PAROCHIEBERICHTEN SCHARN, HEER, DE HEEG
ROZENKRANSMAAND
In oktober bidden wij tot God op een bijzondere manier, op voorspraak van de maagd
Maria, de Moeder van God. Oktober is inderdaad voor de katholieken de
Rozenkransmaand. Zoals iedere moeder, weet Maria heel goed wat wij, haar kinderen,
nodig hebben. Zij kent al onze noden! Sommigen van ons bidden voor gezondheid,
anderen richten zich in hun gebed op eendracht en welzijn voor hun gezinnen. Weer
anderen smeken Maria dat de pandemie van het Coronavirus spoedig mag voorbij
gaan.
“Zie daar uw moeder” zegt Jezus, die uit liefde tot ons aan het kruis hangt. Hij zegt het
tot zijn leerling Johannes, maar ook tot ieder van ons (Joh 19,27). Inderdaad. Zie daar
uw moeder, die wacht om u te helpen! Laten wij dus in deze maand de rozenkrans
bidden, thuis of in de kapel van onze kerk. Laten wij ook gewoon met Maria spreken. Zij
is onze liefdevolle Moeder, die ons allen naar Jezus wil brengen om ons echt blij en
gelukkig te maken.
Kapelaan Pawel Zelazny.
ALPHACURSUS
Ontmoeten, vragen, ontdekken – dat is Alpha! Stel vragen en praat met andere
deelnemers door over interessante onderwerpen. Wereldwijd volgden ruim 25 miljoen
mensen een Alpha. Alpha is voor iedereen! Vragen over het leven of het christelijk
geloof? Kom naar Alpha! Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan, vragen en
ideeën te delen. Eigen gedachten en ervaringen zijn welkom! Er is altijd iets nieuws te
ontdekken, en de ontmoeting met anderen is verrijkend. En Alpha is gratis! Hoe werkt
het? Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een
ontspannen manier beter te leren kennen. Na de maaltijd wordt geluisterd naar een
kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om
vragen te stellen en van gedachten te wisselen in kleine groepen.
Elke donderdag avond vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in de parochiezaaltje van de kerk
in De Heeg, Roserije 325, 6228DR Maastricht. I.v.m. met maaltijd graag aanmelden bij:
alphamaastricht@gmail.com of tel: 06/31499002
CONTACT
De priesters zijn te bereiken via:
Pastoor E. de Jong:
06-51177061 of pastoordejong@gmail.com
Kapelaan S. Brajković:
06-27501073 of slavenbrajkovic@yahoo.com
Kapelaan P. Żelazny:
06-17971718 of paw.zelazny@gmail.com
PAROCHIEBUREAU
Het parochiebureau is iedere maandag en donderdag geopend van 9.30u tot 12.00u en
te bereiken via 043-3610028 of parochiebureau@heerdeheeg.nl
kerkbestuur.scharn@kpnplanet.nl

MAATREGELEN I.V.M. CORONAVIRUS
Geachte parochianen,
Vanaf a.s. zondag 18 oktober zijn er in de kerk van Heer in het weekend 2 H. Missen,
te weten om 19.00 op zaterdag en 09.45 op zondag. Dit naar aanleiding van het
maximale aantal mensen dat een eucharistieviering kan bijwonen. Wegens Corona is
dat in het afgelopen weekend tot 30 gedaald. Als wilt deelnemen, wordt u verzocht te
reserveren; dat kan bij het parochiebureau of in de Mariakapel. Indien u een intentie
hebt opgegeven voor die Mis, wilt u dat dan vermelden, dan heeft u voorrang.
Een andere maatregel is dat we, zolang we bewegen in de kerk, verwacht worden een
mondkapje op te hebben. Zou u zo goed zijn dit zelf mee te nemen?
Heel veel sterkte met de nieuwe strengere maatregelen!
We bidden voor uw gezondheid!
Pastoor de Jong
OVERLEDEN
Heer:
- 4 september, Julia Severeyns-Janssen, 88 jaar
- 9 september, Theo Nelissen, 87 jaar
Scharn:
- 25 augustus, Corry Comuth-Hautvast, 90 jaar
- 31 augustus, Toos Schurgers-Diederen, 92 jaar
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid
ALLERZIELENLOF
Op zondag 1 november wordt in Heer om 15.00u het Allerzielenlof gehouden.
Aansluitend aan deze viering zullen de graven op het gedenkpark in Heer worden
gezegend.
POOLSE EN ITALIAANSE H. MIS
- Iedere derde zondag van de maand is er om 17.00u een Poolse H. Mis in Amby.
- Iedere laatste zondag van de maand is er om 17.00u een Italiaanse H. Mis in Scharn.
OPENSTELLING KERKEN
- In Heer is de Mariakapel iedere dag geopend voor het opsteken van een kaarsje.
- De kerk in De Heeg is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag
van 14.30u tot 15.30u en dan zal de Rozenkrans worden gebeden.
KERKDIENSTEN HEER
St. Petrus‘ Banden
Zondag 4 oktober 27e zondag d/h jaar
9.45u Hoogmis, als zeswekendienst voor
Frans Heuts, als jaardienst voor de
overledenen van de fam. Bovens, voor
Peter Pasmans, voor de overledenen van
de fam. Van Kerkhof-Polman en voor de
overledenen van de parochie.

