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Kerkproeverij zondag 16 september 2018 

Breng je ook iemand mee? 

De Kerkproeverij is een Engels initiatief. Daar is “Back to Church 
Sunday” een jaarlijks terugkerend fenomeen. Kerkgangers vragen 
vrienden, collegae of familieleden om op die zondag mee te gaan naar 

de kerk om zo het geloof, dat voor u waardevol is, te 
proeven. Het gaat om één persoon die een ander 
uitnodigt. 
Ook onze parochie doet dit jaar mee met de 

Kerkproeverij, samen met de Pancratiusparochie en de 
Andreasparochie. In de St. Josephparochie beginnen we op zondag 16 
september met de H. Mis om 11.15 uur die tevens in het teken staat 
van Vredeszondag met passende muzikale omlijsting door familiekoor 
Young Spirit. 
Een inspirerende mis waar ontmoeten en vrede elkaar tegenkomen. 
Na de mis wordt u uitgenodigd om samen een kop koffie te drinken 
en is er gelegenheid om meer te proeven van 
kerk en interieur. 
Ook de Elisabethkapel Parc Imstenrade doet 
mee met de kerkproeverij: na de mis blijft de 
kapel nog open om uw eventuele vragen te 
beantwoorden. 

September 2018 
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Enkele tips voor het meevragen van uw gast(-en):  

1. Denk goed na over wie u uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie u 
weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen 
of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie u een relatie 
hebt, die u vertrouwen. 

2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om 
een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk 
vinden. Dit weekend is speciaal voor gasten.” 

3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de 
brievenbus. 

4. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt en dat ze kunnen 
gaan ‘zoals ze zijn’. 

5. ‘Succes’ is niet alleen als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een 
antwoord. 

 
Subsidie provincie en bisdom voor de Josephkerk! 
 

 

 

 

 

Maar liefst € 138.105,- wordt door de provincie ter beschikking 
gesteld voor de restauratie van de Josephkerk. Het gaat vooral over 
die elementen die nodig zijn om het gebouw in stand te houden: 
reparaties aan het betonwerk, de ramen, het dak en de toren. De 
bijdrage bedraagt 50% van de totale kosten. Van de kant van het 
bisdom hebben we een toezegging van € 55.241,- ontvangen, goed 
voor een dekking van 20%.  Wij willen provincie en bisdom daar 
bijzonder voor danken! 
Vol spanning kijken we uit naar de reactie van de gemeente Heerlen. 
Gebruikelijk zeggen gemeentes bij deze regelgeving namelijk 15% toe, 
we hopen dat de gemeente Heerlen deze zelfde weg bewandelt! 
Voor de verdere dekking van de kosten zullen we eigen acties houden 
en een beroep doen op fondsen. We hopen de vaart erin te houden 
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en volgend jaar met de werkzaamheden te kunnen starten. We 
houden u op de hoogte! 

 
Informatie van en over de parochie 

➢ Parochietuinfeest zondag 9 september 2018, komen 
jullie ook? 

Ons jaarlijks parochietuinfeest vindt plaats op zondag 9 september 
2018.  De plechtige H. Mis is om 11.15 uur opgeluisterd 
door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Heerlerbaan / 
Welten waarin aandacht is voor Nationale Ziekendag; na 
afloop van de H. Mis is er een deurcollecte ten behoeve  
van de Zonnebloem afdeling Heerlerbaan. 
Aansluitend aan de H.Mis begint het parochietuinfeest met 

optreden van het Recreatieorkest van de Koninklijke Harmonie 
Heerlen. Verdere muzikale omlijsting o.a. door accordeonist dhr. 
Burhenne. 
Een parochietuinfeest waar iedereen van harte welkom is en ook  de 
kinderen hoeven zich niet te vervelen. Laat u verassen! 
Zoals u van ons gewend bent,  wordt de inwendige mens ook  niet 
vergeten en zal er voor een hapje en drankje worden gezorgd. 
Wij nodigen u (ook onze sponsoren) van harte uit, om dit 
parochietuinfeest samen te vieren.  
Hoe meer zielen hoe meer vreugde , komen jullie ook? 

