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Herfst: onderweg naar een nieuwe lente 

“Tel uw zegeningen”, was de vorige keer de oproep. Een levenshouding 
om vast te houden, ook nu Corona niet weg lijkt en het herfst wordt. 
Een herfst, die negatief lijkt, maar: ook iets moois heeft in de 
kleurenpracht, die hoop geeft op nieuw leven. Sterven om te leven, dat 
is wat de natuur ons leert: in deze tijd nemen we afstand van 
vanzelfsprekende patronen en ontdekken we, waar het in het leven 
echt om gaat. Daardoor heen leren we te zien wat onze medemens 
nodig heeft en ervaren we: God is er ook nog! Hij laat zich niet door ons 
voor een karretje spannen, maar Hij draagt ons en steunt ons in het 
leven. 
De Oktobermaand is altijd bij uitstek de Mariamaand, waarin we haar 
voorspraak en moederlijke zorg inroepen. Ook een moeder laat zich 
niet voor karretjes spannen, Maria straalt uit 
hoe ze God heeft ervaren: dat Hij haar draagt 
en steunt. Gods gezicht is dus in Maria 
aanwezig en straalt naar ons toe, daagt ons 
allemaal uit om ook op onze manier weer 
elkaar te dragen en te steunen. 
Ik wens u veel zegeningen om te tellen en het 
vermogen gedragen te worden en de ander 
te dragen. 

Deken Bouman 

 

oktober / november / 
december 2020 

http://www.rksintjoseph.nl/
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Kerk en Corona 

Op het moment dat parochieblad wordt voorbereid, is de stand van 
zaken als volgt: 

We mogen vieren in onze kerken, maar: 

• Met inachtneming van veiligheidsmaatregelen, zoals: ontsmetten 
van handen, 1,5 meter afstand, geen samenzang, Communie bij het 
scherm, collecte door mandjes of offerblok achterin, niet fit: blijf 
thuis! 

• Mondkapjes zijn vooralsnog in de kerk niet verplicht. 

• De maximale groepsgrootte geldt niet voor religieuze diensten. De 
omvang van de kerk bepaalt de capaciteit. Hier is geen vast aantal 
voor te geven, dit hangt ervan af of er veel losse personen komen of 
veel gezinnen.  

• Voor grotere vieringen zoals het H. Vormsel wijken we uit naar de 
Annakerk: aangezien er dan veel gezinnen komen, zullen er 
ongeveer 300 plaatsen ter beschikking zijn. 

• Alle planningen zijn onder voorbehoud. Laat bij het bestellen van 
HH. Missen uw telefoonnummer achter, zodat we u kunnen 
bereiken als de Mis wordt verzet. 

• We laten onze gedachten gaan over de Kerstplanning, maar kunnen 
hier nog geen knopen in doorhakken. We rekenen op uw begrip.  

 

Wereldmissiezondag 18 oktober ter nagedachtenis van 
pastoor René Graat 

Op zondag 18 oktober vieren we 
'Wereldmissiezondag'. Als christenen hebben 
we allemaal een missie! De missie om als 
instrument van Gods’ liefde vrede te brengen 
dichtbij of verder weg. In het bijzonder willen we 
pastoor René Graat herdenken die afgelopen 
april ten gevolge van het coronavirus is 
overleden. René Graat was afkomstig van 
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Heerlerbaan, is 30 jaar werkzaam geweest als missionaris in de Congo, 
met diepe verbondenheid met de mensen aldaar en hij heeft hen 
bijgestaan in alle facetten van hun leven. De laatste jaren was hij 
werkzaam als pastoor van Banholt, Reijmerstok en Noorbeek. 
Heerlerbaan bleef René dierbaar en Heerlerbaan René. Met zijn eigen 
woorden ‘liefde en leven overwint de dood', herdenken wij René op 
Wereldmissiezondag. De Mis zal worden opgeluisterd door Vincent van 
Hout. 

