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Misintenties, voor vermelding in parochieblad mei uiterlijk 20 april  aanleveren 

FEDERATIENIEUWS                                    April 2020 

H. Geest Meezenbroek 

H. H. Martelaren van Gorcum Sittarderweg 

H. Drievuldigheid Schaesbergerveld 

H. Hart van Jezus Schandelen 

Corona – vasten – Pasen.  
  
  
Dierbare parochianen van Heerlen-boven-het-Spoor,  
  
Ons leven wordt op dit moment vooral bepaald door het corona-virus. Op tv en radio 
wordt er over gesproken. We leven er op het moment zelfs naar.  
We moeten echter niet vergeten dat we op dit moment in de vasten zijn. Een tijd waarin 
we ons meer en meer richten op God in ons leven. Door de drukte van de dag zouden 
we dat soms kunnen vergeten. Juist in de vastentijd kunnen we corona een plaats ge-
ven. Natuurlijk moeten we de richtlijnen van de overheid serieus nemen. De overheid is 
er ten dienste van ons, ook dat vergeten we wel eens. Of beter gezegd dat vergeet de 
overheid wel eens.  
Wij zien ook om ons heen dat bij mensen de angst soms toeslaat.  
We voelen ons niet meer veilig. We kijken elkaar soms schuw aan met in ons hoofd de 
vraag: Heeft hij/zij het!  
Dit zet een gemeenschap onder een spanning die niet nodig is. Er zijn mensen die hun 
hoop alleen stellen op wetenschappers en de medische wereld. Maar er zijn ook mensen 
die juist in deze tijd zich realiseren dat het vertrouwen in God op de proef wordt gesteld 
of dat ze zich juist nu gaan realiseren dat we juist vertrouwen moeten hebben in God, en 
zijn Voorzienigheid. Onze voorvaders zijn vaak op de proef gesteld in hun vertrouwen op 
God. Zij die trouw bleven, kregen verhoren en God zag hoe zij Hem liefhadden.  
Ook wij, gelovige mensen, moeten juist in deze vastentijd ons realiseren dat, wat er ook 
gebeurt, God ons nooit alleen laat. Hij staat naast ons in onze angst en/of onze pijn. Hij 
leeft met ons mee zoals Hij ook met ons meegeleden heeft in zijn Zoon Jezus Christus. 
De eerste Christenen bleven bidden en samenkomen in de catacomben van Rome. De 
dood was om hen heen boven de grond. Zo heerst ook nu de angst voor de dood door 
Corona om ons heen. Laat deze angst niet door dringen in uw hart. Laat uw hart door-
drongen blijven van  de liefde van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Ik wens 
allen sterkte die de weg van het lijden moeten gaan van Jezus door toedoen van corona. 
Verlies niet het vertrouwen in Hem. Hij heeft ons een toekomst beloofd over de grens van 
de dood heen. Daarom heeft God altijd het laatste woord. Zijn liefde verlaat ons nimmer. 
Blijf hoop stellen in Hem, vertrouw op Hem.  
Blijf bidden en er zijn voor een ander in nood.  
 
Pastoor J.W. Janssen 



 

 PERSBERICHT LET OP!!!! 

Nederlandse bisschoppen: 
met Palmzondag en Pasen geen publieke vieringen! 

De Nederlandse bisschoppen kondigden aan dat de pu-
blieke liturgische vieringen met Palmzondag en de ande-
re dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met 
Pasen dit jaar worden afgelast. 
Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen 
die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met 
het Coronavirus hebben afgekondigd, worden nu ver-
lengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). 
Alle zaterdagavond en zondagvieringen komen zeker tot 
en met 13 april te vervallen.  
Ook alle geplande doopsels zullen op een later tijdstip 
worden toegediend. De doopcatechese van maandag 6 
april gaat ook NIET door. Evenals de communievoorbe-
reiding op de woensdagmiddag in Schandelen. En ook 
de Palmpasenviering op zondag 5 april met de commu-
nicanten vindt geen doorgang.  
 
Misintenties die in de weekenden staan, op de dagen dat 
er géén H. Mis wordt gelezen vanwege het corona-virus, 
zullen door de pastoor in de door worden meegenomen 
in gebed. Indien gewenst kunt U hier altijd contact over 
opnemen met het parochiekantoor en kunnen de geplan-
de misintenties dan in overleg met U, indien gewenst, op 
een andere zaterdag of zondag worden gelezen. 
Tel. 045-5212450 

Het bidden van de kruisweg gaat wel door. De kerk is 
open voor persoonlijk gebed.  
Ook hier geldt: houdt afstand van elkaar, geef elkaar 
geen hand. Maar blijf wel voor elkaar zorgen en vooral 
ook bidden.  