 
➢ Vacatures vrijwilligers 

We zijn op zoek naar nieuwe bezorgers (“netwerkers”) voor het 
parochieblaadje, m.n. voor de volgende straten: Dr. Cl. 
Meulemanstraat - September 1944-straat - Bradleystraat - 
Montgomery Straat – Vredestraat – Vrijheidstraat – Caumerboord – 
Giezenhof. Wandelt u graag en hebt u een uurtje per maand tijd om 
het bezorgen in één of meerdere straten op u te nemen? Dan kunt u 
zich melden op het parochiekantoor (secretariaat@rksintjoseph.nl of 
telefonisch (0)45 541 38 96)! 

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl
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Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die samen een actieplan kunnen opstellen om activiteiten te 
ontwikkelen en uit te voeren voor de op handen zijnde restauratie 
van onze kerk, die door de subsidietoekenning door de Provincie (zie 
elders in dit blad) een flinke stap dichterbij is gekomen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Herman van Leeuwen, tel. 
(0)6 46 02 56 85 of mailen naar herman.vanleeuwen@rksintjoseph.nl. 

 
➢ Om alvast te noteren: 

Oktober is de Rozenkransmaand; op de weekdagen wordt om 18.00 
uur het rozenhoedje gebeden in de Vredeskapel aan de Bautscherweg 
met uitzondering van de donderdag. Dan wordt het rozenhoedje 
gebeden om 18.30 uur, voorafgaand aan de H. Mis van 19.00 uur. 

 
Informatie van en uit de Parochiefederatie 
Heerlen-Zuid 

Een nieuwe aanpak van de Parochies Heerlen Zuid 

➢ Interessante achtergronden en inzichten over de 
zondagslezingen uit de Bijbel en de verhalen van de 
Bijbel  

 

Kapelaan Rick Blom en Diaken Harrie Renckens 
willen u graag informeren over De Bijbel.  

❖ Kapelaan Rick Blom 

Geeft achtergrond en inzichten over één 
Bijbelboek of een thema dat in 
opeenvolgende zittingen besproken zal 
worden. Op woensdag 12 september om 14.00 uur start 
kapelaan Blom in het zaaltje naast de St. Anna kerk 
Bekkerveld.             
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❖ Diaken Harrie Renckens 

Geeft achtergrond en inzichten van het H. Evangelie dat op de 

volgende zondag in de parochiekerken van Heerlen 

voorgelezen zal worden. Op vrijdag 14 september om 14.00 

uur start Diaken Harrie Renckens in het parochiekantoor 

gelegen naast de St Joseph kerk Heerlerbaan. 

We starten met twee reeksen middagen in herfst en winter 2018 in 

Heerlen Zuid. We streven naar een frequentie van één keer per 

maand.  

Waarom deze Bijbel informatie? Kennis, achtergronden en inzichten 

van mensen over de Bijbel lopen erg uiteen: 

• De een heeft er goede gevoelens bij. 

• De ander heeft de gebeurtenissen die in de naam van God in 
de Bijbelteksten staan niet altijd positief ervaren. 

• En er zijn veel mensen die nooit in de gelegenheid zijn geweest 
om meer kennis op te doen over de bijbel en om samen met 
anderen de relatie van sommige Bijbelteksten met hun eigen 
leven te bespreken. 

Het is ons doel dat mensen door deze gesprekken meer inzicht en 
vertrouwen in hun eigen geloof krijgen. Dat we ons beter leren 
herkennen, de ene keer wat meer, de andere keer wat minder in de 
verhalen die in de bijbel opgetekend zijn. 
 
Voor wie bedoeld? IEDEREEN IS WELKOM. Natuurlijk! Ieders mening 
en inzicht wordt gerespecteerd. 
Wij vormen samen immers de Kerk, zijn de actieve bouwstenen die dit 
dagelijks kunnen uitdragen door net iets meer aandacht aan een 
ander te geven dan dat men van je verwacht. Door verdieping, 
toerusting en uiting van ons gedrag stralen wij in ons geloof om op 
deze manier de Kerk levend te houden. 

Doet u ook mee? Tot ziens, Kapelaan Blom en Diaken Renckens 
Aanmelden kan via e-mail secretariaat@rksintjoseph.nl of telefonisch 
(0)45 541 38 96. 