 

Allerzielenlof 1 november 

Op zondag 1 november vieren we het feest 
van Allerheiligen. Het feest heeft alles te 
maken met verbondenheid. Heiligen zijn 
mensen die voor ons een voorbeeld zijn 
geweest op aarde en die in verbondenheid 
hebben geleefd met God en vanuit zijn liefde 
voor de medemens. Zij zijn nu in de hemel om 
vanuit de verbondenheid met God voor ons 
te bidden bij Hem.  
In de middag vieren we de verbondenheid 
met onze dierbaren tijdens het Allerzielenlof. Met Allerzielen (eigenlijk 
op 2 november) herdenken we onze dierbare overledenen die we met 
onze gebeden de hemel willen toevertrouwen. Op 1 november om 
15.00 uur bent u allen welkom. We noemen de namen van alle 
overledenen van het afgelopen jaar die via de parochie afscheid 
hebben genomen, zowel via de St. Josephkerk als de St. Elisabethkapel. 
Aansluitend vindt de gravenzegening plaats op de begraafplaats van de 
parochie St. Joseph. 
 
We hebben er dit jaar voor gekozen om de nabestaanden van de 
overledenen die de uitvaart hebben gehad, zowel in de St. Josephkerk 
als in de St. Elisabethkapel uit te nodigen voor het Allerzielenlof om 
15.00 uur in de St. Josephkerk. We zijn bang dat de kapel te klein zal 
zijn. Om 10.00 uur zal tijdens de Mis in de St. Elisabethkapel een kaars 
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aangestoken worden voor alle overledenen die woonachtig zijn 
geweest in Parc Imstenrade. 

 

Vormelingen – Vormselmis vrijdag 6 november 

Op vrijdag 6 november zijn de vormelingen aan 
de beurt. Nu ik dit schrijf, zijn we nog hard aan 
het werk met het vormgeven van de Mis. Deze 
vindt plaats in de Moeder Annakerk om 18.00 
uur. Natuurlijk hopen en bidden we dat alles 
goed gaat (dat het coronavirus geen roet in het 
eten gooit) en de vormelingen hun sacrament 
helemaal coronaproof mogen ontvangen. 

Anita van den Berg, catechiste 

 

Vrijwilligersavond donderdag 12 november 

Ondanks de bemoeilijking om te ontmoeten door het coronavirus 
willen we niet zomaar aan onze vrijwilligers voorbij gaan! We hebben 
dit jaar gekozen voor aan aangepast vrijwilligersavond. Dit jaar geen 
ontmoeting met koffie achter in de kerk, we vinden dit toch te riskant. 
We gaan voor een andere invulling. We starten om 18.30 uur met 
aanbidding. Ook deze aanbidding zullen we deze avond op een andere 
manier invullen! Om 19.00 uur is de H. Mis in de grote kerk, een “dank 
je wel aan alle vrijwilligers voor jullie inzet in onze parochie”. De H. Mis 
wordt opgedragen ter intentie voor de vrijwilligers, overleden 
vrijwilligers en familie. De Mis wordt opgeluisterd door Vincent van 
Hout. Na de mis volgt een dankwoord deken/kapelaan. En daarna zal 
het vrijwilligersbeleid worden 
toegelicht. Een attentie als 
waardering zal niet ontbreken. 
We hopen op uw begrip voor deze 
aangepaste avond en hopelijk 
volgend jaar meer 
mogelijkheden. 
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Aanbidding donderdag 12 november 

Elke donderdag wordt in de St. Josephparochie de aanbidding 
gehouden om 18.30 uur voorafgaand aan de H. Mis op 
donderdagavond. Er wordt dan het rozenhoedje gebeden. Daar is 
helemaal niks mis mee!! Maar er zijn meerdere manieren om de 
aanbidding inhoud te geven. We willen u allen bijzonder uitnodigen om 
hier bij te zijn. We willen de aanbidding inhoud geven middels mooie 
teksten, gebeden, mogelijkheid tot een kaarsje aan te steken en met 
sfeervolle muziek door Vincent van Hout. 

