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Weer vooruit! 

Het zijn vreemde tijden… ebt Corona weg, of komt er een tweede golf? 
We weten het allemaal niet…. Maar wat we wel weten vanuit ons 
geloof: we moeten met verstand met de werkelijkheid omgaan, maar 
ons nooit tegen laten houden om goed te doen, juist in moeilijke 
omstandigheden. Net wanneer het moeilijk is, kunnen we leren van de 
oude wijsheid: “count your blessings”, tel je zegeningen. Zie, wat je wél 
hebt en richt je daarop. Vandaar uit zul je dan vanzelf groeien in gebed 
van dankbaarheid voor wat je wel hebt én in concrete inzet voor de 
ander, die je ook wat gunt. Laten we ook in moeilijke tijden ons niet 
tegenhouden om goed te zijn en goed te doen, ook als niet alles loopt 
zoals we willen! 
 
Hans Bouman, deken 

 

H. Missen Boskapel 

De afgelopen maanden hebben we mooi gebruik mogen maken de 
prachtige Boskapel achter Villa Hooghees Parc Imstenrade. Eerst 
vierden we de Mis zondags om 11.15 uur omdat er werkzaamheden 
waren in de St. Josephkerk, later werd dit 10.00 uur omdat er 
werkzaamheden waren in de St. Elisabethkapel. Streefdatum was 6 
september om weer in de kapel de Mis te kunnen vieren. Dit zal echter 
te vroeg zijn... streefdatum wordt nu 13 september, maar onder 
voorbehoud! Houd de media goed in de gaten (Facebook, website). 

september / oktober 
2020 

http://www.rksintjoseph.nl/
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Zolang we nog niet in de kapel kunnen vieren blijven de Missen 
doorgaan om 10.00 uur in de Boskapel, zolang het weer het toelaat.  

 

Mariaviering Boskapel dinsdag 8 september 

In de afgelopen maanden hebben we, met 
name, op zondagochtend de H. Mis gevierd in 
de Boskapel van Parc Imstenrade. Een 
prachtige plek midden in de natuur! We 
kwamen uit bij deze plek omdat er 
werkzaamheden waren in zowel de St. 
Elisabethkapel als in de St. Josephkerk. Het 
aantal bezoekers oversteeg onze verwachtingen en één ding was 
duidelijk: met deze kapel moeten we meer doen! Op dinsdag 8 
september willen we een Mariaviering houden om 19.00 uur. Geen H. 
Mis maar een mooie viering die we willen invullen met mooie teksten 
en we gaan nog bekijken wat mogelijk is qua muziek. De Boskapel ligt 
achter Parc Imstenrade, bereikbaar via de Zandweg; bij Villa Hooghees 
zijn bordjes die de weg naar de kapel wijzen. 

 

Vredeszondag en autozegening 20 september 

We staan stil bij de Vredesweek die is van 19 t/m 27 september. Vrede 
lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende 
aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving 

en non-stop geweld elders. Maar het kan 
anders! Grote veranderingen beginnen vaak 
klein. In onze eigen straat en buurt. 
Honderden verschillende lokale activiteiten 
komen samen in één nationale vredesweek. 
De vredesweek van 2020 gaat over het 

omgaan met verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur 
en religie. In de vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het 
verhaal van de ander te kennen, in plaats van blijven hangen in eigen 
gelijk. Daarom kiest de vredesorganisatie PAX de komende vredesweek 
voor het thema "Vrede verbindt verschil." Vrede verbindt ons met alle 
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anderen, met elkaar.  Vrede is dat je elkaars achtergrond respecteert 
en waardeert. Op 20 september Vredeszondag staat de H. Mis in het 
teken van de vredesweek en het thema met mooie 
gezangen door het Ensemble Excludent. Aan het einde 
van de Mis zal de Vredesduif worden uitgereikt aan een 
persoon die zich heeft ingezet voor gerechtigheid, vrede 
en welzijn van mensen dichtbij en veraf en voor onze 
parochie. 
 