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde 
van Christus willen gelovigen, in navolging van de heili-
gen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde 
die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn 
heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mo-
gen blijven. In de traditie van de Kerk heet dit de geeste-
lijke communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegen-
heid zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam en 
Bloed te ontvangen, verlangen met onze Heer verenigd 
te zijn als in de sacramentele communie.  Deze geestelij-
ke communie is geen sacrament maar ”de zuiveren van 
hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacrament 
mocht worden gegeven, ook als dit niet mogelijk is, ont-
vangen de genade van het Sacrament naar de maat van 
hun verlangen en gesteltenis” (Johannes Tauler). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEESTELIJKE COMMUNIE 

“er zal een uur komen, ja het is er al, 

dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden 

in geest en waarheid” (Joh 4:23) 

Mijn Jezus, 

ik geloof dat Gij  

in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 

Ik bemin U boven alles 

en wens U in mijn hart te ontvangen. 

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; 

daarom bid ik U: 

kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. 

Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart 

en verenig mij geheel en al met U. 

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. 

Ofwel: 

Mijn Jezus, 

ik geloof dat Gij  

in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 

Ik bemin U en verlang naar U. 

Kom in mijn hart.  

Ik omhels U; verlaat mij nooit meer. 
 

PAASEIEREN BESTELLEN 

Bestel nu uw paaseieren! Elk jaar verkoopt Harmonie St. 
Gerardus verse en vrolijk gekleurde paaseieren. Ook dit 
jaar kunt u uw paaseieren tot en met maandag 30 maart 
bestellen bij leden van de harmonie of per mail via het be-
stelformulier op de website  
https://www.harmoniegerardus.nl,  
mailadres info@harmoniegerardus.nl of  
penningmeester@harmoniegerardus.nl.  
Geef bij uw bestelling uw naam, adres en telefoonnummer 
door en natuurlijk het aantal paaseieren dat u wilt ontvan-
gen. Telefoon penningmeester Jan Larue is 0627910648. 
De paaseieren komen vers van de boer en kosten net als 
vorig jaar 35 cent per stuk.  

Betalen kan contant of per bank op 
NL44RABO0172404347 t.n.v Harmonie St. Gerardus met 
vermelding naam en aantal paaseieren. Alle bestellingen 
kunnen op maandag 6 april (19:00-20:30u) en/of woens-
dag 8 april (18:00- 20:00u) worden afgehaald in Gemeen-
schapshuis Heksenberg (Hei-Grindelweg 84). Bent u niet 
in de gelegenheid om de paaseieren zelf af te halen? 
Geen probleem! Geef dit bij uw bestelling even aan en dan 
brengen wij ze graag bij u langs! Bestellingen worden op 
woensdag 8 april vanaf 18.00u bezorgd. Met elk ei dat u 
bestelt, steunt u Harmonie St. Gerardus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K e r k d i e n s t e n 
WOENSDAG 1 APRIL 2020  

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

DONDERDAG 2 APRIL 2020 

09.00 uur  welzijn van de parochies; 

ZONDAG 5 APRIL 2020-PALMZONDAG  VERVALT! 

Korte processie en inzegening van de Palmpasenkruisjes-
Zang: Young Spirit 
10.00 uur  welzijn van de parochies; 
  Heinz en Ingeborg Koch-Schmitz en Italo en  
  Mien Bortolussi-Beulen; 
  Fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt(st); 
  Overl. ouders Eussen- Meessen(st); 

WOENSDAG 8 APRIL 2020 

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

DONDERDAG 9 APRIL 2020- WITTE DONDERDAG  
VERVALT! 

GEEN VIERING in Schandelen  
19.00 uur in de H. Corneliuskerk + gregoriaans koor 

VRIJDAG 10 APRIL 2020 - GOEDE VRIJDAG   
VERVALT! 

15.00 uur  kinderkruisweg, spel door kinderen 

ZATERDAG 11 APRIL- STILLE ZATERDAG VERVALT 

GEEN VIERING in Schandelen 
20.30 uur Paaswake + St. Caeciliakoor te Heerlerheide 

ZONDAG 12 APRIL 2020- PASEN VERVALT 
Zang: Meezenkoor 
10.00 uur  welzijn van de parochies;  
  Voor de levenden en overleden leden van het 
  Legioen van Maria (st);  
  Voor een overledene (José Janssen) (off); 
  2e jrd. Lou Keulen; 

13.00 uur H. Mis Indonesische gemeenschap KKI 

MAANDAG 13 APRIL 2020 -2e PAASDAG VERVALT 

GEEN VIERING in Schandelen 
11.00 uur Gezinsmis met communicanten in Heksenberg 

 

WOENSDAG 15 APRIL 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 APRIL 2020 

09.00 uur  welzijn van de parochies; 

ZONDAG 19 APRIL 2020-2e ZONDAG VAN PASEN 

10.00 uur  Mevr. Zoetbrood-Kwiaton (off); 
  Paul Bellefroid (off); 
  Mia Appelhof-Heijnens (off); 
  Fam. van Haaren en Fons van Bijlevel (st); 

