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Grenzen of muren? 

Misschien gaat u nog weg? Of bent u net terug? In deze 
zomermaanden gaan veel mensen op vakantie; vaak over 
de grens naar een ander land. Het begrip 'grens' is voor 
mijn gevoel een groot item dat mensen vandaag de dag 
bezig houdt. Grenzen zijn toch nodig? Iedereen heeft een 
persoonlijke grens. En van de ander wordt verwacht dat 
hij of zij die grens respecteert en er niet over heen gaat. 
Je verliest je vrijheid als iemand bij jou over de grens 
gaat. Een zeer complex en gevoelige discussie is de hele 
vluchtelingenproblematiek. Mensen komen over de grens 
heen, naar ons, en veel mensen voelen dat hun vrijheid 
op het spel staat. Sowieso is er de complexiteit van 
culturen en religies die bij elkaar komen waardoor 
grenzen vervaagd zijn; er zijn populistische politici die 
daar handig misbruik van maken. Waar gaat het fout? 

Misschien gaat het fout doordat we van grenzen, muren 
willen maken. Nogmaals, grenzen zijn op zich niet 
verkeerd; door grenzen om religies, culturen, groepen 
mensen heen creëren we een gevoel van bescherming en 
behoud van identiteit. Maar zodra we mensen als 
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personen uitsluiten, bouwen we muren om elkaar heen. 
Het wordt tijd dat we leren de muren af te breken en 
mensen te ontmoeten en elkaars religie, afkomst en 
cultuur te respecteren en te waarderen met hun 
eigenheid en identiteit. Op die manier maken we van 
grenzen geen muren, maar bouwen we bruggen die leiden 
tot dialoog, ontmoeting, van elkaar leren en samen 
bouwen aan een gemeenschappelijk doel: vrede!! 

Door bruggen te bouwen ontdekken we dat we allemaal 
één ding gemeen hebben: dat, achter alle culturele en 
religieuze verschillen, we allemaal behoren tot één grote 
familie der mensen. Als we elkaar tegemoet treden met 
open armen, met respect, met het besef dat we allemaal 
een kind van God zijn en dat de ene mens niet beter is 
dan de ander; dan bouwen we aan een nieuwe wereld 
waar meer vrede is. Als christenen mogen we vertrekken 
vanuit Gods visie op de mensheid. Het is God zelf die 
begonnen is met de grens te overbruggen! Hij heeft zijn 
Zoon gezonden om ons te openbaren dat we Gods 
kinderen zijn! Het is onze opdracht om grenzen te 
overbruggen tussen mensen en te werken aan een beetje 
meer vrede. 

Kapelaan Rick Blom. 

Zomerrooster! 

In het vorig parochieblad kwam dit uitgebreid naar voren, 
voorzien met rooster waarin deze veranderingen vermeld 
werden. Voor de maand augustus geldt dat de 10 uur Mis 
in de St. Pancratius op de zondagen 6 en 13 augustus naar 
9 uur gaat. De 11.30 uur Mis blijft staan. In de St. 
Martinus verschuift de Mis van 10 uur naar 9 uur op de 
zondagen van 20 en 27 augustus. Tot en met 27 augustus 
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zijn de H. Missen in de St. Elisabethkapel niet om 11.15 
uur maar om 10.00 uur. 

Veel feestelijke data! 

We zitten nog volop in de vakantie en misschien hebt u er 
nog geen behoefte aan om verder vooruit te kijken… maar 
er komen zoveel feestelijke data aan, dat het misschien 
toch al handig is om wat overzicht te hebben. 

• Zondag 10 september 11.15 uur: 100 jaar parochie 
St. Joseph Heerlerbaan. Als onderdeel van het hele 
feestjaar zal een plechtige H. Mis worden gevierd 
door verschillende priesters die met de parochie 
zijn verbonden. Ook zal mgr. Wiertz, bisschop van 
Roermond en eerder deken van het dekenaat 
Heerlen, aanwezig zijn. 

• Zondag 24 september 10.30 uur: 40 jaar parochie 
St. Andreas Heerlerbaan, gevierd met een 
feestelijke H. Mis. 

• Zondag 1 oktober 11.30 uur: feestelijke H. Mis bgv 
het 25-jarig priesterjubileum van deken Bouman en 
zijn 50e verjaardag, die hij dan hoopt te vieren. 

• Zondag 15 oktober 10.00 uur: feestelijke H. Mis bgv 
100 jaar parochie Molenberg. 

• Overigens: op deze zelfde dag neemt dominee van 
Es afscheid van Heerlen. 