Na de Mis vindt de autozegening plaats. Normaal gesproken deden we 
dit vóór de grote vakantie, maar wegens corona is dit niet door kunnen 
gaan. Ondertussen hebben we in de afgelopen jaren de zegening iets 
uitgebreid... Kapelaan en diaken zullen voor de kerk gaan staan en 
ieder voertuig of voertuighulpmiddelen zullen worden gezegend. Een 
mooie traditie die we in stand willen houden! 
 

Prof. Lei Meulenberg 

Helaas is prof. Meulenberg getroffen door een herseninfarct. Na twee 
weken verblijf in het ziekenhuis Heerlen is hij op 13 augustus 
overgebracht naar de Plataan voor revalidatie. Wij wensen hem veel 
sterkte en beterschap! 
 

Bijbaan voor deken Bouman 

Mgr. de Jong is onlangs “administrator van het Militair Ordinariaat”, 
ofwel “Krijgsmachtbisschop” geworden, naast zijn functies als 
hulpbisschop van Roermond en pastoor in Maastricht. In deze functie 
heeft hij deken Bouman gevraagd hem per 1 augustus te ondersteunen 
als zijn kanselier/econoom, dat wil zeggen: penningmeester/secretaris 
van het bestuur. Hij heeft deze functie na toestemming van mgr. 
Smeets aanvaard. Het krijgsmachtbisdom is een bisdom zonder 
gebouwen, priesters of diakens. Het is de “zendende instantie” van de 
katholieke geestelijke verzorgers (aalmoezeniers) naar defensie, waar 
ze vervolgens gefaciliteerd door defensie aan de slag gaan. Wij wensen 
deken Bouman veel zegen bij deze taak! 
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Twee wijzigingen Misrooster en Corona 

Door het uitvallen van prof. Meulenberg is het niet meer mogelijk om 
twee gelijktijdige HH. Missen op woensdagochtend aan te bieden. De 
H. Mis van 9.00 uur woensdagochtend in Welten komt daarom te 
vervallen, zodat we de woensdagochtend om 9.00 uur in de Pancratius 
kunnen borgen. In de Pancratius blijft op zondag het vakantieschema 
doorlopen, omdat we door de Coronabeperkingen royaal tijd tussen 
twee vieringen moeten hebben, zodat gaande en vertrekkende 
kerkgangers elkaar niet tegenkomen en de ruimte geventileerd kan 
worden. Op zondag blijft dus zeker voorlopig in de Pancratius: 9.00 
(Latijnse Hoogmis) en 11.30 uur. De andere tijden blijven vooralsnog 
ongewijzigd. Dat betekent bv. dat in de Theresiakapel geen vieringen 
zijn, omdat daar de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. 
Voor de vieringen is geen aanmelding nodig. Mogen we wel vragen om 
zoveel mogelijk te spreiden over de verschillende tijden? En natuurlijk: 
niet fit, blijf thuis; bij binnenkomst de handen ontsmetten; 1,5 meter 
afstand; bij de Communie de uitgestrekte handen onder het scherm 
door; de collecte via het offerblok achter in de kerk; aanwijzingen 
opvolgen. Dank door de medewerking maar vooral: voor het samen 
vieren! 
 

Zondag 20 september – Cantus Ex Corde presenteert: ´The 
Splendour of Russian Music´ 