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl
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➢ Verjaardag deken Bouman 

Ook dit jaar hoop ik weer mijn verjaardag te vieren. Nee, dat doen we 
niet met een Mis in de tent: ik word maar heel gewoontjes 51 jaar. 
Toch vind ik het belangrijkste: verbinding. Daarom zal ik de gewone 
ochtendmis van vrijdag 28 september in de Pancratius mede 
opdragen uit dankbaarheid, tot intentie van onze 
geloofsgemeenschap. Na afloop van de Mis is iedereen tot 12 uur in 
de gelegenheid mij en elkaar de hand te drukken onder het genot van 
een kop koffie of thee op de dekenij, Pancratiusstraat 41. Iets 
meebrengen is absoluut niet de bedoeling: uw aanwezigheid en uw 
open handen zijn het mooiste geschenk. Welkom! 

Deken Bouman 

 

➢ Peggy van der Wouw, bedankt 

Sinds 2012 was Peggy van de Wouw als catechiste actief in de 
Josephparochie Heerlerbaan. Voor de vakantie gaf zij aan, haar 
werkzaamheden te willen beëindigen: een beslissing, die we 
natuurlijk respecteren. Ook in de andere parochies was ze bekend 
door met name haar inzet voor de voorbereiding van het Vormsel van 
de kinderen van groep 8 van de diverse parochies. 
Op de vrijwilligersdag van de Josephparochie hebben we haar 
bedankt voor haar inzet en haar veel zegen gewenst voor haar 
verdere toekomst. Maar ook langs deze weg, in breder verband: 
Peggy, dank voor je inzet; vooral voor dat, wat je aan een jongere 
generatie mee hebt willen geven. Dank en veel zegen voor je 
toekomst! 

 

➢ Nieuwe catechiste: Anita van den Berg 

Graag heten we Anita van den Berg-Puts welkom in onze parochies. In 
de Pancratiuskerk is ze al als kerkgangster en als echtgenote van de 
penningmeester Guido een vertrouwd gezicht. Nu komt ze in een 
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nieuwe rol: graag geven we haar het woord om zich te introduceren. 
Anita, van harte welkom! 
 

Over de grenzen heen 
In de vakantie verken je makkelijk grenzen. Niet alleen gaan we 
misschien de landgrenzen over, maar we verleggen ook onze grenzen 
op andere manieren. We proberen een andere taal te spreken, we 
proeven onbekend eten, we ontmoeten mensen van andere culturen. 
We stappen voor een keer buiten onze comfortzone om te kijken wat 
er gebeurt als we over de grens heen stappen. 
Ook in de Bijbel spelen grenzen een belangrijke rol. God maakt de 
wereld door grenzen te trekken: tussen water en land, tussen dag en 
nacht, tussen licht en donker. Door af te bakenen ontstaat er ruimte 
om te leven. Later worden er juist grenzen doorbroken. Jezus laat zien 
dat er geen muren tussen mensen hoeven te zijn. Hij doorbreekt de 
grenzen tussen Joden en niet-Joden, tussen kinderen en volwassenen, 
tussen vrouwen en mannen. Iedereen mag meedoen in Gods nieuwe 
wereld. 
Ook ikzelf heb een grens opgezocht en wel de parochiegrens. Net voor 
de vakantie ben ik deze grens overgegaan, op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. In de parochies H. Hart van Jezus in Nieuwenhagerheide en 
de H. Familieparochie in Schaesberg was ik vanaf 2013 werkzaam als 
parochiecatechiste en verantwoordelijk voor het jeugd- en 
jongerenwerk. Ik ben onderweg geweest met communicanten, 
vormelingen en hun ouders, heb catechese verzorgd op 2 basisscholen, 
ben op pad gegaan met het jeugdkoor en de jeugd- en 
jongerengroepen, dus heel wat… 
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Anita van den Berg, ben 
getrouwd met Guido en we hebben 3 kinderen, Kevin, Anne en Bjorn 
en een hond, Paulo. Kevin en Anne staan al op eigen benen en wonen 
in hun eigen huis. Guido, Bjorn, Paulo en ik wonen in een gezellig huis 
in Schaesberg. 
Vanaf 26 juli ben ik benoemd door Mgr. Schnackers in de parochies in 
Heerlen-Zuid als parochiecatechiste, waar ik samen met kapelaan 
Blom en deken Bouman zal gaan werken. Ik zal vooral te vinden zijn in 
de H. Moeder Anna Parochie en de H. Pancratiusparochie. Ik zal 
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samen met de kinderen en jongeren op pad gaan om nader kennis te 
maken met het geloof in God, Jezus en de Kerk, maar ook met 
Bijbelverhalen en heiligen, met rituelen en met symbolen. Natuurlijk 
ga ik niet alleen op pad, maar zal dat samen doen met de 
vrijwilligersgroepen vooral in H. Moeder Anna parochie. De uitdaging 
zal eruit bestaan om kinderen en hun ouders een warm welkom in 
onze parochie te geven en hun positieve ervaringen mee te geven. 
Daarnaast ga ik mij bezighouden met gemeenschapsopbouw in de H. 
Pancratiusparochie. Dat betekent dus niet dat ik niet in de andere 
parochies te vinden zal zijn, we zullen elkaar zeker tegenkomen. 
 

