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Deken Bouman 25 jaar priester 

Op 13 juni mag ik er stil bij staan, dat ik 25 jaar geleden priester 
werd gewijd. We zullen dit die dag niet uitgebreid vieren, omdat 
de viering voorzien is in combinatie met mijn Abrahamfeest op 
zondag 1 oktober, waarover te zijner tijd meer. 

Wat bij deze keuze een rol speelt, is dat ik mijn diakenwijding als 
een veel grotere overgang heb ervaren dan mijn priesterwijding. 
Op 15 september 1990 was ik ’s morgens nog een studentje van 22 
jaar: die zelfde dag was ik ’s avonds in Elsloo “Meneer Kapelaan”. 
Nu heb ik met dat “gemeneer” nooit zoveel gehad, maar het 
markeert wel de overgang. Voor de priesterwijding moest ik een 
jaar wachten tot mijn 24e levensjaar, zodat ik niet in 1991 met 
mijn klasgenoten (zoals prof. Rohling) maar met de volgende klas 
op 13 juni 1992 werd gewijd: voor de parochiegemeenschap was 
ik toen al helemaal ingeburgerd als kapelaan. Toch is een 25-jarig 
jubileum niet iets, om zomaar voorbij te laten gaan. Maar ik hoef 
daar niet te centraal te staan: wanneer het op 1 oktober lukt om 
er een mooi feest van gezamenlijkheid van de verschillende 
parochies van te maken, dan is dat voor mij het belangrijkst. Dat 
is het grootste cadeau! Wie toch even stil wil staan, is natuurlijk 
van harte welkom om op 13 juni om 9.00 uur de reguliere 
ochtendmis mee te vieren in de St. Pancratiuskerk. Maar breng of 
neem niets mee! 

Juni 2017



In Heerlen valt me sowieso op, dat mensen vaker de neiging 
hebben om bij een bezoek of een zelfs een ziekenzalving "iets" of 
“een envelop” te geven. Dit was in de jaren ’60 zinvol toen de 
priesters nog moesten leven van wat ze van de mensen kregen, 
maar wij krijgen nu een salaris. Ik voel me ongemakkelijk als 
mensen geld geven: het voelt voor mij net, alsof ik het erom doe: 
zelfs de schijn daarvan wil ik vermijden. Een deken krijgt exact 
evenveel als een kapelaan, en dat is goed, geen enkele gewijde 
priester komt ook maar iets tekort, de bisschop heeft een 
zorgplicht voor ons. Ons salaris is geen Balkenende, gelukkig niet, 
maar ik heb geen zorgen over een hypotheek of opgroeiende 
pubers. Maak dan liever wat over naar de parochie, want die 
financiën moet de gemeenschap samen dragen en die zijn in deze 
tijd zorgelijk genoeg! 

Het waren 25 jaren in heel verschillende gemeenschappen 
waarmee ik onderweg mocht zijn; laten we 13 juni en meer nog 
op 1 oktober niet terugkijken, maar samen bidden en verbinden 
op weg naar de toekomst, die we met Gods zegen samen willen 
bouwen. Graag voel ik me daarbij gedragen door uw gebed. 

Deken Bouman 

Vooraankondiging mistijden vakantie 

In de grote vakantie zullen er beperkte verschuivingen zijn in de 
mistijden, om een vakantie voor deken, kapelaan en assistenten 
mogelijk te maken. Dit alternatieve schema zal zes weken duren; 
na de vakantie zullen we weer terugvallen op het oude schema. 
In het najaar zal dan weer bekeken worden hoe we structureler 
met de mistijden omgaan.  

Dit betekent voor de periode 23 juli - 27 augustus dat 
verschillende kerken 2 weken lang “schuiven” van 10.00 uur naar 
9.00 uur. De Mis van 9.00 zal een “leesmis” zijn, dus zonder zang 
of orgelspel, maar met preek. Concreet: 
- 23 en 30 juli Molenberg: niet 10.00 maar 9.00 uur. 
- 6 en 13 augustus Pancratius: niet 10.00 maar 9.00 uur. 
- 20 en 27 augustus Welten: niet 10.00 maar 9.00 uur. 
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In al de zes weken schuift Parc Imstenrade van 11.15 naar 10.00 
uur, mogelijk geworden dankzij Pater van Laarhoven die veel 
Missen op zich neemt, maar die alleen in Parc Imstenrade 
celebreert. Dit schema betekent dat kapelaan en deken 
verschillende keren 3 Missen op zondag zullen hebben: zij hebben 
dit er graag voor over om voor de assistenten en elkaar vakantie 
mogelijk te maken. Wij rekenen op uw begrip! 