Het koor Cantus Ex Corde zal op zondag 20 september om 19.00 uur 
een concert geven in de St. Pancratiuskerk te Heerlen. Het concert 
omvat Russisch byzantijnse muziek in concertvorm. Verschillende 
internationale solisten zullen medewerking verlenen aan dit concert te 
weten: Alexander Wahl (tenor, countertenor) en Raimonds Linājs 
(tenor). U kunt genieten van een mooie Bandoera, een Snami Bog en 
verschillende polyfone zettingen van o.a. het Alliluia. Het concert zal 
worden afgewisseld met orgelmuziek. De totale concertduur zal 
ongeveer 1 uur bedragen. Een volledige programma omschrijving staat 
op onze website: www.cantusexcorde.nl! Het concert wordt 
georganiseerd door Cantus ex Corde en STG. Ostinato Concerten 
Nederland. Aangezien het maximum aantal plaatsen vanwege 
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Coronabeperkingen 130 zal bedragen is iedereen er aan gehouden om 
vooraf te reserveren. De entree voor dit concert is 7,50 euro.  Het 
aanmelden via mail en het ontvangen van het e-ticket vindt plaats via 
ticketreservering@gmail.com of eventueel (045) 205 45 49 tijdens 
kantooruren. Cantus ex Corde is een koor dat zich toelegt op Russische 
muziek in allerlei vormen, Slavisch-byzantijnse muziek neemt daarbij 
een bijzondere plaats in. Het koor is gevestigd in Landgraaf (NL) maar 
voert regelmatig uit over de landsgrenzen en binnen Nederland. 
Dirigent is Steven van Kempen, die sinds 2014 de leiding heeft over dit 
ensemble. De deuren van de kerk zullen vóór het concert opengaan om 
18.30 uur! 
 

Zondag 27 september – Walk of Peace – wandeling langs 
Heerlense Stolpersteine  

Het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad 
organiseren op Vredeszondag 27 september as. in het kader van de 
Vredesweek 2020 een wandeling langs een aantal Stolpersteine nabij 
het centrum van Heerlen. De wandeling begint om 14.00 uur bij het 
Joods monument bij de Vredes- of Gedachteniskapel bij de 
gemeentelijke en Joodse begraafplaats, Akerstraat 35.  
Tijdens de wandeling onder leiding van Martin van der Weerden zullen 
verhalen over het verleden rond oorlog en vrede aanleiding zijn om stil 
te staan bij onderdrukking en vrijheid in het verleden, heden en in de 
toekomst. De wandeling voert ons over de begraafplaats, Sint 
Antoniusweg, Sint Franciscusweg, langs het Bernardinuscollege en als 
de tijd het toelaat over de Bekkerweg en het Tempsplein. 
De wandeling zal maximaal anderhalf uur duren en eindigt op het 
Pancratiusplein, alwaar er in het zaaltje van café Pelt gelegenheid is om 

na te praten en voor het delen van 
indrukken en ervaringen. Er wordt 
koffie/thee met cake/vla geserveerd. 
Voor de nazit is aanmelding verplicht. 
 
➢ Deze Stolpersteinewandeling is 
tevens een Walk of Peace / Vredeswandeling 
in het kader van de Vredesweek (19 tot en 
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met 27 september 2020). 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. De Walk of Peace wordt dit 
jaar voor de vijfde maal door de landelijke Vredesorganisatie PAX 
georganiseerd. Zie ook de website: https://vredesweek.nl/walk-of-peace. 

➢ Deelnemers aan de Stolpersteinewandeling worden geacht om de regels 
ter bestrijding van de verspreiding van het Coronavirus en in het bijzonder 
de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Begeleiders zullen daar zo 
nodig vooraf en tijdens de wandeling op wijzen. Indien met vermoed dat 
men besmet is met het Coronavirus, dan is men niet welkom. Voor 
deelname aan de Stolpersteinewandeling is aanmelding vooraf niet 
nodig. Indien u ook wil deelnemen aan de nazit in café Pelt, dan is 
aanmelding vooraf met opgave van naam en telefoonnummer wel 
noodzakelijk. 

➢ Tijdens de wandeling worden de deelnemers geacht om de verkeersregels 
in acht te nemen. Er zullen enkele mensen van het Vredesplatform / 
HeerlenMondiaal met oranje hesjes deze tocht begeleiden. Deelnemers 
dienen de aanwijzingen van hen op te volgen. 