 
Ziekenzalving zaterdag 14 november 
 

Op zaterdag 14 november om 15.00 uur vindt er 
een viering plaats in de St. Elisabethkapel. 
Degenen die willen kunnen de ziekenzalving 
ontvangen. Het sacrament van de zieken is 
bedoeld voor mensen die zich door ziekte of 
door gebreken willen sterken met Gods liefde. 
Bijzonder bidden we voor mensen die zorg nodig 
hebben. U bent van harte uitgenodigd om hierbij 

aanwezig te zijn. Ook als u gewoon wilt meevieren. 
 
Gezinsmis Advent zondag 29 november 
 

Op zaterdag 28 november begint de Advent, de voorbereidingstijd op 
het kerstfeest. Zoals Maria en Jozef op weg zijn naar Bethlehem, zo zijn 
ook wij op weg: aan de slag om ons huis en ons hart voor te bereiden 
op de komst van Jezus. Natuurlijk is coronatijd een onzekere tijd, maar 
toch hopen we dat we het eerste 
kaarsje van onze adventskrans samen 
kunnen aansteken tijdens de 
gezinsmis op zondag 29 november 
om 11.15 uur en adventskransen 
kunnen zegenen. 
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Prof. Lei Meulenberg 

Zo snel kan het gaan… het vorige parochieblad vroeg uw gebed voor 
prof. Meulenberg in zijn ziekte; maar voordat het parochieblad bij 
iedereen bezorgd was, was hij al overleden. Op een indrukwekkende 
manier werd van hem afscheid genomen in een H. Mis op 29 augustus. 
Vanwege de beschikbare ruimte weken we uit naar de Annakerk, zodat 
iedereen aanwezig kon zijn. 

Wij zullen hem nog bijzonder herdenken in de zeswekendienst van 
zaterdag 17 oktober om 18 uur in zijn Pancratiuskerk. Moge hij rusten 
in vrede. 

 

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! 
 
 

 

  

Heilige Corona, bid voor ons 
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Praktische mededelingen vanuit de parochie 
 
➢ Doordeweekse Mis op donderdagavond  

Op donderdagavond vieren we de Mis in de grote kerk en niet in de 
dagkapel zodat de mensen meer uit elkaar kunnen zitten. Ook in de 
komende maanden zal het niet mogelijk zijn om met afstand tot elkaar 
de Mis te vieren in de dagkapel. Het probleem is dat we de grote kerk 
dan zullen moeten gaan verwarmen maar dat wordt een erg duur 
verhaal! We gaan proberen of we vanaf november de H. Mis van 
donderdag kunnen verplaatsen naar de St. Elisabethkapel. Hier is nog 
geen definitieve zekerheid over, maar we houden u op de hoogte van 
de ontwikkelingen! 

 
➢ St. Elisabethkapel weer beschikbaar! 

Het heeft langer geduurd dat verwacht, maar de St. Elisabethkapel is 
weer voor Missen beschikbaar. Er waren werkzaamheden o.a. aan de 
houten vlonders waar de stoelen op staan. De gehele vloer van de kapel 
is nu geëgaliseerd zodat niemand meer kan struikelen over de hoekjes. 
De 1e H. Mis werd opgedragen op zondag 20 september. Houdt er 
rekening mee dat er ongeveer 60 zitplaatsen aanwezig zijn! Er kunnen 
nog enkele extra stoelen worden bijgezet. 

 
➢ H. Mis in de Bidkapel van Parc Imstenrade 

Vanaf woensdag 7 oktober is er wekelijks weer een H. Mis om 10.00 
uur in de bidkapel van Parc Imstenrade. 

 
➢ 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. 
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➢ Prijzen 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. 

 

 

 

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie 

* 24-09-1940 Paula Verpoort-Haan  25-09-2020 
* 05-11-1940 Arnold van Ooijen  25-09-2020 
* 21-12-1950 Eduard Rodigas  27-09-2020 

 
We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!  