WOENSDAG 22 APRIL 2020 

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

DONDERDAG 23 APRIL 2020 

09.00 uur  welzijn van de parochies; 

ZONDAG 26 APRIL 2020-3e ZONDAG VAN PASEN 

10.00 uur  Liesbeth Kohlen-Coops(off); 
  Jeanny Ramaekers (off); 

WOENSDAG 29 APRIL 2020 

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

DONDERDAG 30 APRIL 2020 

09.00 uur  welzijn van de parochies; 

ZONDAG 3 MEI 2020-4e ZONDAG VAN PASEN 
Zang: Meezenkoor 

10.00 uur 3e jrd. Ingrid Wouters- Buscher; 
  Fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt(st);
  Jrd. Pierre Bouwens en zoon  
  Jac; en voor  
  overleden fam.Bouwens-Pisters; 

 

Opgeven Misintenties 

(voor volgend parochieblad: uiterlijk 20 APRIL 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  

   

Wekelijkse 

Vieringen 

  

Heerlerheide 

  

Heksenberg 

  

Schandelen 

  

  

zaterdag 

9.30 uur tot 12.00 uur aanbiding 

14.30 uur Ter Eyck 

  

18.00 uur 

  

19.00 uur 

zondag 11.15 uur   10.00 uur 

  

maandag 

19.00 uur     

18.45 uur: Marianoveen 

dinsdag 
  08.30 uur aanbidding 

09.00 uur H. Mis 

  

woensdag 
09.00 uur  

09.30 uur tot 12.00 uur aanbidding 

  18.30 uur aanbidding 

19.00 uur 

donderdag     09.00 uur 

vrijdag 19.00 uur     

  



 

C O L O F O N 
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:     info@parochiesheerlennoord.nl 
E-mail:     parochieschandelen@gmail.com 

 
Pastoor J.W. Janssen 

e-mail:      jwjrkta@yahoo.com 
Telefoon   045 – 521 24 50 
 
.Noodgeval: 06 30 57 98 28  

Diaken H. Janssen 

e-mail:       hermanjanssen8@gmail.com 

Telefoon    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 

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. 

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-

 

Extra overzicht voor Goede Week: 
 
DONDERDAG 9 APRIL  VERVALT 
19.00 uur op Heerlerheide 

Vrijdag 10 april  VERVALT 
15.00 uur Kinderkruisweg Schandelen 
15.00 uur Heksenberg en Heerlerheide kruisweg 
 
Paaszaterdag 11 april  VERVALT 
16.00-16,45 uur Biechtgelegenheid Heerlerheide 
20.30 uur Paaswake Heerlerheide 

Zondag 12 april  VERVALT 
10.00 uur Schandelen met Meezenkoor 
11.30 uur Heerlerheide  
met KZS en met kindernevendienst aansluitend paasei-
eren rapen in de tuin van de pastorie 

2
e
 Paasdag  VERVALT 

11.00 uur Heksenberg 

 

PAROCHIEKRONIEK 

Gedoopt: 

01 maart  Riley Ritzen, Talmastraat 22 

Proficiat en welkom in ons midden. 

 

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 daar-
voor 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 toe-
gezonden te krijgen. U kunt dit via de website op het 
tabblad Nieuws/Agenda (onderaan de pagina) aan ons 
doorgeven. 

STICHTING '68 OPHAALAKTIE GEBRUIKTE KLE-
REN, SCHOENEN, GORDIJNEN, DEKBEDDEN, KIN-

DERSPEELGOED 

ZATERDAG 25 APRIL 
AKTIE ‘68 

VAN 11.00-12.30 UUR IN DE SCHANDELERSTRAAT 
BIJ DE OPRIT NAAR HET JUPHUIS 

Het doel van Stichting Aktie ’68 is het opkomen voor de 
mensen met een beperking. De stichting maakt zich 
hard om de belangen van mensen met een beperking. 

Stichting Aktie ’68 is inmiddels al meer dan 50 jaar ac-
tief, voor mensen met een beperking. Door het onder-
steunen van activiteiten, uitstapjes en reizen, bevorde-
ren wij de integratie van deze mensen in de samenle-
ving. De ontwikkeling van kinderen met een beperking, 
krijgt daarbij speciale aandacht van ons. Het inzamelen 
van kleding via kledingcontainers in diverse gemeenten 
in Limburg en Oost-Brabant is onze grootste inkom-
stenbron. 

mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
mailto:parochiekantoor@parochiefederatie-schandelen.nl
mailto:jwjrkta@yahoo.com
mailto:hermanjanssen8@gmail.com
https://www.facebook.com/H-Hart-van-Jezus-Schandelen-Heerlen-453789364823723/