Kerkbestuur cluster Heerlen-Zuid 
Kapelaan Blom 5 jaar priester 

Dit jaar, op vrijdag 2 juni, is het precies 5 jaar geleden dat ik tot 
priester ben gewijd. De parochies waar ik nu werkzaam ben, 
werden mijn eerste ervaringen als kapelaan. Bij de wijding heb ik 
een prentje laten maken met op de voorkant een afbeelding van 
'Jezus, de Goede Herder'. Een beeldspraak die me eigenlijk steeds 
meer begint aan te spreken! Zoals een herder graag wil dat zijn 
schapen bij elkaar blijven; hoe kunnen wij als mensen groeien en 
meer en meer een gemeenschap vormen vanuit Gods liefde? Het 
werken aan onderlinge binding en ons laten inspireren door Jezus 
de Goede Herder die ons wil voorgaan in het leven, blijft een 
'samen op weg gaan'. Hoe kunnen wij zelf een herder zijn? Zoals 
de Goede Herder op zoek gaat naar het verloren schaap; hoe 
kunnen wij als Kerk (en de Kerk, dat zijn wij samen!) meer 
zichtbaar worden in de maatschappij en zorg dragen voor mensen 
in nood. Heel dankbaar ben ik dat ik hierin mag groeien, mét de 
mensen samen die ik in de afgelopen jaren heb mogen 
ontmoeten!  

Op vrijdag 2 juni om 09.00 uur zal ik de H. Mis celebreren in               
St. Pancratiuskerk. Er zal dan in alle eenvoud even stil worden 
gestaan bij het feit dat ik 5 jaar geleden de wijding mocht 
ontvangen. Een cadeau vraag ik niet. Het mooiste cadeau is om 
samen te blijven werken aan binding en met elkaar op weg gaan. 

Kapelaan Rick Blom. 

H. Mis voor de vrijwilligers 
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Ook dit jaar willen we ons vrijwilligers in het zonnetje zetten. 
Zonder vrijwilligers kunnen we als parochie niet bestaan. We zijn 
al die mensen dankbaar die, ieder op hun wijze, een steentje 
bijdragen aan het bouwen aan gemeenschap. Op donderdag 15 
juni zal de H. Mis worden gelezen uit dankbaarheid voor onze 
vrijwilligers. Natuurlijk is iedereen welkom! De H. Mis zal dan 
niet in de dagkapel plaatsvinden maar in de grote kerk om 19.00 
uur. 
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Bedevaart naar pater Karel - 17 juni 

Op zaterdag 17 juni organiseren we wederom een bedevaart naar 
de geboorteplaats van pater Karel, Munstergeleen. Precies 10 jaar 
geleden werd deze 'pater met de zegenende handen' heilig 
verklaard. Om dit heuglijke feit te vieren willen we u uitnodigen 
om deel te nemen aan deze dag. Om 11.00 uur staat de H. Mis 
gepland in de Pater Karelkapel, gelegen aan de Pater Karelweg, 
en wordt voorgegaan door kapelaan Blom. Een misintentie kunt u 
voorafgaand aan de H. Mis opgeven en kost 5 euro. Na de H. Mis is 
er koffie en thee. U kunt eventueel een eigen lunchpakket 
meenemen.  

