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Echt belangrijk? Dan vinden we tijd!
Een eigen aspect van ons christelijk geloof is wel, dat we altijd en overal als christen kunnen
leven. We hoeven niet een katholieke Overheid te hebben, of een heel katholieke omgeving
om zelf katholiek te zijn, of een goed koor, of goede parochie. Bijna altijd geldt in onze streken: als je naar de kerk gaat, ben je de enige in de straat. Geloven is meer een keuze geworden. En in feite is onze situatie, onze tijdsgeest niet zo uitzonderlijk. Het gaat er in onze dagen om dat we volhouden. Volhouden om met God op weg te gaan.
En volhouden mét God geeft ons een – modern gezegd – energie, die van God komt:een genade, een kracht, een vreugde. Niet omdat dan onze zorgen weg zijn, maar omdat we dan in
Gods vrede leven. Te midden van een wereld los van God, kun je je katholieke geloof bewaren. Zonder dat we ons afscheiden van anderen. Nee, we delen juist de zorgen die anderen
ook hebben. We delen hetzelfde leven met mensen die ons geloof niet zo kennen; we hebben
dezelfde gebruiken,dezelfde school, zijn lid van dezelfde verenigingen, enz.
Ik was getroffen door een interview met de katholiek-chaldeeuwse bisschop van Aleppo in
Syrië, Antoine Audo. Hij gaf aan dat de westerse media een verkeerd beeld weergeven over
de situatie in zijn land “Journalisten moeten over de juiste informatie beschikken en niet alleen herhalen wat ze horen van internationale persagentschappen”. Ondanks alle ellende
heeft de oorlog in de harten iets positiefs teweeggebracht: We zien een verandering in de
wijze waarop moslims naar christenen kijken. Gewapende fundamentalisten zijn er niet in
geslaagd om de islamitische gemeenschap mee te krijgen. Het grootste deel van de moslims
staat niet achter hun misdaden. Moslims zijn verrast door de haat en het geweld tegen christenen én anderzijds hun liefdadigheid. “Voorheen weden christenen getolereerd, maar ze ver-

dienden geen respect. Nu zien we veel meer erkenning en achting. Veel Syriërs zijn in hun
hart geraakt. Dat is waarschijnlijk het echte wonder.”
Zo’n houding van volhouden in zulke omstandigheden roept bij ieder van ons bewondering
op. Het laat ons de kracht van het christelijk geloof zien. Waarvan ik denk, dat mogen we
toch niet zomaar verloren laten gaan. Er zit zo’n kracht in ons geloof, die naar boven komt als
mensen er echt van overtuigd zijn. Wij hoeven als gelovige mensen niet op te vallen. We
moeten zelfs niet opvallen – we vormen niet een select groepje dat zich afscheidt, maar juist,
als ‘zuurdesem in het deeg’, in de samenleving staan. En dan wel met onze christelijke principes. En die dringen we anderen niet op, maar daar gaat een uitnodigende kracht vanuit als
we er elf naar leven. En om vol te houden, om die kracht niet verloren te laten gaan, moeten
we het geloof wat meer prioreren. Wat meer voorrang geven.
Wat we echt belangrijk vinden, daar vinden we tijd voor.
We moeten er alleen wel bewust voor kiezen, want anders is er altijd iets wat ook belangrijk
is. En dan ebt het geloof langzaam, bijna ongemerkt weg zonder dat we het willen …. Gebruiken we deze meimaand om naar Maria te kijken. Zij werkte in alles mee met de Heilige Geest.
Maria kan zorgen dat die snaar in ons hart en ons gemoed gaat trillen om zo ons geloof opnieuw te ontdekken. … En er tijd voor te vinden. J
Wim Miltenburg fso, pastoor

Misintenties, voor vermelding in parochieblad juni uiterlijk 10 mei aanleveren

COLLECTEN

Op roepingenzondag 12 mei 2019 zal de deurcollecte
bestemd worden voor de priesteropleiding te Rolduc.

Fietsbedevaart

WE PAKKEN WEER DE FIETS!

DE MEIMAAND IN PALEMIG

Iedere donderdag, behalve 30 mei (Hemelvaartsdag)
vieren we de H. Mis in de Barbarakapel te Palemig.
Om 18.40 uur bidden we de rozenkrans en om 19.00 uur
wordt de H. Mis opgedragen.

EFFE TERUGBLIKKE

• Tweede Paasdag heeft de Paashaas ons met een
bezoek vereerd. De kinderen hebben paaseieren mogen zoeken bij de kapelaan in de tuin. Ook was er een
verrassing voor ieder kind.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Zondag 19 mei viert onze parochiegemeenschap feest.
Op deze dag ontvangen dan 24 kinderen de Eerste Heilige Communie. Om 11.00 uur zullen de jongens en meisjes voor het eerst aanzitten aan de tafel van Jezus.
Wij wensen onze communicanten en hun familie een
hele fijne dag toe.