➢ Op zaterdag 19 september zal het Vredeplatform Heerlen een 
publieksactiviteit doen op de Promenade / Bongerd in het centrum van 
Heerlen. 

➢ Op maandag 21 september om 19:30 in het Thermenmuseum, 
Coriovallumstraat 9 in Heerlen zal Jan van den Berg een lezing houden 
over Joodse onderduikers in Hoensbroek. Deze lezing wordt 
georganiseerd door het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap (LGOG), Kring Parkstad Limburg. Hier is ook een convocaat 
voor beschikbaar. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij 
de secretaris van Kring Parkstad Limburg: Jody Martens: 
j.martens@historischgoud.nl. Kosten: gratis voor leden, niet leden: € 
5,00. 

➢ Op donderdagavond 24 september organiseert HeerlenMondiaal in 
samenwerking met het Vredesplatform Heerlen een Café Mondiaal met 
als centraal thema ‘Vrijheid en de grenzen van de vrijheid’ (thema 
Vredesweek 2020). Hier wordt ook een persbericht over uitgegeven. 

 

Meer informatie / aanmelden voor de nazit: Vredesplatform Heerlen / 
HeerlenMondiaal: Harrie Winteraeken,  (0)6 523 756 11 of 
hwinteraeken@hotmail.com of Missionair Overleg Parkstad: Ans 
Houben, ajhouben@hetnet.nl. 

https://vredesweek.nl/walk-of-peace
mailto:hwinteraeken@hotmail.com
mailto:ajhouben@hetnet.nl
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Lourdestriduüm 9 t/m 11 oktober 

Het is nog wat ver weg, maar toch alvast een 
vooraankondiging van deze mooie traditie! Vrijdag 9, 
zaterdag 10 en zondag 11 oktober zullen de Missen 
bijzonder in het teken staan op voorspraak van Maria, 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Telkens is er een 
gastpriester aanwezig en de Missen zullen muzikaal 
worden opgeluisterd. Vrijdag 9 oktober om 19.00 uur 
zal pastoor Janssen voorgaan, pastoor in Heerlen-Noord. Op zaterdag 
10 oktober 19.00 uur zal dit zijn vicaris-generaal Maessen. Op zondag 
11 oktober om 10.00 uur zal deken Bronnenberg de Mis celebreren. Hij 
is sinds 2019 de voorzitter van Huis voor de Pelgrim die reizen 
organiseren vanuit ons bisdom (Limburgse Bedevaarten) en is Mgr. 
Smeets, de huidige bisschop, opgevolgd in die functie. Van harte 
welkom! 
 

Nieuwsbrief Pancratius 

Vanuit de Pancratius wordt iedere week een digitale nieuwsbrief 
verspreid. Interesse? Als u even een mailtje stuurt naar 
parochiepost@rkheerlen.nl komt het allemaal goed. En als het toch 
geen meerwaarde heeft: onderaan de mail staat een link, waarmee u 
zich weer eenvoudig kunt uitschrijven, hoewel we dat niet verwachten! 
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Praktische mededelingen vanuit de parochie 
 
➢ Nog geen H. Missen in de Vredeskapel Bautscherweg 

In oktober hebben we als traditie dat de donderdagavondmissen 
plaatsvinden in de Vredeskapel aan de Bautscherweg. Helaas is deze 
kapel te klein om de afstand tot elkaar te garanderen! We zullen voor 
dit jaar op donderdagavond gewoon blijven in de St. Josephkerk; om 
18.30 uur rozenkrans en aanbidding en om 19.00 uur de H. Mis. 

 
➢ H. Missen Oranjehof  

Gezondheid voorop! Vanuit parochie maar ook vanuit Oranjehof willen 
we graag weer beginnen met H. Missen, maar voorzichtigheid blijft 
belangrijk. In augustus zijn er nog geen Missen gepland. Afhankelijk van 
hoe het coronavirus zich gaat gedragen is er het idee om vanaf 
september weer met Missen te gaan beginnen. Tegen die tijd wordt 
daar een besluit over genomen. We vieren dan telkens de 1e en 3e 
vrijdag van de maand de Mis om 15.00 uur in de Gasterie. 

