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Aswoensdag tot Caribische Hoogmis 19 april 11.15.
Carnaval is net voorbij en op Aswoensdag hebben we weer het askruisje kunnen ontvangen. Het begin van de vastentijd. Tijd van bezinning, maar waar op? Op het klimaatprobleem, Co2 probleem, politieke problemen? Natuurlijk niet. Het gaat in de vastentijd om
een intieme relatie die we hebben. Niet onze menselijke relatie maar onze Goddelijke
relatie met de Heer van leven en dood. Of we geloven in Hem of niet, we blijven schepselen Gods, met het Goddelijk aanbod om een persoonlijke relatie aan te gaan die ons
helpt onszelf te ontdekken. Dit is echter alleen mogelijk wanneer we ons openstellen voor
de wereld die ons omringt. Een wereld die ook een geschenk van God is aan ons. Voor
dit geschenk mogen we dankbaar zijn en moeten we ons inzetten om het te behouden.
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de dierenwereld die ons soms leert om oprecht
lief te hebben.
Als gelovige mensen weten we dat God ons een bijzondere plaats gegeven heeft op deze wereld. Hierdoor onderscheiden wij ons van de hele schepping. Maar het geeft ook
extra verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de wereld. Willen wij echter oprecht
handelen in deze wereld, zullen we eerst aan onszelf moeten werken. Mensen zeggen
wel eens: ik hoef niet te biechten, heb geen moord begaan noch meineed bedreven.
Dit is wel de ogen sluiten voor wat vooraf gaat aan het plegen van een moord. Hoe vaak
zenden we dodelijke blik uit naar mensen. We zeggen immers niet voor niets: die blik kan
dodelijk zijn. Vele dodelijke blikken bij een persoon kan resulteren in de uiteindelijke handeling. Net als overspel, maar een keer! Dit kan uiteindelijk leiden tot verslaving en bedrog van de echtgeno(o)t(e). Wat kan resulteren in echtscheiding.
Daarom is het goed om ons zelf steeds opnieuw voor Gods ogen te plaatsen en om vergeving te vragen in het sacrament van boete en verzoening, oftewel de biecht, Dit is
geen gerecht, maar een begeleiding door God, in Jezus Christus.
Tot Pasen nodigt God ons uit om ons voor te bereiden op Jezus’ dood en verrijzenis.
Hij stierf voor onze zonden, ook voor die van U en mij. We zijn allen zondaars. Maar wel
zondaars die niet verstrikt hoeven zitten in hun fouten en zonden. Maar zondaars met
perspectief voor de toekomst.
Zo kunnen we elkaar een zalig Pasen wensen.
We willen dit jaar het Paasfeest afsluiten op de zondag na Pasen, 19 april 2020, met
een Caribische Hoogmis in de St. Cornelius kerk te Heerlerheide om 11.15uur.
De Antilliaans-Arubaanse gemeenschap uit Tilburg en verre omgeving zullen dan
met ons meevieren.
Ook een koor met Caribische begeleiding zal zingen tijdens de H. Mis en ook daarna op plein of in de tuin.
Waar we een Ban Topa hebben, met Caribische hapjes en drankjes.
Noteer alvast en kom mee swingen en bidden.
Een koninkrijk met vele culturen.

Misintenties, voor vermelding in parochieblad april uiterlijk 09 maart aanleveren

EVEN TERUGBLIKKEN

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige 40dagenretraite:
“Ik heb in het openbaar vervoer in de stilte coupe de tijd
genomen om de vastenretraite te doen, omdat er thuis
veelal geen stilte is.”
“Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan
liften met m'n rooms-katholieke familie!”
“De digi-tijd breekt aan; want gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen
moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden.”
“Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse
speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”
De auteur over de retraite
'In de retraite gaat het om wachten, wachten op de morgen die komt. Niet afwachtend, maar waakzaam en open
uitzien naar licht. Wat er ook gebeurt. En ook al is het
duister voelbaar aanwezig, toch in alles je geest openhouden. In het vertrouwen dat er iets onverwachts kan gebeuren waardoor alles anders wordt.'
Aantal deelnemers
Er nemen ruim 15.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze twaalfde digitale retraite.