Anita van den Berg, parochiecatechiste 
Email: anita@pancratiusheerlen.nl  
Mobiel: (0)6 40 50 84 92 

 

➢ Tienergroep 

In onze parochies van Heerlen-Zuid is er een tienergroep actief, die 
begeleid wordt door Mireille, Tim, Anita en kapelaan Blom. Deze 
groep is voor alle tieners tussen de ca. 12 en 19 jaar, die zich graag 
meer willen verdiepen en groeien in geloof. Die houden van 
gezelligheid en spelletjes doen met leeftijdsgenoten. En welke tiener 
wil dat nu niet? 
De avonden zullen worden gehouden in de pastorie in Welten, 
Welterkerkstraat 3 in Heerlen, van 20.00 uur – 22.30 uur. De eerste 
twee data zijn zaterdag 15 september en zaterdag 13 oktober. 
Voor meer informatie kan er gemaild worden naar 
anita@pancratiusheerlen.nl. 
Aanmelden voor de avonden is niet verplicht, maar mag wel. 

 

➢ Cultura Nova: Heerlen gehoord – echo’s tussen toen en 
nu 

Als dit parochieblad verschijnt, hebt u al diverse keren groepjes door 
de Pancratiuskerk kunnen zien gaan. De crypte van de Pancratiuskerk 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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is één van de locaties in de geluidswandeling, die 15 keer plaatsvindt 
t/m zondag 2 september. Voor meer informatie zie: 
https://www.cultura-nova.nl/voorstellingen/heerlen-gehoord-echos-
tussen-toen-en-nu/  

 

➢ Pancratius: orgelconcert dinsdag 4 september 

Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 uur een 
middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u 
het niet te laten: entree is een vrije gave.  
Op dinsdag 4 september is het volgende concert, verzorgd door Jo 
Louppen. Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl 
en Jo zal proberen aan uw wens te voldoen. 

 

➢ Open Monumentendag Pancratiuskerk 

Vanwege Open Monumentendag zijn er extra openingstijden en 
mogelijkheden voor gratis rondleidingen door onze enthousiaste 
kerkgidsen. Op zaterdag 8 september zijn de gidsen aanwezig van 
12.00-16.00 uur, op zondag 9 september van 13.00-16.00 uur. 

 
➢ Vredeswandeling – Walk of Peace 

VREDESPLATFORMHEERLEN 

 

In het kader van de Vredesweek 2018 willen het Vredesplatform 
Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad aan deze verbinding een 
bijdrage leveren door het organiseren van een Walk of Peace. 

Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 16 september a.s. 
Mensen vanuit verschillende achtergronden krijgen dan de 

https://www.cultura-nova.nl/voorstellingen/heerlen-gehoord-echos-tussen-toen-en-nu/
https://www.cultura-nova.nl/voorstellingen/heerlen-gehoord-echos-tussen-toen-en-nu/
mailto:louppen@hetnet.nl
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gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Hiermee hopen wij 
verschillende generaties te kunnen verbinden op de weg naar Vrede. 
Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken 
op de weg naar vrede. En u zult het wel met ons eens zijn dat onze 
samenleving wel een oppepper en wat meer vriendelijkheid kan 
gebruiken. 