Pater Martin is lid van de paters Passionisten en zal ons bijzonder 
welkom heten en middels een presentatie vertellen over het 
leven van pater Karel Houben. Voor degenen die met de fiets 
willen gaan: om 09.00 uur wordt verzameld bij de St. Josephkerk 
of bij de             St. Pancratius. Van daaruit gaat de route naar de 
St. Martinus en begint, rond 09.15 uur, de gezamenlijke reis naar 
Munstergeleen. Geef u op bij het secretariaat van de parochie 
met vermelding van mailadres en/of telefoonnummer. Dan 
kunnen we u bereiken om eventuele laatste informatie door te 
geven. Iedereen is welkom om op eigen gelegenheid naar 
Munstergeleen te komen! Geef u wel even op bij het secretariaat 
van de parochies zodat we het aantal deelnemers kunnen 
doorgeven in verband met het klaarzetten van koffie en thee. 

Gezinsmis - dankmis communicanten 2 juli 

Op 1e Pinksterdag, 4 juni, zullen 17 kinderen van basisschool de 
Windwijzer voor het eerst de heilige Communie ontvangen. We 
hopen dat deze dag een mooie dag mag zijn voor de kinderen en 
dat zij dichter mogen toegroeien naar Jezus. Een dankmis voor de 
communicanten zal gehouden worden op zondag 2 juli om 11.15 
uur St. Joseph. De kinderen zullen dan zelf zingen, onder leiding 
van Linda Janssen.  

Alle kinderen zijn natuurlijk welkom om met ons samen te vieren! 
Na de H. Mis komen we met communicanten en ouders samen in 
de Ontmoetingsruimte. Als er parochianen zijn die een kop koffie 
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mee willen drinken: welkom! De communicanten en ouders 
krijgen een broodje en daarna zal er nog een activiteit volgen 
met de communicanten. 
Vormsel St. Martinus - 24 juni 

Op 24 juni om 19.00 uur zal in de St. Martinuskerk het Vormsel 
worden toegediend door onze hulpbisschop Mgr. de Jong. 
Kinderen van groep 8 hebben zich in de afgelopen maanden 
voorbereid middels catechese en activiteiten. Dit zijn de 
kinderen van de St. Martinus van Welten, de Windwijzer van 
Heerlerbaan en de scholen Tarcisius en Windekind van 
Bekkerveld. We wensen deze kinderen alle goeds toe en dat ze 
mogen openstaan voor Gods liefde in hun verdere leven. 

100 jaar kerkelijk zangkoor 

Het kerkelijk zangkoor St. Jopeph Heerlerbaan-Welten viert dit 
jaar haar 100- jarig jubileum. In het jaar 1917 werd de parochie 
St. Joseph te Heerlerbaan gesticht en in datzelfde jaar werd ook 
het kerkkoor aldaar opgericht. Geheel passend in de tijdsgeest 
van toen, werd het koor samengesteld uit mannen en jongens. 
Het vrouwelijke deel van de parochie kon zijn stem bij het vieren 
van de liturgie alleen maar laten horen vanuit de kerkbanken. In 
1959 werd een dameskoor opgericht. Het dameskoor kwam onder 
de bezielende muzikale leiding van Jo Düsseldorp, tevens dirigent 
van het mannenkoor. Op hoogfeestdagen werd door beide koren 
gezamenlijk de mis opgeluisterd. In de jaren zestig werden beide 
koren uiteindelijk samengevoegd tot een gemengd koor. In 
Welten-Benzenrade werd in 1875 het St. Martinus koor opgericht; 
dit was echter een wereldlijk koor dat ook in de kerk zong. De 
toenmalige kerkleiding was echter van mening dat alleen een 
kerkkoor de liturgie passend kon opluisteren. Het geschil heeft 
ertoe geleid dat in 1930 het Kerkelijk Zangkoor St. Joseph is 
opgericht uit een afsplitsing van het St. Martinus koor.  

Ook het kerkelijk zangkoor St. Joseph telde aanvankelijk 
uitsluitend mannelijke leden; zo was dat toen. Net als op de 
Heerlerbaan zijn de damesstemmen er in een later stadium aan 
toegevoegd. 
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Beide koren hebben een rijke historie waar het gaat over 
optredens in binnen- en buitenland, zowel in eigen parochie als 
ook tijdens concertreizen. Op het uitgebreide en veelzijdige 
repertoire kwamen o.a. missen van Mozart, Haydn, Bruckner, 
Schubert, Gounod, Orlando di Lasso en vele andere bekende en 
minder bekende componisten. Enkele bijzondere uitvoeringen 
zijn de Krönungsmesse van Mozart, de               St. Josephmis van 
Flor Peeters en de Tjechische Kerstmis-mis van Jacub Jan Ryba. 
De workshops gregoriaans in 2008 en 2009 vormden de basis voor 
verdere samenwerking tussen de kerkkoren van Welten en 
Heerlerbaan hetgeen uiteindelijk in 2011 resulteerde in een fusie.  