COMMUNICANTEN 2019
O.B.S De Droomboom
Sven Kerkhofs
Zuzanna Kreft
Jasper Boels
Nickolas Paqliaro
Levi Kolker
Brian Goossens
Rosalie Vrouenraets

B.S. De griffel
Jales Rutten
Jana Semler
Valentino van der Veeke
Chevino Jermia Bernaards
Jason Bruinink
Justin Verstappen
Celestino Bart
B.S. de Tovercirkel
Liam Eussen
B.S. Eikenderveld
Sabela Shammas
B.S. De Horizon
Evi op den Camp
Iyana Blauw
Daantje Stikkelbroek
Bradley Lemmens
Lana Vos
Lars Kisters
Floor Dijkstra

DANKDIENST COMMUNICANTEN

Zaterdag 25 mei van 14.00-17.00 uur in Merkelbeek.

Z. Moeder Clara Fey
.
Het R.K. Familiewerk Don Bosco
Organiseert voor de 24e keer de jaarlijkse fietsbedevaart!
Dus, haal je fiets onder het stof vandaan en ga mee!
Bestemming? Aachen, Duitsland o.a. H. Mis opgedragen
door Mgr. De Jong, rondleiding, sport en spel, ontspanning, stille Aanbidding, Biechtgelegenheid.
Wanneer?
Vrijdag 31 mei 2019, de dag na Hemelvaartsdag
Vertrek?
Klooster Sterre der Zee, Dorpstraat 149,
Brunssum: 8:30 uur
H. Hartkerk, Meezenbroekerweg 114, Heerlen: 9:00 uur
overige vertrekplaatsen in overleg.
Aanmelden/kosten? € 5,-p.p. all-in Betaald = aangemeld!
IBAN nr.:NL23 INGB 0001 5308 48
t.n.v. B.E. De Witt inz. rkjwdb Brunssum
.
Vragen?
Dhr. De Witt: 045 525 8008 (na 20u)/ 06450 33461
rk_familiewerkdonbosco@live.nl
Aanmelden: uiterlijk27 mei

OPBRENGST COLLECTEN

De opbrengst voor de Vastenaktie via de deurcollecte van
het Chrisko-koor bedraagt € 129,81.
Hartelijk dank voor deze gaven.

Kerkdiensten
WOENSDAG 1 MEI 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;

WOENSDAG 22 MEI 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;

DONDERDAG 2 MEI 2019
9.00 uur
welzijn van de parochies;

DONDERDAG 23 MEI 2019
9.00 uur
welzijn van de parochies;

BARBARAKAPEL
18.40 uur Rozenkransgebed
19.00 uur Agnes en Sjeng Heuts-Aretz;

BARBARAKAPEL
18.40 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
overleden ouders; Erkens-Sijben
overleden ouders : Kerckhoffs-Houben

ZATERDAG 4 MEI 2019
12.00 uur H.Mis Arabische gemeenschap;
ZONDAG 5 MEI 2019 – 3e zondag van Pasen ©
11.00 uur welzijn van de parochies;
1e Jrd. Giel Triepels;
1e Jrd. Netta Aelmans-Eijkenboom;
2e Jrd. Ingrid Wouters-Buscher;
Pierre Bouwens, jrd. zoon Jac en overl. Fam.
Bouwens-Pisters;
Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt;
WOENSDAG 8 MEI 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 9 MEI 2019
9.00 uur
welzijn van de parochies;
BARBARAKAPEL
18.40 uur Rozenkransgebed
19.00 uur Huub Kisters;
overleden ouders; Erkens-Sijben
overleden ouders : Kerckhoffs-Houben

ZATERDAG 25 MEI 2019
14.30-17.00 uur Dankmis communicanten Merkelbeek
13.00 uur

H. Mis Spaanse gemeenschap;

ZONDAG 26 MEI 2019
Zang: Meezenkoor
11.00 uur welzijn van de parochies;
Henk van Kasteren en
Liza van Kasteren-Brouns;
Overl. fam. van Haaren en
Fons van Bijlevelt;
WOENSDAG 29 MEI 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 30 MEI 2019 –
CHRISTUS HEMELVAART
Zang: gregoriaanse Schola
11.00 uur welzijn van de parochies;

ZONDAG 12 MEI 2019 – 4e zondag van Pasen ©
11.00 uur welzijn van de parochies;
6wkd. Frans Esser;
Leentje Rijcken;
Voor de overledenen van de f
am. Vermeeren-Starmans;
Wim Wijnne v.w. verjaardag;
13.30 uur

H. Mis Indonesische gemeenschap KKI,
Misa Kudus

(voor volgend parochieblad: uiterlijk 10 mei 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 15 MEI 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 16 MEI 2019
9.00 uur
welzijn van de parochies;
BARBARAKAPEL
18.40 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
ZONDAG 19 MEI 2019 – 5e zondag van Pasen ©
H. Communie van kinderen van de Droomboom, B.S.
Eikenderveld, de Griffel, de Mgr. Hanssenschool, en
de Horizon.
Muziek: optocht: Trommelaere van Herle
Tijdens de mis: Flos Carmeli
11.00 uur welzijn van de parochies;

PAROCHIEKRONIEK
Overleden:
25 mrt
26 mrt
8 april

Frans Esser, Limburgiastraat 6, 81 jaar
Annie van den Berg- Martens, Joop Den
Uylplantsoen 68, 81 jaar
Annelies Reynders- van der Kolk, Gerard
Doustraat 11, 69 jaar

Wij bidden dat zij in de hemel gelukkig mag zijn.
Kracht en sterkte voor de familie.