De Walk of Peace zal in en nabij het centrum van Heerlen worden 
gelopen. 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 het zaaltje 
van café Pelt gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en 
ervaringen te delen. Er wordt koffie en thee geserveerd. En wellicht 
krijgt deze Walk of Peace zo nog wel een vervolg? 

Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad en Harrie 
Winteraeken van het Vredesplatform Heerlen verwoorden de 
uitnodiging tot deelname aan de Walk of Peace als volgt: laten we 
elkaar verhalen vertellen, jong en oud, over vroeger en nu, over hoe 
je het volhoudt, over wat je drijft, en wat je elkaar daarvan door wilt 
geven. Verhalen over grenzen van leeftijd, cultuur en geloof heen. 
Omdat we zo kunnen leren, wat vrede is, om ook in onze eigen 
omgeving actief bij te dragen aan een vreedzame samenleving. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ans Houben, tel. (0)45 
541 24 48 / ajhouben@hetnet.nl of Harrie Winteraeken tel. (0)6 523 
756 11 / hwinteraeken@hotmail.com. 

 
Bedevaart naar Kevelaer 

Op dinsdag 18 september a.s. gaan we met het Cluster Heerlen-Zuid 
wederom naar Kevelaer. De kosten bedragen € 17,50. U kunt zich 
vóór 9 september telefonisch opgeven bij mevrouw Hanraets, tel. 
(0)45 541 74 16. Samenkomst om ± 8.00 uur bij de St. Josephkerk (bus 
vertrekt om 8.15 uur). 

mailto:ajhouben@hetnet.nl
mailto:hwinteraeken@hotmail.com
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Zomerweekend voor jongeren 21 t/m 23 september “You’ve 
God mail” 

Grijp je kans om deel te nemen aan het zomerweekend waar 
kapelaan Blom bij betrokken is. Kosten zijn 50 euro en graag vóór 7 
september aan melden bij m.rademaker@bisdom-roermond.nl. Het 
weekend wordt gehouden in 't Zinkviooltje in Epen en is bedoeld voor 
jongeren van 18-30 jaar. 
 
 

Per 1 oktober verschuiving mistijd Elisabethkapel 

Per 1 oktober zal de Mis in de Elisabethkapel verschuiven naar 10.00 uur, 
dus 5 kwartier eerder dan het nu is. Dit is besloten na overleg met zoveel 
mogelijk direct betrokkenen: besturen, musici, priesters en natuurlijk vooral 
de bewoners van Parc Imstenrade middels de pastorale werkgroep; 
rekening houdend met diverse signalen die vanuit bewoners middels 
berichten en zelfs enquêtes het kerkbestuur hebben bereikt.  
Deze verschuiving is nu mogelijk geworden doordat oud-deken Schreurs 
recent in Parc Imstenrade is komen wonen en bereid is gevonden om het 
priesterteam Heerlen Centrum/Zuid te ondersteunen door 
Eucharistievieringen over te nemen, wanneer hij beschikbaar is. Wij zijn hem 
daar zeer dankbaar voor, zoals we alle priesters dankbaar zijn die hun 
diensten aanbieden! 
Wel willen we nadrukkelijk stellen, dat deze verschuiving alleen zo lang zal 
duren, als dat met de priesterbezetting mogelijk is. We rekenen daarbij op 
begrip van eenieder! 
Alle misintenties die opgegeven zijn voor 11.15 uur, zullen na 1 oktober 
automatisch worden verplaatst naar 10.00 uur. Mocht u de intentie liever 
om 11.15 uur hebben gelezen, dan kunt u zelf contact opnemen met het 
parochiekantoor en kan de intentie worden verplaatst naar de Josephkerk, 
waar de viering gewoon om 11.15 uur zal blijven. 
Mochten er nog nadere reacties en vragen zijn, dan horen we dat graag. 
 
Namens priesterteam,  kerkbestuur, parochieraad St. Joseph, pastorale 
werkgroep Parc Imstenrade, 

Deken H. J. Bouman 
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Gedoopt in onze parochie 

6 mei Fenne Kessen 
27 mei Lennox Lodestijn 

4 augustus Bruce Kalsbeek 
18 augustus Zoë Senden 

 
Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst! 
 

