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Samen in de kribbe des Heren,
Drie totaal verschillende kerststallen zijn weer met hulp van vrijwilligers opgesteld in onze drie parochie kerken. Op drie plaatsen vieren we kerstmis, dat ooit op een plek is begonnen, de stal van Bethlehem. Daar kwam de eerste gemeenschap van mensen samen
om intiem de geboorte te vieren van de Verlosser van deze wereld, Jezus Christus. Herders, koningen en engelen kwam er samen. Hemel en aarde vierde feest op kleine
schaal. De wereld was zich toen nog niet bewust van dit eenmalige feit dat God tot stand
heeft gebracht door het ja-woord van Maria. In de afgelopen eeuwen is het uitgegroeid
tot een wereldwijd verspreid feest. Alleen de wereld gaat aan de haal met het feest. Wel
kerstmis vieren maar de betekenis speelt voor velen geen rol meer. Dit kan natuurlijk niet
blijven bestaan. Hierdoor wordt het feest uitgehold en zal verdwijnen.
Het is aan ons allen, alle parochianen van Heerlen-boven-het-spoor om gezamenlijk de
boodschap van het kerstfeest uit te dragen in deze wereld, vooral in ons eigen buurten.
Door met velen met kerstmis naar de kerk te komen ervaren we weer de warmte die nodig is om met elkaar te beseffen dat we God nodig hebben. God is het die mensen samenbrengt waarbij Hij gebruik maakt van zijn leerlingen die de blijde boodschap verkondigen op alle straten en pleinen van de wereld. Wat op het eerste kerstfeest geschiedde
en daarna uitgroeide, kan ook nu weer uitgroeien in onze tijd. Veel wordt gepraat over de
kerk in negatieve zin. Maar het is juist de kerk die de zorg heeft tot stand gebracht. De
ziekenhuizen, scholen en zelfs universiteiten zijn door Jezus leerlingen opgebouwd. Wetenschap werd gedragen door de kerk. Kijk in de geschiedenis boeken en zie hoe vele
onderzoekers priester en gelovigen waren.
Wat toen mogelijk was moet ook nu weer kunnen. We zullen alle krachten moeten bundelen en gezamenlijk naar buiten treden met onze boodschap van Geloof, Hoop en Liefde. Ook al wil de egoïstische wereld het niet horen. Overal klinkt ikke ikke, zelden nog
wij. Door de liberale politiek van de laatste dertig jaar is onze christelijk identiteit bijna
vernietigd en op de achtergrond geplaats.
Daarom willen we in het nieuwe jaar met vereende krachten naar buiten treden als een
gemeenschap met drie prachtige Kerken. Geen gezeur over sluiten meer, maar praten
over een toekomst met Christus in onze gemeenschappen en kerken. Geen gekneuter
en navelstaarderij meer. We gaan naar buiten treden. De wereld zal weten dat de boodschap van Jezus Christus de enige ware boodschap is die de wereld ten positieve kan
veranderen.
Dit betekent wel dat we intensiever met de buren moeten samen werken om ten dienste
te zien aan alle mensen van onze gemeenschap. Daarom komt een parochiesecretariaat voor alle parochianen van heet Heerlen-boven-de-spoorlijn, federaties
Schandelen en Heerlen noord omvattend. Hierdoor staat altijd een vrijwilliger elke morgen ter uwer beschikking van 10.00 uur tot 12.30 uur. Buiten die tijden kunt u ook bellen
maar dan krijgt u mij aan de lijn, die van secretariaatswerk niet veel weet. Voor een persoonlijke afspraak mag u mij natuurlijk altijd bellen. Ook mobiel 0630579828. Ik wil er zijn
voor iedereen. Mede namens de kerkbesturen(nog meervoud) wens ik u een zalig kerstfeest en zalig Nieuwjaar.
3 januari mag u op koffie met gebak komen op het Parochie-secretariaat, achter de
pastorie op Heerlerheide, vanwege mijn verjaardag 10.00-12.30uur. Het centraal knooppunt van Heerlen-boven-het spoor.
Het nummer van het gezamenlijk Parochie-secretariaat is 045-5212450
Misintenties, voor vermelding in parochieblad februari uiterlijk 13 januari aanleveren

