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Een dank je wel vanuit Thorn
Beste parochianen,
De H. Mis met aansluitende receptie in Heerlerheide vanwege mijn afscheid uit de parochies
in Heerlen-Noord en Schandelen heb ik als heel mooi en warm ervaren, met een grote betrokkenheid van vele parochianen, zowel individueel, als in groeps- of verenigingsverband. Ieder
die hieraan heeft bijgedragen dank ik heel oprecht. De hartelijke, welgemeende gesproken
woorden hebben me goed gedaan en van mijn naasten en familie hoorde ik hoe ook zij dit
alles als heel fijn ervaren hebben en blij waren erbij geweest te zijn. Ik kijk er zelf met grote
dankbaarheid op terug. De aanwezigheid van velen, het gebed, de zang en de muziek, de
waarderende persoonlijke woorden, de attenties, geschenken, en de hartelijke sfeer drukten
een verbondenheid uit van één grote familie. En zo kunnen we de Kerk ook zien: als een
familie van mensen die met Jezus op weg gaan en waar ieder zijn eigen plaats en taak heeft,
en die tegelijk een band met elkaar geeft.
Het lukt me niet om ieder persoonlijk dankjewel te zeggen. Dat vind ik jammer, want de contacten waren juist zo warm en hartelijk. En dit werd nog onderlijnd met geschenken. DANKJEWEL! Heel dankbare herinneringen heb ik mee genomen en ik hoop en denk dat de warme
eucharistieviering, de verrassende en feestelijke muzikale tocht naar het Corneliushuis en het
samen-zijn daar ook voor de parochies een zegen zal zijn.
Vanaf het eerste begin in 2013 heb ik me in de parochies van Heerlen-Noord thuis gevoeld en
de band is de jaren erna alleen maar sterker geworden. In 2015 werd ik ook pastoor in de
parochiefederatie Schandelen – ook daar heb ik een echte verbondenheid gevoeld, al was
kapelaan Rijo daar de eerst aanspreekbare.
Op zondagmiddag 30 juni was de installatie in Thorn, waar velen uit Heerlen getuige van zijn
geweest; een indrukwekkende plechtigheid die door de lokale tv werd uitgezonden en op internet nog te vinden is. Enkele dagen later ben ik verhuisd naar het witte stadje. En tegelijk
met het inrichten van de pastorie ben ik me nu aan het inwerken als pastoor in de acht kerkdorpen van het parochiecluster Emmaüs en als deken van Thorn.
Vaker denk ik aan een woord van Moeder Julia, stichteres van de Geestelijke Familie Het
Werk: “Geen afstanden vermogen te scheiden voor wie in de Heer verbonden leeft.” In die
geest blijf ik me met u in de parochies St.-Cornelius, Christus Koning,H. Gerardus Majella, H.
Antonius van Padua en de parochiefederatie Schandelen verbonden voelen. Ik sluit uw intenties in mijn gebeden in en vraag tegelijk ook van mijn kant om uw gebed. Het terugkijken op
de afgelopen jaren van samen-zijn, samenwerken, samen vieren en geloven geeft me een
gevoel van blijheid en dankbaarheid – naar God en naar u.
Vriendelijke groet vanuit Midden Limburg.
Wim Miltenburg fso
Contactgegevens:
Wijngaard 11
6017 AG Thorn
0475 56 14 10
06 22 55 55 21
wimmiltenburgfso@gmail.com
Op de website kunt u een fotoalbum bekijken met een dertigtal foto's van het afscheid van
pastoor Miltenburg op zondag 23 juni 2019. De foto's zijn gemaakt door Funs IJpelaar. Langs
deze weg willen we hem daarvoor heel hartelijk danken. Pastoor Miltenburg ontvangt als cadeau van het kerkbestuur een fotoalbum met nog veel meer foto's van die dag
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INSTALLATIE PASTOOR EN AFSCHEID KAPELAAN
Pastoor J.W. Janssen
zal op 1 september 2019
starten als pastoor van
de parochies HeerlenNoord en de parochiefederatie Schandelen. Op
zondag 15 september
zal hij voor alle
parochies gezamenlijk
officieel geïnstalleerd
worden door Deken Bouman tijdens de H. Mis van 11.15
uur in de Corneliuskerk. Na de H. Mis is er gelegenheid
om met de nieuwe pastoor kennis te maken in het Corneliushuis. De H. Mis in Schandelen van 10.00 uur vervalt vanwege de installatie in de Corneliuskerk.

