeds vervoerd wordt en wij slechts een
dagrugzak hoeven te dragen met eten, drinken en regenkleding. Het is een uitdaging voor de primitief ingestelde wandelaar, die genoegen kan nemen met wat er
echt nodig is. De tocht is van 2 tot en met 16 juli. Informatie is te krijgen bij Mattie Jeukens ofm, zelf franciscaan en gids op deze tocht.
Tel. 0433634348 of jmpp.jeukens@planet.nl Vrede en
alle goeds

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/