EFFE TERUGBLIKKEN
• Woensdag 27 november hebben de communicanten
van de Horizon, de Droomboom en de Griffel adventskransen gemaakt. In de H. Mis van zondag 1 december zijn de adventskransen gezegend en hebben de
kinderen hun eigen gemaakte krans mee naar huis
genomen.
Verheugend was dat er heel veel kinderen aanwezig
waren.
Dank aan pastoor Janssen voor zijn snoeiwerk.

NIEUWJAARSTREFFEN
Zoals gebruikelijk is er op 1 januari 2020 de gelegenheid
om elkaar een hand te geven en elkaar alle goeds toe te
wensen in het Juphuis. Tijdstip: vanaf 12.00 uur.
BLASIUSZEGEN
Zondag 2 februari na de H. Mis.
Ook worden de kaarsen gezegend en aangeboden om
thuis bij gelegenheid te branden
voor bijzondere intenties.

iedere zondag.
In ons land moeten we de kosten van het kerkgebouw, de
verwarming, het kerkelijk leven en alles wat erbij komt zelf
als parochianen dragen. We ontvangen geen subsidie van
de Overheid, of het Bisdom. In de praktijk betekent het dat
kerkgangers en anderen in de wijk die het waardevol vinden dat de kerk er is, een kerkbijdrage geven. Hiervoor is
de actie KERKBALANS bedoeld. Ieder die omwille van het
geloof, cultuur, of sociale cohesie de kerk belangrijk vindt,
wil ik vragen om met deze actie mee te doen.
Al werken we met allemaal vrijwilligers, de kerk brengt
kosten met zich mee, zoals een salaris voor de priester
[de enige betaalde kracht], onderhoud en verzekering van
het kerkgebouw, verwarming, computer, enz. – Helaas
schrijven we rode cijfers. We teren dus in, maar toch vind
ik het frappant dat ook mensen die niet zo kerkelijk zijn,
wel meedoen met de actie KERKBALANS. De actie zelf is
landelijk, maar wat u voor de actie KERKBALANS geeft,
komt geheel ten goede aan onze eigen parochie en parochiekerk. De toekomst van onze parochiekerk hebben we
daarmee ook zelf in de hand. Als u vindt dat de kerk er
hoort te zijn, druk dat dan a.u.b. uit in de kerkbijdrage. Een
aantal oudere vaste deelnemers is komen te overlijden;
we streven ernaar dat de generaties na hen hun plaatsen
innemen door nu te gaan deelnemen.
Omdat mensen vaker naar een richtbedrag voor hun kerkbijdrage vragen vermelden we het bisdommelijk vastgestelde ‘kerkbijdragetarief’: € 110,--/jaar. (Bij deze hoogte
geniet u enkele voordelen bij een huwelijk of uitvaart.)
MAAR WIJ ZIJN BLIJ MET IEDERE BIJDRAGE! Het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt overmaken is:
NL 42 INGB 0001 06 1123 t.n.v. Federatie R.K. Parochies
Heerlen
Wat ik interessant vind: wie een jaarlijkse bijdrage voor
minimaal vijf jaar toezegt, kan het bedrag jaarlijks als aftrekpost in mindering brengen bij zijn inkomstenbelasting.
Dat kan zonder dat er sprake is van een minimum! En,
sinds 2017 kan dit zonder tussenkomst van een notaris!
Formulieren hiervoor hebben we op het parochiekantoor.
En … wij waarderen het natuurlijk bijzonder als u vanwege
deze aftrekpost ‘dat extra aan onze parochie wil geven!☺
Hieronder een rekenvoorbeeld.
Hieronder een toelichting met een rekenvoorbeeld hoe
het werkt als u van plan zou zijn om € 100 op jaarbasis
aan de parochie te geven. Dan kost op deze manier
het geven van € 150,-- per jaar u ‘maar’ € 96,--.