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 13 
december tot zondag 31 januari 2021, zou u zo goed willen zijn uw 
misintenties, uiterlijk donderdag 26 november te willen bestellen? 
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 27 
november (bij voorkeur mailen naar rickblom7@hotmail.com). 
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KERKDIENSTEN 
Donderdag 15 oktober 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 
Zondag 18 oktober 29e zondag door het jaar A 
 WERELDMISSIEDAG 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  

Celebrant Professor Stevens 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Vincent van Hout 
 Pastoor René Graat 
 Riet Stienstra-Vermeeren en Henk Stienstra 
 Agnes Lommen-Rutten 

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

en dochter Tiny 
 
Zondag 25 oktober 30e zondag door het jaar A 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Annie Rutjes-Mulkens 
 Paul Snijders 
 Lisette Keijbets-Lemmeleijn, jaardienst Hub 

Mt. 22,15-21 
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Keijbets, Nel Keijbets-Andriesma, ouders 
Keijbets-Haan 

 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Jaardienst ouders Hamers-van 

der Molen 
 Jaardienst Tilly Speck-Klinkhamers 
  Jaardienst Wim Barwegen 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
Donderdag 29 oktober 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 
Zondag 1 november ALLERHEILIGEN, Hoogfeest 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Adam Buijs 
 Leo Houben 
 Overleden echtgenoot Rudolf 

Jongen en zijn overleden zus 
Zuster Gerarda (Lisa Jongen) 

 Mevrouw M. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 1e jaardienst voor Leo Benders en ouders  

Mt. 22,34-40 

Mt. 5,1-12a 
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Benders-Emonts en ouders Vromen-Boltong 
 Jaardienst voor ouders Lurken-Heuts en 

overleden kinderen 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 Riet Stienstra-Vermeeren en Henk Stienstra 
 Guus Goossens 
 Roger Hamers 
 Ouders Pelzer-Römkens, overleden ouders 

Molenbroeck-Vanderhallen, overleden zus 
Christina Molenbroeck, overleden heer René 
Haan, overleden José Molenbroeck-Ceulemans 

 Noortje Savelberg 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
15.00 uur ALLERZIELENLOF in de St. Josephkerk 

Celebrant Diaken Keijmis 
De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar die 
via de parochie afscheid hebben genomen, zowel via de St. 
Josephkerk als de St. Elisabethkapel, worden genoemd. 

Aansluitend vindt de gravenzegening plaats op de 
begraafplaats van de parochie St. Joseph. 

 
Donderdag 5 november 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
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Zondag 8 november 32e zondag door het jaar A 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Mimi Offermans-Herpers 
 Annie Rutjes-Mulkens 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Jaardienst voor Mariet en Pierre Drissen-

Houwers 
 Jaardienst voor Annie Hendrikx-Hermans 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
Donderdag 12 november 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Aanbidding 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 Voor het welzijn van alle vrijwilligers van de 

parochie en hun dierbaren en voor alle 
overleden vrijwilligers 

 
Zondag 15 november 33e zondag door het jaar A 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

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

Celebrant Deken Bouman 
 
  

Mt. 25,1-13 

Mt. 25,14-30 
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Donderdag 19 november 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 
Zondag 22 november  
 CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL, Hoogfeest 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Mimi Offermans-Herpers 
 Annie Rutjes-Mulkens 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Wiesje Faber-de Vos 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
Donderdag 26 november 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 
  

Mt. 25,31-46 
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Zondag 29 november 1e zondag van de Advent B 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Jaardienst voor Paul Snijders 

Celebrant Professor Stevens 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 GEZINSMIS 
 Agnes Lommen-Rutten 
 Guus Goossens 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
Donderdag 3 december 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 

en dochter Tiny 
 
Zondag 6 december 2e zondag van de Advent B 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Mevrouw M. Meuwissen-

Verkoelen 
 Annie Rutjes-Mulkens 

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

Celebrant Kapelaan Blom 
 
Donderdag 10 december 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis 

Mc. 13,33-37 

Mc. 1,1-8 
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 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 
en dochter Tiny 

 
Zondag 13 december 3e zondag van de Advent B 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 1e Jaardienst voor Annie Rutjes-

Mulkens 
 Paul Snijders 

Celebrant Professor Rohling 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Jaardienst voor ouders Sijstermans-Bucken 
 Agnes Lommen-Rutten 

Celebrant Deken Bouman 

 
  

Joh. 1,6-8.19-28 



16 

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 

 
Begraafplaats 
Carry Meijers-Zink  (045) 541 38 96 of (06) 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 


