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Christus is verrezen – Alleluia. 

Wat een mooi begin zou moeten zijn van het voorjaar en de Paastijd, is verwor-
den tot een tijd, nog nooit meegemaakt. Zoveel mogelijk thuis blijven, 1,5 meter 
afstand houden van elkaar. Je ouders of grootouders niet mogen bezoeken. 
Communievieringen verplaatst naar latere datum. Geen openbare eredienst 
meer. Geen afscheid meer kunnen nemen van dierbaren zoals we gewend zijn. 
Zo triest. Zo onwezenlijk in ons leven. Het voorjaar stimuleert normaliter mensen 
om de winter weer op te bergen en de boel weer goed schoon te maken. Om er 
samen uit te trekken en om te genieten van het leven.  

Hopelijk duurt dit niet te lang. Een spanningsboog kan nooit lang onder spanning 
staan.  

We zien wel dat we voorzichtiger met elkaar omgaan. Dat we ervaren hoe kwets-
baar we zijn. Niet alles in eigen hand hebben. Dit zet mensen er ook toe aan om 
na te denken over henzelf en hun leven.  

Onze kerken zijn dan wel niet geopend voor de openbare eucharistievieringen, 
maar wel voor persoonlijk gebed bij de Heer van Leven en dood. Hij, wiens dood 
en verrijzenis wij in deze dagen hebben herdacht, nodigt ons uit om bij Hem te 
komen om ons te laten sterken.  

Velen leven met angst voor het onzekere, ongewisse. Maar alleen Jezus kan ons 
die ultieme zekerheid geven die we nodig hebben, juist in deze tijd. Ons leven 
ligt in Zijn handen. In dat vertrouwen kunnen we veel voor elkaar betekenen. Ook 
al kun je niet bij elkaar komen door C., maar je kunt elkaar helpen door te bidden 
tot God, Moge Hij onze dierbaren sterken en onze aanwezigheid laten voelen. 
Gods vaderlijke Liefde heeft de afstand overbrugd tussen Hemel en Aarde. Het 
was een lijdensweg voor Hem en Zijn Zoon.  
Maar zij wisten:  
als wij volhouden zal de mensheid weer thuis kunnen komen. 

Wees sterk en verstevig de band met Hem. In mijn privémissen zal ik uw inten-
ties bij God brengen.  

Uw Pastoor 

Deze tijd is ook voor de kerken een zware 
tijd, de dagelijkse onkosten blijven door lo-
pen maar de inkomsten, vooral door collec-
tes vallen weg.  

Gelukkig hebben verschillende lieve parochi-
anen dit al begrepen en doneerden in een 
anonieme enveloppe hun bijdragen. Dank u 
voor de gave en het voorbeeld voor ande-
ren.  

Rek.nr.m Parochie H. Hart van Jezus: 

NL 46 ABNA 0448 6676 06   

NL 10 INGB 0001 0302 71 

Pastoor J.W. Janssene-mail: 

jwjrkta@yahoo.com 

Telefoon    045 – 521 24 50 

.Noodgeval: 06 30 57 98 28  

Diaken H. Janssene-mail:     

hermanjanssen8@gmail.com 

Telefoon   06 27 09 42 62 

parochie kantoor: 

Telefoon:  045-5212450 

E-mail:

nfo@parochiesheerlennoord.nl

E-mail:

parochieschandelen@gmail.com
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AFLASTING VIERINGEN 
 
Zoals u intussen heeft gemerkt zijn alle vieringen in de Katholieke Kerk in Nederland vanwege het Corona-
virus afgelast tot en met de Pinksteren (31mei). 
Dus alle Eucharistievieringen, doopsels, Eerste Communie- en Vormselvieringen. 
De doopsels, Communie- en Vormselvieringen zullen op een later tijdstip worden gehouden. 
We wachten de ontwikkelingen af, voor er nieuwe data worden gepland. 
Alle door u bestelde misintenties zullen door de pastoor mee worden genomen in zijn gebeden. Mocht u het 

op prijs stellen om de misintenties op een later tijdstip te laten lezen, dan kan dat in overleg met het paro-

chiekantoor: Telnr: 045-5212450. 

 

KERK OPEN  

 

Heerlerheide,  woe, vrij en zat.   Aanbidding en stil gebed van 10.00 uur-12.00 uur. 

Heksenberg,  dinsdag               Aanbidding en stil gebed van 10.00 uur-12.00 uur. 

Schandelen ,  donderdag    Aanbidding en stil gebed van 10.00 uur-12.00 uur. 

 
U kunt ’s zondags wel de Eucharistieviering volgen via NPO2 om 10.00 uur en ook op RTVParkstad om 

10.00 uur vanuit de Pancratiuskerk. 

 

GEBED GEESTELIJKE COMMUNIE 

 

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 

Ik bemin u boven alles en wens u 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. Amen. 

 
KLEDING AKTIE ‘68 

 

Ook de kleding inzameling op zaterdag   25 april is afgelast v.w. het virus. Graag de kleding bewaren tot 

een volgende datum bekend wordt gemaakt. 

 

 
PAPIEREN PAROCHIEBLAD 

 

Beste parochianen u ontvangt deze keer voor de LAATSTE keer het papieren parochieblad in uw brieven-
bus. Daarna bent u aangewezen op de digitale versie, te vinden op de website van onze parochie:  
https://parochieschandelen.nl/. 
Schrik niet: Heeft u zich ingeschreven via een briefje, of per telefoon, of via de inschrijflijsten achter in de 

kerk, dan krijgt u uiteraard zoals altijd het parochieblad in de brievenbus. 

OPROEP: U KUNT ZICH NOG STEEDS AANMELDEN VOOR DE PAPIEREN VERSIE! 

                  Graag met naam en adres!  

 

  

PAROCHIEKRONIEK 
 
Overleden: 24 maart: Alfons Habets, Joop den Uylplantsoen, voorheen Palenbergstraat 53 
                                        (kippenboer Habets en boerderijwinkel) 

                                        Er zal op een later tijdstip een gedenkdienst worden gehouden. 

Moge hij rusten in vrede! 

https://parochieschandelen.nl/