Ervaringen van de WJD 2019 in Panama.
DEEL 3
De laatste drie dagen van de wereld jongeren dagen stonden in het teken van de goede week door het herdenken
van de kruisweg, de paaswake en de opstanding.
De wereld-jonge-ren-dagen draaien om deze drie momenten. Vrijdag was de kruisweg op het grote veld met de Paus.
Een kruisweg waarbij niet de standaard staties werden herdacht, maar ook andere momenten uit Jezus’ laatste uren.
Zoals: Jezus wordt verraden door Judas, de ontkenning van
Petrus, Jezus belooft Zijn koninkrijk aan de berouwvolle dief
en Maria en Johannes onder het kruis. Bij elke statie was
een korte reflectie en een gebed waarin Onze Lieve Vrouw,
patroon-heilige van Latijns Amerika, werd aangeroepen om
voor ons te bidden. Zo werd Onze Lieve Vrouwe van de rozenkrans, patrones van Guatemala, Onze Lieve Vrouwe van
de engelen, patrones van Costa Rica, Onze Lieve Vrouwe
van altijddurende bijstand geëerd in Haïti en Onze Lieve
Vrouwe van Goddelijke Voorzienigheid, patrones van Puerto
Rico aangeroepen. De kruisweg werd vergezeld door dans
en gezang door grote groepen. Er werd onder andere gebeden voor het milieu, misbruikte vrouwen en de jonge mensen.
Zoals altijd de dag voor de grote viering met de Paus, gingen de WJD-gangers in een grote stroom naar het veld om
te over-nachten. Een relatief korte pelgrimage van 2½ km
waar we anderhalf uur over gedaan hebben. De tocht werd
vergezeld door een hoop gezang in verschillende talen. Na
de pelgrimage kwamen we aan op het veld.
We zaten relatief dicht bij het podium. Ook een klein groepje uit Soná, waar we het voor-pro-gramma hadden meegemaakt, zat bij ons op het veld. De Panamezen waren steeds
ontroerd over ons afscheid. Op het veld aangekomen konden we rustig even wat bijkomen en spelletjes spelen. Na
een ontspannen tijd begon de avondwake. De Aanbidding
van de Allerheiligste werd ingeleid door Paus Franciscus. Hij
sprak over hoe we onze pijnen en moeilijkheden bij Maria
mogen neerleggen. Zoals de heilige Alfredo ook zijn moeilijkheden bij Jezus neerlegde. Daarnaast sprak de paus over
dat we educatie, werk, familie en gemeen-schap nodig hebben om toekomst te creëren. Gemeen-schap zorgt voor kansen. Tieners schamen zich om zich bij Jezus aan te sluiten,
maar zoals Don Bosco een gemeen-schap van tieners verzamelde zo kunnen er weer kansen ontstaan. De paus moedigde ons nogmaals aan om in deze aanbidding onze pijnen
en moeilijkheden bij Jezus neer te leggen. Vele honderd
duizenden mensen waren daar voor de aanbidding. Wat een
stilte, velen op de knie voor het Allerheiligste Sacrament. De
hele wereld staat stil voor een klein stukje brood. Een bijzonder ervaring voor velen.
Zondag 27 januari was de slotmis met de paus met ruim
600.000 jongeren uit de hele wereld. In zijn preek sprak hij
tegen de jongeren, tegen alle mensen, over op missie gaan.
We moeten als jongeren onze dromen blijven najagen anders worden het zwakke fantasieën. We moeten betrokken
raken in de dromen voor morgen en er voor vechten, vechten voor je eigen ruimte. ‘Your space is today.’
“Jongeren jullie zijn niet de toekomst, we vinden dat leuk
om te zeggen maar jullie zijn het heden. Leef de droom die
God droomt niet morgen maar vandaag. Het zal je doen
opstaan, doen bewegen, doen verwonderen. Open je voor
de Heilige Geest, zodat er een nieuw Pinksteren op de wereld plaatsvindt.”
Aan het einde van de Mis smeekte de Paus bij Maria haar
bescherming af voor de jongeren. Speciaal daarvoor stond
een kopie van het beeld van Maria uit Fatima op het podium, al vooruitwijzend naar het land van de volgende WJD.
Daarmee eindigde ook deze Mis met de aansporing en de
woorden: ‘he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según
tu palabra.’ (Zie de dienstmaagd des Heren mij geschiede
naar Uw woord, dat was het thema van de WJD). De volgende wereld jongerendagen zullen in 2022 in Portugal zijn
Wordt vervolgd….

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
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/