Na de H. Mis op 22 september kunt u het koor achter in
de kerk feliciteren en een eventuele bijdrage is zeer welkom. Na de H. Mis zal het koor de feestelijke dag in besloten kring verder vieren.
We hebben een leuke groep maar nieuwe leden zijn van
harte welkom en we hopen nog op een mooie muzikale
toekomst.
De repetitie is op dinsdagavond van 18.15 tot 19.15 uur in
de parochiezaal van de kerk in Schandelen. Kom eens
vrijblijvend luisteren.
U kunt ook contact opnemen met Jolanda van Hameren
045-5721476

Helaas gaat kapelaan
Rijo Jose Muprappallil
ons verlaten. Hij wordt
pastoor in Blerick. Het
afscheid van kapelaan
Rijo Jose Muprappallil
is gepland op zondag 29
september 2019 tijdens
een plechtige H. Mis om
10.00 uur in de

KAPELLENTOCHT
Op zaterdag 7 september is de prachtige en sfeervolle
kapellentocht langs de kerken en kapellen in de groene
rand van Parkstad-Limburg. We starten om 8.30 uur in de
Antonius van Paduakerk, Beersdalweg 64 te Heerlen,
Vrank. Daar is ruime parkeergelegenheid. Om 17.00 uur
zal een bus ons vanuit Rolduc, het eindpunt van deze pelgrimstocht, weer terug brengen naar de Beersdalweg in
Heerlen. De organisatie berust bij de St. Franciscaanse
Voettochten met Mattie Jeukens ofm als verantwoordelijke. De onkosten zijn 10,00 euro voor een boekje, een ‘tas
koffie’ en de reis met de bus terug. Info: 043 3634348.

H. Hart van Jezuskerk in Schandelen.
Aansluitend aan de H. Mis bent u tot 13.30 uur van harte welkom in het Juphuis, Schandelerstraat 81, Heerlen
om afscheid te nemen van kapelaan
Rijo Jose Muprappallil . De afscheidsmis en receptie zijn
ook bedoeld voor de parochianen van onze parochies.
De H. Mis in de Corneliuskerk van 11.15 uur komt op die
dag daarom te vervallen.

ZIEKENZONDAG
Op zondag 8 september is Nationale Ziekenzondag.
Iedereen is van harte welkom. Na de H. Mis is er een ziekenzegening met voor ieder die wil een persoonlijke handoplegging met gebed om
genezing. Zoals gebruikelijk zal de Zonnebloem haar medewerking verlenen.

Het MEEZENKOOR zal op 22 september om 10.00
uur, ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan, de H.
Mis opluisteren in de H. Hart van Jezuskerk te Schandelen –Heerlen. Het koor zal zowel nieuw repertoire als
oudere liederen zingen. Laat u zich maar verrassen. Het
is altijd een uitdaging om nieuwe muziek te zingen, ook
met de gitaren erbij wat de liederen meer schwung geeft.
We zijn amateur musici (ook onze dirigent/organist) die
graag muziek maken en andere mensen hiervan willen
laten genieten.
Het koor heeft in haar 40-jarig bestaan toch regelmatig
tegenslagen gehad maar we hebben het nog steeds
overleefd. Het Meezenkoor is in Meezenbroek als kinderkoor begonnen en in de loop van de jaren zijn de kinderen volwassen geworden. Ook andere volwassenen
sloten zich bij ons aan.
De H. Geestkerk van Meezenbroek werd in 2001 gesloten en sinds die tijd zingen we in Schandelen. We luisteren niet alleen de H. Mis op, maar zingen ook in verzorgingcentra en voor de zonnebloem.
De dames Gerda Moonen, Natasja Moonen, Mariam
Heijdendaal, Audrey Wijnants , Jolanda van Hameren
zijn 40 jaar lid . Loretta Pouch meer dan 30 jaar en Tonny van Raay meer dan 20 jaar lid.
Ook de meeste andere leden zijn al heel wat jaren bij
het koor.

