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Zalig Kerstmis! 

Een kind wordt geroepen: “Kom je eten?”. Eerst komt er geen 
antwoord. Wie begrijpt dat nu. Het eten staat toch klaar? Wat 
denkt het kind wel? Dan na enig aandringen: “Kom zo, eerst dit 
level afmaken!”. 
Een ouder denkt dan: het is maar een spelletje. Maar voor het 
kind is het level een dingetje: als je dat level eenmaal hebt 
bereikt, val je nooit meer een level terug. Iedere keer 
wanneer het fout gaat, kun je (tenminste in dat spel) weer 
opnieuw beginnen in het level dat je al hebt bereikt. 
Zo’n 2000 jaar geleden bereikte de mensheid zo een nieuw 
“level”. Iets onomkeerbaars gebeurde: door de geboorte van 
Gods Zoon kwam verlossing, werd de mensheid naar een hoger 
niveau getild. Niet dat de wereld daarmee perfect geworden 
was: de bezetting door de Romeinen was niet afgelopen, 
mensen konden ziek worden en sterven en vooral: bleven in 
staat om elkaar de meest vreselijke dingen aan te doen. En 
toch: een nieuw level was bereikt, het zou ons nooit meer 
worden ontnomen. 
Door Kerstmis herinneren we ons het historische gebeuren 
toen, maar er is meer. Ieder jaar opnieuw is er weer een 
nieuwe kans om in dat level weer opnieuw te beginnen, om 
punten te scoren. Punten die we kunnen verdienen door er te 
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zijn voor elkaar, om ons in te zetten voor de wereld en de 
maatschappij. Er zijn zelfs verdubbelaars: wat we doen in 
relatie tot God, ons gebed en ons vieren in de Kerk, dat 
verdubbelt onze inzet voor de medemens en onze persoonlijke 
groei. Met al deze punten kunnen we een nieuw level halen, 
namelijk dat het Rijk Gods nu al in deze wereld werkelijkheid 
wordt, totdat we uiteindelijk het hoogste level bereiken: 
eeuwig leven in Gods hand. 
Misschien had het spelende kind het wel beter begrepen dat 
we denken… hij liet het bordje even staan om voor het 
volgende level te gaan. Hoe vieren wij onze Kerst? 
Graag nodigen we u uit om met Kerstmis samen met ons te 
vieren, om te bouwen aan een nieuw level, om daarna hopelijk 
te genieten van een bordje en een vorkje rond de tafel van 
samenzijn in huiselijke kring of met vrienden. Welkom in onze 
kerken! 

Namens pastoraal team en kerkbestuurders: zalig Kerstmis en 
veel zegen voor 2017! 

Deken Hans Bouman 

 
24 

december
25 

december
26 

december

St. 
Pancratius

19.00 uur 10.00 uur  

21.00 uur 11.30 uur 11.30 uur

St. Martinus

17.30 uur 10.00 uur 10.00 uur

20.00 uur    

22.00 uur    

St. Joseph
18.00 uur    

20.00 uur 11.15 uur 11.15 uur

St. 
Elisabeth 19.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Molenberg 18.00 uur 10.00 uur  
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Kerstavond 
Pancratius 19.00 H. Mis, kerstspel verzorgd door Jeugdkring 
    Chrisko. 
St. Pancratius 21.00 Nachtmis met Dekenaal Koor. 
St. Martinus 17.30 Viering, kerstspel door kinderen. 
St. Martinus 20.00 Nachtmis met WF-koor. 
St. Martinus 22.00 Nachtmis met Gemengd St. Joseph,   
   na de nachtmis samenzijn voor café 
Teerling. 
St. Joseph 18.00 Viering, kerstspel door kinderen. 
St. Joseph 20.00  Nachtmis, samenzang.  
St. Elisabethkapel 19.00 Nachtmis met St. Elisabethkoor 
Molenberg 18.00  H. Mis, kerstspel verzorgd door 
Young     Spirit. 
Moeder Anna 17.30  H. Mis, kerstspel door kinderen,  
    n a a f l o o p s c h e n k t s c o u t i n g 
Bekkerveld     warme chocolademelk. 

1e kerstdag 
St. Pancratius 10.00  H. Mis met Dekenaal Koor. 
St. Pancratius 11.30   H. Mis met Chriskokoor. 
St. Martinus 10.00  H . M i s S t . Caec i l i a koo r van 
Schaesberg. 
St. Joseph 11.15  H. Mis met Koninklijke Harmonie 
     Heerlen. 
St. Elisabethkapel 11.15 H. Mis, dhr. Meertens (piano)  
    en dhr. Smeets (zang). 
Molenberg 10.00  H. Mis, samenzang. 
Moeder Anna 11.30  H. Mis, samenzang. 

2e kerstdag 
St. Pancratius 11.30  H. Mis, samenzang. 
St. Martinus 10.00  H. Mis met Chriskokoor. 
St. Joseph 11.15  H. Mis met Gregoriaanse Schola. 
St. Elisabeth 11.15  H. Mis met Mannenkoor Polyhymnia. 

Moeder 
Anna 17.30 uur 11.30  
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Kerstspel op kerstavond 

Anders dag in andere jaren zal er deze keer géén H. Mis 
plaatsvinden, maar wel gewoon het kerstspel met kinderen. 
Ook dit jaar weer een nieuw kerstspel; deze keer bekeken 
vanuit de ogen van drie engelen. Nieuwsgierig? Kom kijken, 
maar beter nog: kom meedoen en neem al je familie en 
vrienden mee! Dit jaar spelen mee:  Jozef, Maria, Kindje 
Jezus,  Engel Gabriël, Engeltjes, Herders, Herbergier, Koning 
Herodes en de Portier. 