Op zondag 9 februari hebben de communiekinderen zich
voorgesteld.
Zij gaan dit jaar in de voetsporen van Jezus lopen. We
wensen ze allemaal een hele fijne voorbereiding op de
Eerste Heilige Communie.

Het gebedstraject volgt de traditionele periode van de 40dagentijd, tot Paaszondag. Met bijbelteksten, meditatieve
vragen, gebedstips, geloofsimpulsen en inspirerende citaten bereidt de retraite de deelnemers voor op het feest van
Pasen. Door het donker van Goede Vrijdag naar het licht
van Pasen, waar de morgen ons wacht.
Hoe?
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te
geven via www.ignatiaansbidden.org.
Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Voor de auteur van de 40-dagenretraite 2020 betekent dat: ‘Doorleef je eigen werkelijkheid en de dingen die
je ervaart. Kijk niet weg. Niet van het duister, maar ga ook
niet te makkelijk voorbij aan het licht. En dan de vraag:
hoe komt God hierin naar mij toe?’

Een digitale retraite voor de 40-dagentijd
De morgen komt is de titel van de 40-dagenretraite 2020
van de jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag 26
februari van start.
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een
e-mail met daarin gebedsteksten, bestaande
uit bijbelteksten en meditatieve vragen. Het geheel
vormt een innerlijke reis om het mysterie van Pasen intenser te beleven.
De teksten zijn dit jaar geschreven door dominee Judith
van der Werf. Een primeur: Judith is de eerste vrouw en
protestant die een digitale retraite voor de jezuïeten
maakte. De vorige elf edities werden door jezuïeten verzorgd.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via
www.ignatiaansbidden.org.

Wat meer?
Er is een gastenboek en er worden uitwisselingsgroepjes aangeboden in parochies, gemeentes, gemeenschappen, gebedsgroepen, thuis... De
website biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze.
Een productie van www.ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is
mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale
tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te
worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Opgeven Misintenties
(voor volgend parochieblad: uiterlijk 09 MAART 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

Kerkdiensten
ZONDAG 1 MAART 2020-1e ZONDAG VD 40DAGENTIJD
10.00 uur welzijn van de parochies;
Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt;
Huub Kisters;
Liesbeth Kohlen-Coops(off);
WOENSDAG 4 MAART 2020
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 5 MAART 2020
09.00 uur welzijn van de parochies;
ZONDAG 8 MAART 2020-2e ZONDAG VD 40DAGENTIJD
10.00 uur welzijn van de parochies;
Pierre Bouwens en zoon Jac v.w. verjaardag;
Harrie en Cisca Pisters-Rustenburg
v.w. verjaardag;
13.00 uur H. Mis Indonesische gemeenschap KKI
WOENSDAG 11 MAART 2020
18.30 uur aanbidding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
DONDERDAG 12 MAART 2020
09.00 uur welzijn van de parochies;
e

ZONDAG 15 MAART 2020-3 ZONDAG VD 40DAGENTIJD Zang: Meezenkoor
10.00 uur Paul Bellefroid (off);
Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt;
Ouders Erkens-Zwager, zonen Paul en Wim;
WOENSDAG 18 MAART 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 19 MAART 2020-H. Jozef
09.00 uur welzijn van de parochies;
Mevrouw Zoetbrood-Kwiaton(off);

Wekelijkse

Heerlerheide

Vieringen
zaterdag
zondag

9.30 uur tot 12.00 uur aanbiding
14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur
11.15 uur

ZONDAG 22 MAART 2020-4e ZONDAG VD 40DAGENTIJD Zang: Kerkelijk Zangkoor Schandelen
10.00 uur welzijn van de parochies;
1e jrd. Frans Esser;
Jrd. Elly Kruijtzer-van Aelst;
WOENSDAG 25 MAART 2020-Aankondiging van
de Heer
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);
Jeanny Ramaekers (off);
DONDERDAG 26 MAART 2020
09.00 uur welzijn van de parochies;
ZONDAG 29 MAART 2020-5e ZONDAG VD 40DAGENTIJD Zang: Schola
10.00 uur welzijn van de parochies;