OPGAVE H. VORMSEL
De kinderen die het komende schooljaar 2019-2020 naar
groep 8 gaan of 12 jaar zijn of worden, mogen het H.
Vormsel ontvangen. De vormselviering DAG EN TIJDSTIP
IS NOG NIET VASTGELEGD! MEDIO JUNI 2020.
De ouderavond is op woensdag 25 september om 20.00
uur in het parochiezaaltje (naast de kerk).
OPGAVE EERSTE H. COMMUNIE
De kinderen die het komende schooljaar 2019-2020 naar
groep 4 gaan of 8 jaar zijn of worden, mogen het Eerste H.
Communie ontvangen. Eerste Communieviering zal op
zondag 17 mei 2020 plaatsvinden. De ouderavond is op
dinsdag 24 september om 20.00 uur in het parochiezaaltje
(naast de kerk).

Kerkdiensten
LET OP TIJDSTIP ZONDAGSMIS IS 10.00 UUR!!
ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
22e zondag door het jaar ©
10.00 uur welzijn van de parochies;
Voor een overledene (off)
Mien en Italo Bortolussi v.w. trouwdag(off);
WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 5 SEPTEMBER 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
23e zondag door het jaar ©
ZIEKENZONDAG
10.00 uur welzijn van de parochies
Overl. fam. van Haaren en Fons Bijlevelt;
Overl. fam. Vermeeren-Starmans;
12.00 uur H. Indonesische gemeenschap KKI
WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
Michel Quaedackers
(1e verjaardag Milano)(off);
Annie en Paul van den Berg-Martens(off):
DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019
24e zondag door het jaar ©
Geen H. Mis i.v.m installatie pastoor Janssen
om 11.15 uur op Heerlerheide.

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
6e jrd. Jan Morren;
DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019
25e zondag door het jaar ©
Zang: Meezenkoor, 40jarig bestaansfeest!
10.00 uur welzijn van de parochies
Frits Weyermans v.w. verjaardag,
dochter Riny en zoon Jos;
Overl. ouders Pie Ummels en
Klara Ummels-Roemgens;
Overl. ouders Heuts-Aretz;
Overl. fam. van Haaren en Fons Bijlevelt;
Jrd. Wiel Moonen en dochter Katja;
Voor een overledenen (off.)
WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019
9.00 uur welzijn van de parochies;
ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019
13.00 uur H. Mis Spaanse Gemeenschap
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019
26e zondag door het jaar ©
Afscheid van kapelaan Rijo Jose Muprappallil
10.00 uur welzijn van de parochies
Annie en Paul van den Berg-Martens (off);
4e jrd. Pierre Bouwens en zoon Jac;
en overledenen familie Bouwens-Pisters;

WEKELIJKSE VIERINGEN

Heksenberg

Heerlerheide
zaterdag
zondag
maandag

14.30
19.00
11.15
19.00
18.45
veen

uur Ter Eyck
uur
uur
uur
uur: Mariano-

dinsdag
woensdag 09.00 uur
donderdag
vrijdag
19.00 uur

Schandelen
18.00 uur
10.00 uur

09.00 uur
18.30 uur: aanbidding
19.00 uur
09.00 uur

PAROCHIEKRONIEK
Overleden:
23 juni: Ton van den Burg, Grasbroekerweg 25
9 juli: Fien Jooren-Ruijters, Molenwei 126
Wij bidden dat zij in de hemel gelukkig mogen zijn.
Kracht en sterkte voor de familie.

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 J.W. Janssen
e-mail: jwjrkta@yahoo.com
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.
De bijdrage bedraagt minimaal € 110,00 per jaar.

Gedoopt:
29 juni: Wayne Hughes, Musschenbroek 27
7 juli: Milano Quaedackers, van
Rappardstraat 33
Diego van Rens, Vignonstraat 17
Antony van Rens, Vignonstraat 17
14 juli: Ravi Tengker, Vijgenweg 31
Proficiat en welkom in ons midden.

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

Opgeven Misintenties
(voor volgend parochieblad: uiterlijk 9 september 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

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-