 
➢ Doorgeven mailadres 

Stelt u het op prijs dat wij u via e-mail informeren? Dan kunt u uw 
mailadres doorgeven via secretariaat@rksintjoseph.nl. U gaat er dan 
mee akkoord dat dit mailadres gebruikt wordt voor communicatie aan 
en van de St. Josephparochie. 

 

➢ Prijswijziging kaarsjes / noveenkaarsen 

Zowel in de St. Josephkerk als in de Vredeskapel aan de Bautscherweg 
zijn de prijzen voor de kaarsen als volgt: 

 Kaarsje € 0,50 

 Noveenkaars € 4,95 

Door het opsteken van een kaars draagt u tevens bij aan de 
instandhouding van de St. Josephkerk en de Vredeskapel. 



 

   

➢ Vrijwilligers gezocht 

Voor diverse taken zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers; o.a. 
voor het onderhoud (interieur) van de kerk, lectoren, leden van de 
Parochieraad enz. Indien u interesse hebt, graag melden op het 
secretariaat. 

 

➢ Nieuwe plek secretariaat 

De verbouwing is afgerond, de “oude” pastorie is verhuurd en het 
secretariaat heeft een mooie nieuwe plek gevonden in het voorportaal 
van de kerk. Tevens is daar een toilet geplaatst, toegankelijk voor 
mindervaliden, dat geopend zal zijn tijdens diensten in de kerk. 

De openingstijden van het secretariaat zijn als volgt: 

 Dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur 

 Woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur 

Op woensdag, donderdag en vrijdag is Carry Meijers aanwezig; zij is op 
dit moment ook het aanspreekpunt voor de begraafplaats. 

 
 
 

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie 

* 17-09-1951 Ria Heuts-Schütt  13-08-2020 

 
We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!  

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 18 oktober 
tot zondag 13 december 2020, zou u zo goed willen zijn uw 
misintenties, uiterlijk donderdag 1 oktober te willen bestellen? 
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 2 
oktober (bij voorkeur mailen naar rickblom7@hotmail.com). 
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KERKDIENSTEN 
Donderdag 27 augustus 
18.30 uur Aanbidding en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 
Zondag 30 augustus 22e zondag door het jaar A 
10.00 uur H. Mis in de Boskapel (onder voorbehoud) 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Annie Hendrikx-Hermans voor 

haar verjaardag en voor Pierre 
Hendrikx 

 Guus Goossens 
 Uit dankbaarheid voor een 95e 

verjaardag 

Celebrant Deken Schreurs 
 
Donderdag 3 september 
18.30 uur Aanbidding en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 Voor een bijzondere intentie 
 
Vrijdag 4 september 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof (onder voorbehoud) 

Mt. 16,21-27 
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Zondag 6 september 23e zondag door het jaar A 
10.00 uur H. Mis in de Boskapel (onder voorbehoud) 
 1e jaardienst voor Werner Knops 
 Jaardienst voor ouders Huynen-Dormans en Jan 

Pluymakers 
 Mevrouw M. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
Dinsdag 8 september 
19.00 uur Mariaviering in de Boskapel 
 
Donderdag 10 september 
18.30 uur Aanbidding en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 Voor een bijzondere intentie 
 Uit dankbaarheid t.g.v. een 60e verjaardag 
 
Zondag 13 september 24e zondag door het jaar A 
WERELDDAG VOOR MIGRANTEN EN 
VLUCHTELINGEN / ZIEKENZONDAG 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 (onder voorbehoud) 

Celebrant Z.E.H. H. Schnackers 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Mt. 18,15-20 

Mt. 18,21-35 
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 Jaardienst voor de ouders Emonts-Prickartz en 
Al Emonts, voor de overleden familieleden van 
de familie Emonts-Cals 