Extra overzicht voor Goede Week:
DONDERDAG 9 APRIL
19.00 uur op Heerlerheide
Vrijdag 10 april
15.00 uur Kinderkruisweg Schandelen
15.00 uur Heksenberg en Heerlerheide kruisweg
Paaszaterdag 11 april
16.00-16,45 uur Biechtgelegenheid Heerlerheide
20.30 uur Paaswake Heerlerheide
Zondag 12 april
10.00 uur Schandelen met Meezenkoor
11.30 uur Heerlerheide
met KZS en met kindernevendienst aansluitend paaseieren rapen in de tuin van de pastorie
2e Paasdag
11.00 uur Heksenberg

Heksenberg

Schandelen

18.00 uur
10.00 uur

19.00 uur
maandag

18.45 uur: Marianoveen
08.30 uur aanbidding
09.00 uur H. Mis

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 uur
09.30 uur tot 12.00 uur aanbidding
19.00 uur

18.30 uur aanbidding
19.00 uur
09.00 uur

PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
9 febr. Denisha Ballantine, Breitnerstraat 2
Proficiat en welkom in ons midden.
VERHUIZING PAROCHIEKANTOOR
De verhuizing van het parochiesecretariaat Schandelen
is een feit. Ons nieuwe adres is, Kerkstraat 6 achter de
pastorie te Heerlerheide.
Maandag tot en met vrijdag is er van 10:00 – 12:30 uur
iemand aanwezig om u te woord te staan.
Op maandagochtend zit er iemand van Schandelen. Het
telefoonnummer van het gezamenlijke parochiesecretariaat is 045-5212450. De brievenbus aan de Meezenbroekerweg 114, blijft voorlopig gehandhaafd.
BEZORGING PAROCHIEBLAD
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u elke maand dit
parochieblad van de Parochiefederatie Schandelen. Wilt
u een papieren versie blijven ontvangen, dan zult u dat
opnieuw aan ons moeten doorgeven. U kunt daarvoor
contact opnemen met het parochiesecretariaat (tel.
5212450) of een briefje ingooien in de brievenbus aan de
Meezenbroekerweg 114. Of uw naam en adres opschrijven op de lijst die achter in de kerk op de tafeltjes ligt.
Dit blad is ook digitaal in te zien via onze website http://
www.parochieschandelen.nl . Ook is er een mogelijkheid
om het blad via e-mail toegezonden te krijgen. U kunt dit
via de website op het tabblad Nieuws/Agenda (onderaan
de pagina) aan ons doorgeven.

COLOFON
Openingstijden parochie kantoor:
maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Adres:
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen
Telefoon: 045-5212450
E-mail:
E-mail:

info@parochiesheerlennoord.nl
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 :
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

Vastenactie 2020
Een beter leven dankzij goed onderwijs

Parochiekerk H. Hart van Jezus,
Meezenbroekerweg 116:

Met het begin van de 40-dagentijd wordt ook weer onze
aandacht gevraagd voor de jaarlijkse Vastenactie. Mede
dankzij uw hulp hebben de afgelopen drie jaar meer dan
vierduizend mensen een beroepsopleiding kunnen volgen en konden meer dan tienduizend jongeren naar het
basis- of voortgezet onderwijs gaan . Tijdens de Vastenactiecampagne 2020 willen we nog veel meer mensen
een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en
hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in
hun gemeenschap.

Doopvoorbereiding:

Met het thema ‘Werken aan je toekomst’ draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties voor 2030: goed onderwijs en
eerlijk werk voor iedereen. De projecten die we ondersteunen, maken verschillende vormen van voortgezet
onderwijs beschikbaar voor mensen in ontwikkelingslanden. Ook ondersteunen we mensen bij het opzetten van
een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder
meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van
onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.
Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.
Steun vastenactie en maak een bijdrage over op rekeningnummer IBAN: NL21INGB0003000046 t.n.v. Vastenactie
Bisdom Roermond
U kunt uw bijdrage voor de Vastenaktie in een
envelop deponeren in de bus achter in de kerk.

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.
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-Jezus-