Toelichting en rekenvoorbeeld
Stel u valt met uw belastbaar inkomen in het 36% tarief.
Als u een periodieke gift van € 150 per jaar aan de parochie betaalt, kunt u die € 150 van uw inkomen aftrekken
en krijgt u 36% van € 150 terug van de fiscus. Dat is € 54.
Netto betaalt u dus maar € 96, terwijl de parochie een bedrag van € 150 ontvangt!
Als kerkbestuur zouden wij natuurlijk ontzettend blij zijn als
u dit op deze wijze zou gaan doen. Al meerdere jaren
draaien we met verlies. En dat houden we niet lang vol.

Actie Kerkbalans 2020
De toekomst van de kerk in onze parochie hebben wij
deels zelf in de hand. Deze hangt af van onze betrokkenheid. Betrokken door mee bidden, mee werken en
mee betalen. Bemoedigend vind ik het, dat Ik vind het
dat zoveel mensen het waarderen dat de kerk er is, zeker op speciale momenten: bij een afscheid, bij een
doopsel, bij feesten en voor een flink aantal ook gewoon

Wat moet u doen? U kunt het formulier vanuit de kerk of
parochiekantoor meenemen, of downloaden: https://
download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/
overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
Vul het formulier ‘periodieke gift in geld’ in, onderte-ken
het en lever het in bij het pa-rochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvan-gende parochie
in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig inge-vuld
terug. Als u het nog dit jaar regelt, kunt u de aftrek nog in
2019 toepassen.

Kerkdiensten
DINSDAG 24 DECEMBER 2019 – KERSTAVOND
17.00 uur Kleuterviering Heksenberg
17.00 uur Gezinsmis en kerstspel Schandelen
Mien en Italo Bortolussi-Beulen(off);
Heinz en Ingeborg Kochs-Schmitz;
18.15 uur Gezinsmis Heerlerheide
20.00 uur Hoogmis Heerlerheide
21.30 uur NACHTMIS Schandelen
Zang: kerkelijk Zangkoor Schandelen
(Uitzending via Radio Maria)
Welzijn van alle parochianen;
Frits en Jos Schutz;

ZONDAG 12 JANUARI – Doop van de Heer (A)
10.00 uur 1e Jrd Michel Quaedackers;

WOENSDAG 25 DECEMBER 2019 - KERSTMIS
10.00 uur H. Mis Schandelen
welzijn van de parochies;
Familie van der Leur-Botterweck;
Voor de levenden en overleden leden van het
Legioen van Maria;
Michel Quaedackers(off);
Giel Triepels;
20e jrd. Leo Arets en overleden familieleden;
Sjeff en Marietje Eijkenboom, Math Hijdendaal
en Ben Voncken;
11.30 uur H. Mis Heerlerheide

ZONDAG 19 JANUARI 2020 – 2e zondag dhj (A)
10.00 uur welzijn van de parochies;
Paul Bellefroid (off);

DONDERDAG 26 DECEMBER 2019
11.00 uur H. Mis Heksenberg
11.15 uur H. Mis Heerlerheide

ZONDAG 26 JANUARI 2020- 3e zondag dhj (A)
10.00 uur welzijn van de parochies;
Jeanny Ramaekers (off);
13e jrd. Jan Franssen;
Jrd. Frans Willems
en Zus Willems-Willems;
en ter nagedachtenis
van Irene Willems-Bakker;

ZATERDAG 28 DECEMBER
13.00 uur H. Mis SpaanseGemeenschap
ZONDAG 29 DECEMBER 2019- H. Familie
10.00 uur welzijn van de parochies
Liesbeth Kohlen-Coops(off);
DINSDAG 31 DECEMBER 2019
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
uit dankbaarheid voor alles in het afgelopen
jaar 2019;
2020
WOENSDAG 1 JANUARI 2020
11.15 uur H. Mis in Heerlerheide
DONDERDAG 2 JANUARI 2020
09.00 uur welzijn van de parochies;