Het muzikale programma voor ons jubileumjaar is voorbereid 
door een commissie bestaande uit de dames Langen en Vinken en 
de heren Lardinois, Piepers, Ploumen en Lipsch. Het komt erop 
neer dat het jubileumprogramma zal bestaan uit twee muzikale 
activiteiten die samenvallen met het reguliere jaarprogramma 
waaraan twee extra uitvoeringen worden toegevoegd.  
     

Het jubileumprogramma luidt als volgt: 

- 21 mei Jubileummis in de St. Josephkerk Heerlerbaan. 
Aanvang   11.15 uur. Uitgevoerd zal worden de Messe in 
C van              Anton Bruckner m.m.v een ensemble van 
klarinetten   en hoorns van Muziekvereniging TOG Welten.  
- 2 juli   Korenmiddag in de St. Martinuskerk van 
Welten,             Aanvang 16.00 uur. Na het muzikale 
programma dat tot   ca. 17.30 uur zal duren is een ‘nazit’ 
in het                        g e m e e n s c h a p s h u i s . 
Deelnemers: Kerkelijk Zangkoor      S t . J o s e p h 
Heerlerbaan-Welten, Kerkkoor Harmonia                              
  Simpelveld, Mannenkoor David Simpelveld en                 
  Lauwerkrans Mechelen, Kerkkoor Schandelen.  
- 19 nov.  Caeciliamis in de kerk van Welten, aanvang 10.00 
uur;                 het programma is identiek als op 21 
mei. 
- 10 dec. Advents-kerstconcert in de St. Josephkerk 
Heerlerbaan.   Aanvang 14.30 uur tot ca. 16.00 uur 
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m.m.v. koren                  Heerlerbaan en Koninklijke 
Harmonie Heerlen. 

Verspreid over het jaar zullen gastkoren afzonderlijk de liturgie 
opluisteren in de kerken van Heerlerbaan en Welten, te weten: 
- Kamerkoor Phoenix op 11 juni in de St. Josephkerk Heerlerbaan. 
- Kerkelijk Zangkoor Huls/Simpelveld op 24 september in de                     
St. Martinuskerk Welten. 
- Mannenkoor L’Esprit op 8 oktober in de St. Martinuskerk Welten. 
- De datum van het Kerkelijk Zangkoor van Wijlre is nog niet 
bekend. 

Vermeldenswaard is dat de koren van Huls, Wijlre en L’Esprit 
onder leiding staan van onze eredirigent Fred Piepers. 

Bestuur Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten 

Administratie begraafplaats Heerlerbaan 

Per augustus is er iemand nodig, die de administratieve zorg voor 
de begraafplaats Heerlerbaan overneemt. Want er moet 
natuurlijk correct worden bijgehouden, wie in welk graf begraven 
ligt; als iemand sterft, moet duidelijk zijn of iemand in een graf 
kan worden bijgezet, of dat dit graf bijvoorbeeld al aan iemand 
anders is beloofd. Ook moet worden bijgehouden wanneer de 
grafrechten vervallen, zodat de nabestaanden tijdig gevraagd kan 
worden of men de rechten wil verlengen, of dat men het graf wil 
laten vervallen. Doordat deze en andere werkzaamheden door 
vrijwilligers worden gedaan, kunnen we de kosten beperkt en 
daarmee de laatste rustplaats betaalbaar houden.  

Iemand die denkt hier iets te kunnen betekenen, kan dit laten 
weten aan het parochiekantoor van de Heerlerbaan of aan deken 
Bouman. Er kan dan een vrijblijvend gesprek volgen om te kijken 
wat de werkzaamheden precies inhouden en of er een match is. 
Natuurlijk staat het ook iedereen vrij om eens in het eigen 
netwerk rond te kijken voor wie dit misschien iets zou zijn! 