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie 

19-07-1931 Theo Trilsbeek 06-08-2018 
04-04-1940 Elly Coumans-Wetzels 11-08-2018 
28-08-1924 Truus Braam-Huyskens 22-08-2018 
 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 

 

KERKDIENSTEN 

Zondag 2 september 22e zondag door het jaar B 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Mevrouw Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Professor Stevens 
 

Ontmoeting en koffie/thee na de Mis; tevens aandacht voedselbank 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Ouders Theunissen-Schaeps en kinderen 

Celebrant Deken Bouman 
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Donderdag 6 september 

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

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 

Zondag 9 september 23e zondag door het jaar B 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant Pater van Laarhoven 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Gemengd kerkelijk zangkoor Heerlerbaan-Welten 

Rick Huitema; Jaardienst Ouders Emonts-Prickartz, Al 
Emonts en overleden Familieleden 

Celebrant Kapelaan Blom 
 

Donderdag 13 september  

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

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 

Zondag 16 september 24e zondag door het jaar B 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Elisabethkoor 

Voor H.A. Overmars en W.E. Overmars-Muller; Marlies 
Rijnders-Olijve 

Celebrant Professor Rohling 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Young Spirit 

Celebrant Pater Canisius Keijmis 
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Donderdag 20 september 

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

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 

Zondag 23 september 25e zondag door het jaar B 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
Jaardienst Lisette Keijbets-Lemmelijn; Hub Wachelder 
en Lieske Wachelder-Kikken 

Celebrant Deken Bouman 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Huub Sistermans 

Celebrant Deken Schreurs 
 

Donderdag 27 september  

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

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny; voor ouders Hamers-v.d. Molen 

 

Zondag 30 september 26e zondag door het jaar B 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant Kapelaan Blom 
 

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

Miets Heuts-Odekerken 

Celebrant Professor Rohling 
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Donderdag 4 oktober  

18.30 uur  Rozenhoedje in de Vredeskapel Bautscherweg 
19.00 uur H. Mis Vredeskapel Bautscherweg 

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 

Zondag 7 oktober 27e zondag door het jaar B 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Elisabethkoor 

Mevrouw Meuwissen-Verkoelen; Leo Gerards 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Ouders Theunissen-Schaeps en kinderen; Peter 
Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny 
Jaardienst Hanna Meijers-Debong, Ouders Meijers-
Hermans en overleden familieleden; Jaardienst ouders 
Lenoire-Derks 

 
  

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 30 
september tot zondag 28 oktober, zou u zo goed willen zijn uw 
misintenties, uiterlijk woensdag 12 september te willen 
bestellen? 
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PAROCHIE ADRESSEN 

 
 

Secretariaat / Parochiekantoor 
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen 
 (0)45 541 38 96  secretariaat@rksintjoseph.nl 
Website: www. rksintjoseph.nl 
Geopend: dinsdag & woensdag van 9.30 tot 12.00 

uur;  donderdag van 10.00 tot 13.00 uur 
Afspraken of inloop vrijwilligers: donderdag van 10.00 tot 15.00 uur 

 
Deken H. Bouman 
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 
 (0)45 571 36 82  deken@pancratiusheerlen.nl 

 
Kapelaan R. Blom 
Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen 
 (0)6 55 72 28 69  rickblom7@hotmail.com 

 
Diaken W. Keijmis 
Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal 
(0)6 20 49 95 38  w.keijmis@hetnet.nl 

 
Stichting Patiëns 
Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg. Info: 
Vivian Kreutz  (0)45 523 25 04 
Ineke Lasche  (0)45 575 14 15 

 
Kerkhofbeheer 
Jo Wijnen, Caumerweg 20, 6418 BC Heerlen 
(0)45 542 00 29 of (0)6 18 24 29 58 

 
Kerkbijdrage of financiële ondersteuning 
De St. Josephparochie is een ANBI erkende instelling. Via de 
inkomstenbelasting mag u uw gift aftrekken (voorwaarden zie 
www.belastingdienst.nl). Ons RSIN nummer is 824131319. 
 
Rekeningnummer St. Josephparochie: NL43 INGB 0001 0490 77 

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl

