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Een: niet-meer-nieuw-jaar 

Het eerste parochieblad van het nieuwe jaar, maar het nieuwe 
is inmiddels al van 2017 af. Terwijl de champagnekurken en de 
vuurwerkresten nog moesten worden opgeruimd werden we 
opgeschrikt door het tragische overlijden van de 15-jarige 
Tharukshan Selvam. Tijdens de stille tocht werd ik getroffen 
door beelden die de stoet omgaven. De omliggende grote 
straten waren afgezet doordat grote opleggers dwars op de 
straat waren gezet; voor de stoet uit ging een sneeuwruimer 
en een autootje van de Dienst Handhaving, allebei met 
dezelfde oranje lichten. Het werd voor mij een symbool: een 
goede weg kun je gaan wanneer je er met elkaar voor zorg 
tdat voor ongewenst verkeer blokkades worden opgeworpen en 
dat voor hen, die het goede pad willen gaan, een weg wordt 
bereid. Daarmee is niet alles opgelost: je zult het dan nog 
altijd met elkaar en voor elkaar moeten doen. En dat gebeurde 
die avond! 

Kan dit ook voor ons allemaal gebeuren? Want voor ons 
allemaal is een nieuwe jaar een kans en een uitdaging. Op het 
moment dat ik dit schrijf is in het nieuwe jaar al 17 (!) keer 
een beroep gedaan op kapelaan Blom of mijzelf om in één van 
onze kerken of in het crematorium voor te gaan in een 
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uitvaart. Voor 17 families is de wens voor een “gelukkig 
nieuwjaar” dus al verstomd. Toch hopen wij, dat we in deze 
uitvaarten wegbereiders zijn geweest voor de overledenen 
naar Gods eeuwig Vaderhuis, en voor de families en 
nabestaanden in hun verdriet en afscheid. Daarbij valt ons 
telkens op dat ook waar familieleden wat minder vertrouwd 
zijn met de kerk en haar gebruiken, de uitvaarten hen toch 
vaak treffen door het samengaan van de rituelen en de 
persoonlijke betrokkenheid. Ook dus hier: een weg die we met 
elkaar en voor elkaar gaan. 

Gelukkig brengt het nieuwe jaar ook al mooie momenten: 
bruidsparen, communicanten en vormelingen staan in de 
startblokken om mooie momenten samen te vieren en Gods 
zegen te vragen over de vieringen, die een blijvend deel van 
hun leven zullen zijn. En dan niet te vergeten: de 
verschillende Carnavalsprinsen, die inmiddels uitgeroepen zijn 
en ons voor zullen gaan in de dolle dagen. Niet voor iedereen 
is het nieuwe jaar even gelukkig begonnen… maar ik wens hen 
en iedereen dan toch alsnog een Zalig Nieuwjaar. Dat we, in 
alles wat we aan lief en leed meemaken, onze wegen samen 
zullen gaan met elkaar en met God. Dat we weten te 
blokkeren wat het goede verhindert en voor elkaar een weg 
weten te bereiden in het goede! 

Hans Bouman, pastoor en deken 

Dank voor Kerstvieringen 

In de kerken van ons cluster werden vele vieringen goed 
bezocht. Voor velen lijkt het vanzelfsprekend dat alles 
geregeld is. Toch zijn er heel wat vrijwilligers in de weer 
geweest: bouwen van de kerststal, aanbrengen van 
versieringen, schoonmaken, repeteren voor muziek of 
kerstspel. En als iedereen dan naar huis gaat om gezellig 
Kerstmis te vieren, zijn er altijd nog mensen die ook op zo’n 
avond langer blijven om op te ruimen en af te sluiten. Dank 
aan iedereen die zich heeft ingezet en dank aan iedereen die 
mee is komen vieren! 
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Vastelaovend 

Carnaval zelf vieren we pas het laatste weekend van februari. 
Toch zijn we al begonnen...! Verschillende prinsen werden 
uitgeroepen alsook jeugdparen (jeugdprins en bloemenmeisje); 
die op hun beurt ook weer recepties houden/hielden. 

Welten 

Van de Vlavreters in Welten werd op vrijdag 6 januari Paul II 
(God) geproclameerd. Een prins met deze naam... dat kan 
alleen maar goed komen! Op zaterdagavond 4 februari wordt 
de receptie gehouden in het Gemeenschapshuis. Op zondag 15 
januari werd bekend gemaakt dat Rens (I) van Meijel en Selin 
Rollas het jeugdpaar zijn geworden. Hun receptie wordt 
gehouden in café Teerling op zaterdagavond 11 februari. 
Iedereen is welkom bij de carnavalsmis, die traditiegetrouw 
wordt opgeluisterd door het WF-koor; deze zal plaatsvinden op 
zondag 12 februari om 10.00 uur in de St. Martinuskerk. 

Heerlerbaan 

Al op 12 november werd bekend gemaakt dat Lars I van de 
Soeplummele de scepter over Heerlerbaan zwaait. Op 14 
januari hield hij zijn receptie. Bijzonder is dat ze dit jaar 5 X 
11 jaar bestaan. Een jubileumjaar dus! Stichting Jeugdcarnaval 
proclameert hun jeugdprins en bloemenmeisje op zondag 5 
februari. Op zondag 19 februari zullen zij hun receptie houden. 
Die ochtend zullen beide verenigingen ook deelnemen aan de 
carnavalsmis die gehouden wordt in de St. Josephkerk om 
11.15 uur. Iedereen is van harte welkom! Zijn er verenigingen 
die graag (met een afvaardiging) willen komen? Geef het even 
door aan kapelaan Blom. 

Nieuws vanuit de stichting ‘warm hart voor Siberië’ 

Lieve familie Keijmis, lieve vrienden en weldoeners, 
Onlangs ontvingen wij vier pakketten van u, waarvoor wij u 
hartelijk danken. Bedankt voor alle goede dingen die daarin 
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zaten: de kleding voor kinderen en volwassenen, het zeer 
goede thermo-ondergoed, schoenen, kousen, schriften en de 
schattige popjes. Wij kunnen alles zeer goed gebruiken. 

Het is pas december, maar wij hebben al een behoorlijk harde 
winter achter de rug. Al in november hadden we twee weken –
35 ° C. Toen het eindelijk  “warmer “ werd, begon het te 
sneeuwen, en wel zo veel dat we op een morgen alleen een 
klein smal pad van huis tot huis hadden en links en rechts van 
ons 1½ meter sneeuw lag. Tijdens die dagen zijn onze 
daklozen geheel verkleumd naar ons toe gekomen en vroegen 
om elke vorm van hulp. Sommigen die van de kou beefden, 
hebben we in het caritashuis binnen gelaten, zodat ze zich een 
beetje konden opwarmen, en eten. En ze waren zeer 
dankbaar. Niemand had de koude zo vroeg verwacht. 
 
In die tijd is ook een nieuw gezin naar ons toe gekomen – 
Tamara met haar man en vier kinderen, zij zijn van een dorp 
naar de stad verhuisd, leven in grote armoede, het ontbreekt 
werkelijk aan alles. Thuis hebben ze geen elektriciteit en dus 
komen ze tweemaal per week een warme maaltijd voor het 
hele gezin afhalen. Ieder van hun hebben we kleding gegeven 
wat we hadden, en voor de kinderen ook schoolspullen en 
medicijnen, aangezien ze ziekelijk waren. 

Wij danken u, lieve vrienden en weldoeners, dat wij door uw 
hulp de noodlijdenden hier in Oost-Kamenogorsk kunnen 
helpen. Mag deze gedachte uw hart verwarmen, dat door uw 
goedheid en vrijgevigheid die u tegenover de armen laat zien, 
u nu in de Adventstijd de moeder Gods en de heilige Jozef 
helpt de waardige herberg te vinden, waar het kindje Jezus 
geboren kan worden. Moge ook ons hart tot zo’n herberg 
worden, zodat in de heilige nacht  de Goddelijke Zoon in onze 
harten geboren wordt. Om onze dankbaarheid uit te drukken 
sluiten we u en uw gezin, al uw zorgen en intenties in ons 
dagelijks rozenkransgebed en het heilig Misoffer in. 

Uw dankbare missionarissen uit Ust – Kamenogorsk: 

 4



Pater Francesco                  Zuster Salesia            Zuster 
Imelda  

De opbrengst van de adventsactie 2016 St. Joseph kerk en St. 
Elisabethkapel voor de missies in Kazachstan was € 776,03. 
Daarvoor onze hartelijke dank! 

Startdag Vastenactie 2017 - Parochies in Heerlen en 
Landgraaf 

Vastenactieproject Nepal ‘Bouw mee, Samen staan we sterk’           
30 helpende handen uit Heerlen zijn naar Thali gereisd om 
daar, samen met de plaatselijke dorpsgemeenschap, een 
school te herbouwen voor de allerarmste kinderen. Wilt u mee 
‘bouwen’ en spreekt eigentijds vasten u aan, dan bent u van 
harte welkom op: Zaterdag 18 februari van 10.00-14.00 uur in 
de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie, Dr. Cl. 
meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen. 

Programma: 
10.00 uur Ontvangst met koffie 
10.15 uur     Opening en welkom 
10.30 uur  Presentatie Vastenactieproject Nepal - toelichting 
en   presentatie door Jeugdkring Chrisko uit Heerlen. 
11.15 uur     Korte pauze 
11.30 uur     Eigentijds Vasten - Toelichting door Eline 
Claassens,   pastoraal werker     
12.15 uur Pauze met sobere lunch 
13.00 uur Met elkaar in gesprek gaan 
14.00 uur     Afsluiting 

Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden (dit i.v.m. 
de l unch ) . a jhouben@hetnet .n l o f 045 -5412448 ; 
hvrehen@ziggo.nl of 045-5322181. Wij hopen u dan te 
ontmoeten, 

Namens Jeugdkring Chrisko, Vivian Kreutz 
Namens Missionair Overleg Parkstad,  Ans Houben 

Oranjehof 
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Op woensdag 1 februari om 17.00 uur vieren we de H. Mis in 
het Oranjehof. Een maand later vieren we in plaats van 
woensdag de H. Mis op donderdag 2 maart om 17.00 uur met 
toediening van het askruisje.  

Dierbare overledene herdacht in kapel of kerk 

24-02-1932 Mariette de Groot   24-12-2016 
28-10-1921 Tiny Ploum    29-12-2016  
04-11-1939 André Ballieux    19-01-2017 
03-03-1920 Mia Miseré-Scholtissen  20-01-2017 
21-10-1933 Joos Wachelder   21-01-2017 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 
KERKDIENSTEN 

Donderdag 2 februari  

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 5 februari   5e zondag door het jaar 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen; Mevr. Kety 
Kampermann-Fischer 

Celebrant Pastoor Rohling 
Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
Kit Meessen-Linssen; Ouders Theunissen- Schaeps 
en Kinderen 

Celebrant Kapelaan Blom 
Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank 

Donderdag 9 februari  

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

Zondag 12 februari   6e zondag door het 
jaar  

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
zeswekendienst Tiny Ploum; Jaardienst ouders 
Emonts-Schilling en dochter Ria; Wiep Block-
Joosten; Al Emonts en Herman Kockelkoren en 
overleden familieleden;  Chantal Carduck 

Celebrant Pater van Laarhoven 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
Hai Pasmans; Ger Hoeppermans; Peter Borghans 
en Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny; 
Altien Bauwens-Smit 

Celebrant Professor Stevens 

Donderdag 16 februari  

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

Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heutsen 
dochter Tiny; Agnes Leuven-Hulsman 

Zondag 19 februari   7e zondag door het 
jaar 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  St. Elisabethkoor 

Fun Poels 

Celebrant Professor Stevens 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
Carnavalsmis  

Gemengd koor St. Joseph Heerlerbaan-Welten 
Mathieu Schuurman; Jaardienst Lieske Heiligers-
Jennekens 

Celebrant Kapelaan Blom 
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Donderdag 23 februari  

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 26 februari   8e zondag door het 
jaar 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Annie Herpers-Waelen 

Celebrant Pater van Laarhoven 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  

Celebrant Kapelaan Blom 
Beste parochianen, voor de volgende periode, woensdag 1 
maart t/m zondag 2 april, moeten wij de copy aanleveren op 
woensdag 21 februari; 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 
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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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