13.00 uur H. Mis Indonesische gemeenschap KKI
WOENSDAG 15 JANUARI 2020
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 16 JANUARI 2020
09.00 uur welzijn van de parochies;

WOENSDAG 22 JANUARI 2020
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
Mia Appelhof-Heijnens (off);
DONDERDAG 23 JANUARI 2020
09.00 uur welzijn van de parochies;

WOENSDAG 29 JANUARI 2020
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
Liesbeth Kohlen-Coops(off);
DONDERDAG 30 JANUARI 2020
09.00 uur welzijn van de parochies;
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;

ZATERDAG 4 JANUARI 2020

13.00 uur

H. Mis Spaanse Gemeenschap

ZONDAG 5 JANUARI 2020 -Openbaring des Heren (A)
Zang: Kerkelijk zangkoor Schandelen
10.00 uur welzijn van de parochies
Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt;

PAROCHIEKRONIEK
Eerste H. Communie
Op zondag 1 december heeft Owen Kordik
De 1e H. Communie ontvangen.

WOENSDAG 8 JANUARI 2020
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
Annie en Paul van den Berg-Martens:

H. Vormsel

DONDERDAG 9 JANUARI 2020
09.00 uur welzijn van de parochies;

Huwelijk

Op zondag 1 december hebben Owen Kordik en Kim
O’Neill ook het H. Vormsel ontvangen.
Vormheer was pastoor Janssen.
Op zaterdag 28 december zijn Owen Kordik en Kim
O’Neill in het huwelijk getreden.

Proficiat voor alle ontvangen sacramenten!

Start Vormselsacrament.
Traditiegetrouw is met de dekenale vormelingendag op
zaterdag 23 november 2019 het startsein gegeven van
de voorbereidingen op het vormsel 2020.
Bij de voorbereidingen op het vormsel zijn niet alleen lessen te volgen, maar ook andere bijeenkomsten,
zo gaan de aspirant vormelingen in de loop van komend
jaar op bezoek in een klooster of abdij, Christoffeldag te
Roermond en een fietsbedevaart.
De vormselbijeenkomsten beginnen op vrijdag 10 januari
2020 om 15.45 uur in het parochiezaaltje naast de heilig
Hart van Jezus kerk, ingang Jupplein.
Bent u als ouders/verzorgers, vergeten om uw zoon/
dochter, die gedoopt zijn en op groep 8 of middelbaar
onderwijs zitten en het vormselsacrament wensen te ontvangen nog niet aangemeld kan dat nog op de eerste
vormselbijeenkomst van vrijdag 10 januari doen of nu al
via:
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

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
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 :

De vormselbijeenkomsten zijn telkens op de vrijdagen
van 15.45 uur tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.
Ouders krijgen steeds van te voren een mail toegestuurd
ter herinnering voor de vormselbijeenkomsten.
dit zijn de data voor alle vormselbijeenkomsten.

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

Vrijdag 10, 17, 24 en 31 jan. 2020
Vrijdag 7 en 14 febr.
Vrijdag 6 ,13, 20 en 27 maart
Vrijdag 3, 17 en 24 april
Vrijdag 8 mei.

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

Het toedienen van het vormselsacrament is op Zondag
10 mei 20020, om 10.00 uur in de heilig Hart van Jezus
kerk te Schandelen- Heerlen.

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

Namens pastoor Janssen,
Mw. J. Stroucken, Coördinator vormsel.

Parochie H. Geest:
NL 85 SNSB 0820 0152 88 - NL 66 INGB 0001 0603 03
Parochie H. Drievuldigheid:

Parochiekerk H. Hart van Jezus,
Meezenbroekerweg 116:
Doopvoorbereiding:

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.

Opgeven Misintenties
(voor volgend parochieblad: uiterlijk 13 Januari 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

Homepage:
http://www.parochieschandelen.nl:
Facebook:
https://www.facebook.com/H-Hart-van-JezusSchandelen-Heerlen-453789364823723/