• Zondag 22 oktober: na de Mis van 11.30 uur in de 
Pancatiuskerk, in aanwezigheid van onze bisschop 
en oud-pastoordekenmgr. Wiertz, zal een beeldje 
van de H. Jakobus worden gezegend en worden 
geplaatst. 
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Kroedwusjwandeling 

Nogmaals maken we eenieder attent op onze jaarlijkse 
kroedwusjwandeling! De eigenlijke dag waarop de bos 
met 7 kruiden wordt gezegend is 15 augustus, Maria ten 
Hemelopneming.  
Maar op zaterdag 12 augustus verzamelen we ons bij de 
St. Josephkerk om 11 uur in de Ontmoetingsruimte. 
Hoewel deze kerk in Heerlerbaan ligt, is deze activiteit 
nadrukkelijk een activiteit voor iedereen! Leden van het 
IVN vertellen ons meer over deze traditie en zij 
begeleiden ons tijdens de wandeling om de juiste kruiden 
te plukken. We starten dan iets na 11 en zullen ongeveer 
een uur wandelen. In het Imstenraderbos is een aantal 
jaar geleden een boskapelletje in ere hersteld. Daar 
zullen de kroedwusj worden gezegend. Na afloop komen 
we weer samen in de Ontmoetingsruimte voor een 
gezellige nazit met een kop koffie/thee. 

Bedevaart naar Kevelaer 

Op dinsdag 26 augustus gaan we weer met onze parochies 
naar Kevelaer! U kunt zich opgeven bij uw parochie, bij 
het secretariaat. Geef bij opgave uw gegevens door; zo 
kunnen we u laten weten welke opstapplaatsen er zullen 
zijn en hoe laat we in de ochtend vertrekken. U kunt zich 
opgeven bij mevr. Hahnraets, Caumerweg 41; 
telefoonnummer 045-5417416. Kosten zullen ook dit jaar 
weer 17,50 zijn; graag voldoen bij aanmelding. 

15 september concert SELA 
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Op vrijdag 15 september zal SELA een concert verzorgen 
in één van onze kerken. Eerst was dit concert voorzien in 
de Pancratiuskerk, maar gezien een gelijktijdig concert op 
het plein zal het concert nu waarschijnlijk plaatsvinden in 
de Martinuskerk in Welten.  
SELA is ontstaan vanuit protestantse achtergrond; men 
componeert jaarlijks nieuwe eigentijdse christelijke 
liederen, die de band vervolgens zelf ten gehore brengt. 
Meestal zingt SELA vooral in het midden van het land, 
maar dit jaar is in de kerkentoer ervoor gekozen om ook 
meer naar de “randen” te gaan, zodat men zich ook in 
Heerlen heeft aangediend. In totaal zijn er 16 concerten, 
waarvan er 3 al zijn uitverkocht.Voor meer info, demo’s 
en kaarten zie www.sela.nl. 

Walk of Peace 

Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan zien we 
dat vreedzaam samenleven te vaak niet mogelijk is of op 
zijn minst erg moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld dicht bij 
huis, als het gaat om de discussies over vluchtelingen of 
over mensen die een beetje anders zijn. En verder weg, 
als het gaat om meedogenloos geweld en oorlogen. 
Daarentegen verlangen steeds meer mensen naar meer 
verbinding in de samenleving. In het kader van de 
Vredesweek 2017 willen het Vredesplatform Heerlen en 
het Missionair Overleg Parkstad aan deze verbinding een 
bijdrage aan leveren door het organiseren van een Walk of 
Peace. De Walk of Peace is een wandeling van en voor 
vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat 
we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen 
lopen.   
Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 17 
september a . s . Mensen vanu i t ve r sch i l l ende  
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achtergronden krijgen dan de gelegenheid om elkaar 
ontmoeten. Het wordt een wandeling met  gesprekken en 
verhalen die ons met elkaar verbinden.  
Hiermee kunnen we ervaren én uitdragen dat vrede 
inspireert en verbindt. En u zult het wel met ons eens zijn 
dat onze samenleving wel een oppepper en wat meer 
vriendelijkheid kan gebruiken.  
De wandeling begint om 14.00 uur bij de Vredeskapel bij 
de begraafplaats, Akerstraat 35 en zal ± anderhalf uur 
duren (waarvan ruim de helft wandelen).  De wandeling 
eindigt in het centrum. Aansluitend zal in een zaaltje 
gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en 
ervaringen te delen. Er worden koffie en thee geserveerd. 
Het thema van de Vredesweek 2017 is: ‘de kracht van 
verbeelding’. 

Met vriendelijke groeten,  
mede namens Ans Houben, voorzitter van het Missionair 
Overleg Heerlen    

Harrie Winteraeken, voorzitter Heerlen Mondiaal en het 
Vredesplatform Heerlen 

De Walk of Peace wordt dit jaar voor de tweede maal door 
de landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd.  
Zie ook de website:https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/
walk-of-peace-2016/  
Promotiefilmpje Walk of Peace: https://youtu.be/
JtFZ0WcKgKw   

Oranjehof 

Op 2 augustus vieren we in de gasterie van het Oranjehof 
de H. Mis om 17.00 uur. In september gaat de H. Mis op de 
1e woensdag van de maand NIET door. Op woensdag 20 
september zal er een plechtige H. Mis gevierd worden om 
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10.00 uur bij gelegenheid van het 6-jarig bestaan van het 
Oranjehof.  
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Dierbare overledenen herdacht in kapel of kerk 

04-02-1933 Frans Tummers   01-07-2017 
10-03-1930 Gerda  Rikers-Frings   
07-07-2017 
07-11-1932 Lennie Daemen-Janssen  10-07-2017 
06-10-1929 Tilly Roeks-Reijnders  14-07-2017 
02-11-1928 Els Dresen-Cremers   
18-07-2017 
15-11-1924 Gerrie Molier-Bindels  20-07-2017 
14-07-1925 Käthede Graaf-Scheijven  
28-07-2017 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 

Gedoopt in onze parochie 

09-7-2017 Jayden en JaylinnZengers 

Proficiat aan ouders en familie! 
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KERKDIENSTEN 

Donderdag 3 augustus  

18.30 uur  Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph 
  Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
   dochter Tiny 

Zondag 6 augustus    18e zondag door het 
jaar 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  6-wekendienst Mia Bour-Geurts; 6-wekendienst 
Frans   Tummers; Wiel Schroeders vanwege zijn 
verjaardag;   Sjef Bour; mevr. M. Meuwissen; voor de 
overledenen   van de afgelopen maand 
         

Celebrant Pater van Laarhoven 
Na de Mis ontmoeting met koffie/thee en aandacht 
voeselbank 

11.15 uur H. Mis in de de St. Josephkerk 
  Gregoriaanse schola 

Jaardienst Tientje Offermans; Kit Meessen-
Linssen; ouders Theunissen-Schaeps en kinderen 

   

Celebrant Kapelaan Blom 

Donderdag 10 augustus  

18.30 uur  Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph 
  Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter   Tiny 
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Zondag 13 augustus    19e zondag door 
het jaar 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant Pastoor Rohling 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
  Hans Karstenberg 

Celebrant Pastoor Rohling 

Donderdag 17 augustus  

18.30 uur  Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph 

Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny  

Zondag 20 augustus    20e zondag door 
het jaar 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 6-wekendienst voor Gerda Rikers- Frings 

Celebrant Professor Stevens 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk   
  Alfons Graff 

Celebrant Pastoor Rohling 

Donderdag 24 augustus  

18.30 uur  Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph 

Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 
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Zondag 27 augustus    21e zondag door 
het jaar 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Wies Seetsen- Wachelder 

Celebrant Pater van Laarhoven 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
  Jaardienst voor W. Meijer; José van de Laarschot-                             
  Hoenjet; Jaardienst voor Bert Kokkelkoren 

Celebrant Pastoor Rohling 

Donderdag 31 augustus  

18.30 uur  Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph 
  Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter   Tiny 

Zondag 3 september    22e zondag door 
het jaar 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen; Giel Frijns; Leny                     
  Snelting; voor de overledenen van de afgelopen 
maand 

Na de Mis ontmoeting met koffie/thee en aandacht 
voeselbank 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
  Jaardienst Kit Meessen-L inssen; ouders 
Theunissen-  Schaeps en kinderen; Mia Heuts-Alleleijn 

Beste parochianen,voor de volgende periode,donderdag 10 
augustus t/mzondag 3  september, moeten wij de copy 
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aanleveren op woensdag 26 juli; zou u zo goed willen zijn uw 
misintenties - uiterlijk genoemde periode -te willen bestellen? 
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PAROCHIE ADRESSEN 

Secretariaat 
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen. 
Dinsdag en woensdag geopend 09.30-12.00;Tel.: 5413896;  
email: parochiekantoor@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. 
Info:VivianKreutz  523 25 04  of InekeLasche 575 14 15 

Kerkhofbeheer 
Fam. Schaghen, Petroniusstraat 2, 6417 VL Heerlen. 
Tel.: 7850615 of 06–22378189 

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