 Jaardienst voor Leo Hünen en zoon Jos Hünen en 
voor de overleden familieleden van de familie 
Hünen en de familie Emonts 

 Martha Jacobs-de Kleijn 
 Wiesje Faber 
 Tiny Kockelkorn-Cals 

Celebrant Z.E.H. H. Schnackers 
 
Donderdag 17 september 
18.30 uur Aanbidding en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 
Vrijdag 18 september 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof (onder voorbehoud) 
 
Zondag 20 september 25e zondag door het jaar A 
VREDESZONDAG 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 (onder voorbehoud) 
 Mevrouw W.E. Overmars-Muller 

en H.A. Overmars 
 Lisette Keijbets-Lemmelijn 
 Adam Buijs 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 

Mt.20,1-16a 
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11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Excludent 
 Jan Hillen 
 Agnes Lommen-Putten 

Celebrant Kapelaan Blom 
 Aansluitend autozegening 
 
Donderdag 24 september 
18.30 uur Aanbidding en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 Ouders Hamers-van der Molen 
 
Zondag 27 september 26e zondag door het jaar A 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel (onder 

voorbehoud) 

Celebrant Professor Stevens 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Riet Stienstra-Vermeeren en Henk 

Stienstra 
 Guus Goossens 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
Donderdag 1 oktober 
18.30 uur Aanbidding en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 

Mt.21,28-32 
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Vrijdag 2 oktober 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof (onder voorbehoud) 
 
Zondag 4 oktober 27e zondag door het jaar A 
WERELDMISSIEDAG VOOR KINDEREN 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
 Mevrouw M. Meuwissen-

Verkoelen 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Zeswekendienst voor Ria Heuts-Schütt 
 Jaardienst voor Hanna Meijers-Debong en 

ouders Meijers-Hermans en overleden 
familieleden 

 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 
en dochter Tiny 

Celebrant Professor Stevens 
 
Donderdag 8 oktober 
18.30 uur Aanbidding en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 
Zondag 11 oktober 28e zondag door het jaar A 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Mimi Offermans-Herpers 

Celebrant Pastoor Jacobs 

Mt.21,33-43 



15 

 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Professor Rohling 
 
Donderdag 15 oktober 
18.30 uur Aanbidding en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 
Vrijdag 2 oktober 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof (onder voorbehoud) 
 
Zondag 18 oktober 29e zondag door het jaar A 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  

Celebrant Professor Stevens 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Riet Stienstra-Vermeeren en Henk 

Stienstra 
 Agnes Lommen-Rutten 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
Donderdag 22 oktober 
18.30 uur Aanbidding en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 

  

Mt. 22,1-14 

Mt. 22,15-21 
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PAROCHIE ADRESSEN 
 
Secretariaat / Parochiekantoor 
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen 
 (045) 541 38 96  secretariaat@rksintjoseph.nl 
Website: www. rksintjoseph.nl  
Geopend: dinsdag 9.30 - 12.00 uur 

 woensdag, donderdag & vrijdag 9.00 - 13.00 uur 
Afspraken / inloop vrijwilligers: donderdag van 10.00 tot 15.00 uur 
Openingstijden zijn onder voorbehoud: het is raadzaam eerst te bellen 
voordat u naar kantoor komt. 

 
Deken H. Bouman 
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 
 (045) 571 36 82  deken@pancratiusheerlen.nl 

 
Kapelaan R. Blom 
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 
 (06) 55 72 28 69  rickblom7@hotmail.com 

 
Diaken W. Keijmis 
Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal 
 (06) 20 49 95 38  w.keijmis@hetnet.nl 

 
Stichting Patiëns 
Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg. Info: 
Vivian Kreutz  (045) 523 25 04 
Ineke Lasche  (045) 575 14 15 

 
Onderhoud begraafplaats 
Jo Wijnen (045) 542 00 29 

 
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 