Deken Bouman 
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Gemengd Kerkelijk Zangkoor Pancratius stopt 

Op 12 mei keken bestuur, leden, dirigent en organist van het 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor van de Pancratiusparochie elkaar op 
de feestdag van Pancratius diep in de ogen. Tijdens de 
jaarvergadering van het koor werd herhaald wat eerdere 
jaarvergaderingen al was gezegd: als het niet meer gaat, zeggen 
we het eerlijk tegen elkaar; dan blijven we niet krakend en 
zuchtend doorgaan, maar dan stoppen we als koor. Dat is geen 
gemakkelijke stap, want een koor ben je met elkaar; het is een 
vast patroon in je weekritme, vriendschappen zijn er ontstaan, 
lief en leed is gedeeld; stoppen voelt ook als een in-de-steek 
laten van de parochie. Het getuigt dus van kracht om te durven 
zeggen dat het niet meer gaat! 

Het besluit is genomen dat het Gemengd Koor stopt, en daarmee 
ook de andere activiteiten onder de vlag van het koor zoals de 
gregoriaanse samenzanggroep in de Mis van 10.00 uur en het 
uitvaartkoor. Op 9 juli zingt het koor de laatste keer. Tot 9 juli 
gaat alles door zoals gebruikelijk; ondertussen zal het 
locatiebestuur met de kerkmusici bezien hoe het nu verder moet 
met de kerkmuziek in de dekenale parochie. We komen er nog op 
terug, maar nu alvast danken we bestuur, leden en musici voor 
hun jarenlange inzet en betrokkenheid en hun kracht, om deze 
moeilijke beslissing te nemen.  

Processies in onze federatie 

Op zondag 18 juni zal er in de St. Pancratiuskerk maar 1 H. Mis 
zijn: de H. Mis van 10.00 uur. Daarna zal de sacramentsprocessie 
plaatsvinden door de binnenstad met betrokkenheid van 
verschillende verenigingen. 

Op zondag 25 juni zal in de St. Martinusparochie na de H. Mis van 
10.00 uur de sacramentsprocessie gehouden worden door enkele 
straten van Welten. Dit met betrokkenheid van verschillende 
verenigingen. Tevens is deze dag een dankmoment van de 
communicanten die samen met ouders en familie deelnemen aan     
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H. Mis en processie. De communicanten zullen ook een actieve rol 
hierin hebben. 

H. Missen Oranjehof 

De H. Mis in het verzorgingstehuis het Oranjehof vindt eens in de 
maand plaats. Deze maand zal dat zijn op woensdag 5 juni om 
17.00 uur en in de maand juli op woensdag 5 juli; ook om 17.00 
uur. 

Dierbare overledene herdacht in kapel of kerk 

20-04-1927 Heinz Adams    28-04-2017 
06-11-1917 Ans Bartels-van Hassel  08-05-2017 
24-07-1937 Hub Wachelder   20-05-2017 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 
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Gedoopt in onze parochie 

Op zondag 7 mei is Ize Kokkelkoren in de St. Josephparochie 
gedoopt. Aan de ouders en familie van harte proficiat 
toegewenst! 

KERKDIENSTEN 

Zondag 4 juni    1e Pinksterdag 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Jaardienst Anna Sporken-Ververs; Mevr. 

Meuwissen-Verkoelen; Ton Verberne; voor de 
overledenen van Parc Imstenrade van de 
afgelopen maand 

Celebrant Professor Stevens 
Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  1 e 
Communiemis! 

Jaardienst ouders Emonts-Boumans; Jaardienst 
echtgenoot Meertens-Emonts; Jaardienst Anna 
Sporken-Ververs; Ger Hoeppermans vanwege zijn 
verjaardag; Finy Eussen-Meertens; voor de familie 
Schrijvers; Peter Borghans en Hubertina Borghans-
Heuts en dochter Tiny; Kit Meessen-Linssen; voor 
ouders Theunissen-Schaeps en kinderen;  