Maandag 5 oktober
19.00u H. Mis, voor Pierre Willems, voor
de overl. ouders Retrae-Heuts en
kinderen en voor de overl. ouders RetraeJanssen en zoon Bert.
Dinsdag 6 oktober
19.00u H. Mis, voor Jet Vaessen-Rondag
en voor een bijzondere intentie.
Woensdag 7 oktober
14.30u H. Mis Croonenhoff.

Donderdag 8 oktober
19.00u H. Mis, voor het geestelijk en
tijdelijk welzijn van de parochie.
Vrijdag 9 oktober
18.00u Aanbidding 18.30u Rozenhoedje
19.00u H. Mis, uit dankbaarheid b.g.v. een
verjaardag.
Zondag 11 oktober 28e zondag d/h jaar
9.45u Hoogmis, als jaardienst voor Martin
Piters en Agnes Beckers en kinderen
Mathieuke en Bartelke, voor Jean en Ria
Piters en schoonzonen Wilhem Lau en
Fans Weijenberg, voor Pierre Beckers,
voor Gerard van Kerkhof, voor de overl.
ouders Jacobs-Moors en dochter Lena en
voor Wim Bronckers.
Maandag 12 oktober
19.00u H. Mis, als jaardienst voor Marie
v.d. Beeten-Burgers.
Dinsdag 13 oktober
19.00u H. Mis, voor een bijzondere
intentie.

Dinsdag 20 oktober
19.00u H. Mis, t.e.v. de H. Gerardus voor
levende en overleden weldoeners en voor
een bijzondere intentie.
Woensdag 21 oktober
14.30u H. Mis, Croonenhoff.
Donderdag 22 oktober
19.00u H. Mis, voor de zieken van de
parochie.
Vrijdag 23 oktober
18.00u Aanbidding 18.30u Rozenhoedje
Zaterdag 24 oktober vooravondviering
van de 30e zondag d/h jaar
19.00u H. Mis, voor priesterroepingen.
Zondag 25 oktober 30e zondag d/h jaar
9.45u Hoogmis, als zeswekendienst voor
Julia Severeyns-Janssen, als jaardienst
voor Anna Smeets-Haenen en voor Jet
Vaessen-Rondags.
Maandag 26 oktober
19.00u H. Mis, voor de eenzamen.

Donderdag 15 oktober
19.00u H. Mis, t.e.v. de H. Gerardus voor
Elise Corbey.

Dinsdag 27 oktober
19.00u H. Mis, voor een bijzondere
intentie.

Vrijdag 16 oktober
18.00u Aanbidding 18.30u Rozenhoedje
19.00u H. Mis, t.e.v. de H. Gerardus voor
levende en overleden weldoeners.

Donderdag 29 oktober
19.00u H. Mis, voor de mensen die het
leven als een last ervaren.

Zaterdag 17 oktober vooravondviering
van de 29e zondag d/h jaar
19.000u H. Mis
Zondag 18 oktober 29e zondag d/h jaar
9.45u Hoogmis, als jaardienst voor Pieter
Coninx, als jaardienst voor Leopold
Duquesne, als jaardienst voor Louis en
Maria Schurgers-Snels, voor de
overledenen van de fam. Van KerkhofPolman en t.e.v. de H. Gerardus voor
levende en overleden weldoeners.
Maandag 19 oktober
19.00u H. Mis, voor de overl. ouders
Retrae-Heuts en kinderen en voor de
overl. ouders Retrae-Janssen en zoon
Bert.

Vrijdag 30 oktober
18.00u Aanbidding 18.30u Rozenhoedje
19.00u H. Mis, op voorspraak van de H.
Corona voor een snelle oplossing voor het
coronavirus.
Zaterdag 31 oktober vooravondviering
van Allerheiligen
19.00u H. Mis
Zondag 1 november Allerheiligen
9.45u Hoogmis, als zeswekendienst voor
Theo Nelissen, voor Jet JeurissenAldenhoven, voor Alex Essers, dochter
Astrid en overleden familie, voor Gerard
van Kerkhof, voor de overl. ouders
Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de
echtl. Dassen-Heuts, dochter, zoon,
schoondochter, schoonzonen en

kleinzoon en voor de overledenen van de
parochie.
15.00u Allerzielenlof.
Aansluitend aan deze viering zullen de
graven worden gezegend.
KERKDIENSTEN DE HEEG
HH. Monulfus & Gondulfus
Zondag 4 oktober 27e zondag d/h jaar
11.15u H. Mis, voor de zieken van de
parochie.
Vrijdag 9 oktober
9.00u H. Mis met aansluitend uitstelling
van het Allerheiligste.
Zondag 11 oktober 28e zondag d/h jaar
11.15u H. Mis, voor diaken Bèr Goessen.
Vrijdag 16 oktober
9.00u H. Mis met aansluitend uitstelling
van het Allerheiligste.
Zondag 18 oktober 29e zondag d/h jaar
11.15u H. Mis, voor het geestelijk en
tijdelijk welzijn van de parochie.
Vrijdag 23 oktober
9.00u H. Mis met aansluitend uitstelling
van het Allerheiligste.
Zondag 25 oktober 30e zondag d/h jaar
11.15u H. Mis, op voorspraak van de H.
Corona voor een snelle oplossing voor het
coronavirus
Vrijdag 30 oktober
9.00u H. Mis met aansluitend uitstelling
van het Allerheiligste.
Zondag 1 november Allerheiligen
11.15u H. Mis, voor Sjeng en Sophie
Heuts-Budy.
KERKDIENSTEN SCHARN
H. Antonius van Padua
Zaterdag 3 oktober vooravondviering
van de 27e zondag d/h jaar
17.30u H. Mis, als jaardienst voor Irene
Meijs-Maessen en Frits Meijs en voor

Louis en Lenie Hesemans-Douven en
familie.
Woensdag 7 oktober
18.00u Uitstelling van het H. Sacrament
met rozenkransgebed
18.40u Avondgebed; daarna de zegen
19.00u H. Mis, voor de eenzamen.
Zaterdag 10 oktober vooravondviering
van de 28e zondag d/h jaar
17.30u H. Mis voor Cherry Bovens.
Woensdag 14 oktober
18.00u Uitstelling van het H. Sacrament
met rozenkransgebed
18.40u Avondgebed; daarna de zegen
19.00u H. Mis, voor de stervenden.
Zaterdag 17 oktober vooravondviering
van de 29e zondag d/h jaar
17.30u H. Mis
Woensdag 21 oktober
18.00u Uitstelling van het H. Sacrament
met rozenkransgebed
18.40u Avondgebed; daarna de zegen
19.00u H. Mis, voor de vluchtelingen.
Zaterdag 24 oktober vooravondviering
van de 30e zondag d/h jaar
17.30u H. Mis, voor het geestelijk en
tijdelijk welzijn van de parochie.
Zondag 25 oktober 30e zondag d/h jaar
17.00u Italiaanse H. Mis.
Woensdag 28 oktober
18.00u Uitstelling van het H. Sacrament
met rozenkransgebed
18.40u Avondgebed; daarna de zegen
19.00u H. Mis, op voorspraak van de H.
Corona voor een snelle oplossing voor het
coronavirus
Zaterdag 31 oktober vooravondviering
van Allerheiligen
17.30u H. Mis, voor Louis en Lenie
Hesemans-Doven en familie en familie en
voor de overledenen van het afgelopen
jaar