Celebrant Kapelaan Blom 
Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank 
Maandag 5 juni   2e Pinksterdag 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Jaardienst Anna Sporken-Ververs 
Celebrant Pater van Laarhoven 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
Jaardienst Anna Sporken-Ververs; Leo Aufdenkamp 
en ouders Aufdenkamp-van Tongerloo 

Celebrant Pastoor Rohling 
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Donderdag 8 juni  

18.30 uur  Aanbidding en rozenkransgebed dagkapel St. 
Joseph 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 

 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
 dochter Tiny; Ouders Dolder en dochter Maria 

Zondag 11 juni   Hoogfeest Heilige Drie-
eenheid 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  St. Elisabethkoor 
  Jaardienst Agnes Leuven-Hulsman; Lies Vranken-

Jaspers 
   

Celebrant Pastoor Rohling 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Gemengdkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten 

6-Wekendienst voor Riet Stienstra-Vermeeren; 
Lies Hermans-Essers;   

Celebrant Deken Bouman 

Donderdag 15 juni   

18.30 uur  Aanbidding en rozenkransgebed grote kerk St. 
Joseph 
19.00 uur H. Mis grote kerk St. Joseph 

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

Zondag 18 juni   Hoogfeest Sacramentsdag 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
Jaardienst Yvonne Reumkens- Franssen; Fun Poels; 
Jo Kremers en Annie Kremers-Tekstra; Giel Frijns 

Celebrant Professor Stevens 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
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  Gregoriaanse Schola 
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny; Hans Karstenberg; Alfons Graff 

Celebrant Pastoor Rohling 

Donderdag 22 juni  

18.30 uur  Aanbidding en rozenkransgebed dagkapel St. 
Joseph 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 

Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

Zondag 25 juni   Hoogfeest Sacramentsdag 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
Celebrant Pater van Laarhoven 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Kerkelijk gemengdkoor St. Joseph Welten-
Heerlerbaan 

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny; Mathieu Schuurman 

Celebrant Pater Koppen 

Donderdag 29 juni  

18.30 uur  Aanbidding en rozenkransgebed dagkapel St. 
Joseph 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 

Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

Zondag 2 juli    13e zondag door het 
jaar 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
6-wekendienst Hub Wachelder; mevr. Meuwissen-
Verkoelen; Giel Frijns; Leo Scholten; voor de 
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overledenen van Parc Imstenrade van de 
afgelopen maand 

Celebrant Professor Stevens 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk D a n k m i s 
communicanten! 

Kit Meessen-Linssen; Ouders Theunissen-Schaeps 
en kinderen; Jan van de Laarschot-Hoenjet 

Celebrant Kapelaan Blom 
Beste parochianen, voor de volgende periode, donderdag 6 juli 
t/m zondag 6 augustus, moeten wij de copy aanleveren op 
woensdag 21 juni; zou u zo goed willen zijn uw misintenties - 
uiterlijk genoemde periode - te willen bestellen? 

PAROCHIE ADRESSEN 

Secretariaat 
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen. Dinsdag en woensdag 
geopend 09.30-12.00;Tel.: 5413896; email: 
parochiekantoor@rksintjoseph.nl 
rksintjoseph.nl  www.rksintjoseph.nl 

Deken H. Bouman 
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen. 
Tel.:  5713682   email: deken@pancratiusheerlen.nl 

Kapelaan R. Blom 
Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen 
Tel.: 5426767 of 06-55722869; email: rickblom7@hotmail.com 

Diaken W. Keijmis 
Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal. 
Tel.: 5751215 of 06 - 20499538; email: w.keijmis@hetnet.nl 

Catechiste Peggy van der Wouw 
Eijgelshovenerweg 2d, 6374 KC Landgraaf 
Tel.: 06-48274858; e-mail: epmvanderwouw@outlook.com 

Federatiebestuur 
Bereikbaar onder:federatiebestuur.heerlen@gmail.com 

Stichting Patiëns 
Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg. 
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Info: Vivian Kreutz  523 25 04  of Ineke Lasche 575 14 15 

Kerkhofbeheer 
Broeder Frederik. 
Tijdelijk het nummer bellen van het secretariaat of van de kapelaan. 

Rekeningnummers kerkbestuur   
ING: NL43 INGB 00010490 77 of Rabo: NL58 RABO 0125 2506 49
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