Het kerstspel vindt plaats op zaterdag 24 december om 18.00 
uur.  

Oefenen doen we op de volgende data:   
Zaterdag 17 december van 15:30 tot 17:00 uur en vrijdag 23 
december van 18:30 tot 20:00 uur (incl. kleding passen)  

Opgave kan via mail: epmvanderwouw@outlook.com onder 
vermelding van naam, leeftijd, groep, school, mailadres en 
telefoonnummer.  

Vredeslicht 

Bij verschillende vieringen en H. Missen wordt het Vredeslicht 
uit Betlehem uitgedeeld; zo ook op kerstavond tijdens 
gezinsviering om 18.00 uur en tijdens de nachtmis van 20.00 
uur. Wat is het vredeslicht? Elk jaar wordt er in Betlehem, de 
geboorteplaats van Jezus, een lichtje ontstoken. Dit wordt 
gezegend en verspreid over de hele wereld! Vanuit Betlehem 
wordt het naar Wenen gebracht en vandaar uit naar de rest 
van Europa. Vanuit Utrecht wordt het verder verspreid door 
Nederland. 
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Gezinsmis met 'Drie koningen' 8 januari én kleurwedstrijd! 

Na kerstmis, na Nieuwjaar, vieren we in het weekend van 7/8 
januari het feest van 'Drie koningen', beter gezegd 'Openbaring 
der Heren'. De drie wijzen komen op bezoek bij Jezus in de 
kribbe om Koning Jezus te eren. Want Jezus is Koning met een 
hart voor alle mensen. Kinderen zullen dit tijdens de H. Mis op 
zondag 8 januari in de St. Josephkerk om 11.15 uur, 
uitbeelden middels het 'Driekoningenspel'. Je kunt je hiervoor 
opgeven bij kapelaan Blom. Ook houden we kleurwedstrijd! 
De kleurplaat kan ingeleverd worden bij de kerststal in de St. 
Josephkerk van kerstavond t/m 1 januari. Tijdens de gezinsmis 
op 8 januari maken we de winnaar bekend. Wil je meedoen? 
Geef een bericht aan kapelaan Blom; dan wordt er voor 
gezorgd dat je de kleurplaat krijgt. 

Collecte misdienaars 
Tijdens deze gezinsmis, op 8 januari zal er een deurcollecte 
gehouden worden om activiteiten te organiseren voor de 
misdienaars 

Nieuw jaar, nieuw bestuur 

In de afgelopen maanden zijn de kerkbesturen van enerzijds 
Pancratius - Martinus Welten – Andreas Heerlerbaan – Joseph 
Heerlerbaan en anderzijds Verschijning van de Onbevlekte 
Maagd en H. Pius X (Molenberg) – H. Moeder Anna (Bekkerveld) 
steeds meer met elkaar en de nieuwe deken opgetrokken. Dit 
heeft geleid tot het besluit om beide besturen per 1 januari 
2017 te fuseren. 
Dit bestuur wordt in eerste instantie gevormd door zittende 
leden, dit om de continuïteit te garanderen. In later stadium 
zal worden gekeken welke aanvulling er nog nodig is, b.v. op 
grond van geografische spreiding of van expertise. Daarnaast 
zal per locatie een lokatiebestuur worden geformeerd, voor 
zover dat niet al aanwezig is. Het kerkbestuur zal vooral op 
hoofdlijnen gaan besturen en zorgen voor de verbinding tussen 
de parochies, terwijl de verantwoordelijkheid van de 
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lokatiebesturen zich meer op operationeel niveau zal moeten 
bevinden. 
Naast deken Bouman zal het kerkbestuur bestaan uit dhr. 
Eurlings (vice-voorzitter), mw. Barton (secretaris), dhr. Vaessen 
(penningmeester), mw. C. van Doormaal (lid), dhr. I. Lipsch 
(lid) en dhr. P. Schunck (lid). Dhr. Ackermann en dhr. Frantzen 
treden af; dhr. E. Dohmen, mw. A. Hollanders en mw. Jacobs 
zullen geen plaats meer nemen in het overkoepelende 
kerkbestuur, maar wel actief blijven in hun lokatiebestuur. 
Wij danken de heren Ackermann en Frantzen voor hun 
jarenlange inzet voor de verschillende parochies. Tevens 
spreken we de hoop uit dat u ons het vertrouwen geeft dat we 
samen de schouders onder kerk-zijn in Heerlen willen zetten. 
Mogen we daarbij ook rekenen op uw begrip dat het even een 
“zoeken” zal zijn naar een inrichting van de lokatiebsturen en 
het vinden van de juiste taakverdeling? 

Wie ook aan de kar mee wil trekken kan aangeven beschikbaar 
te zijn voor een functie in het kerkbestuur of één van de 
lokatiebesturen kan dit kenbaar maken aan deken Bouman, 
waarna met u het gesprek gevoerd wordt in hoeverre uw 
mogelijkheden aansluiten bij de versterking die de besturen 
kunnen gebruiken. We horen graag van u! 

Namens de beide huidige besturen, 
Deken Bouman 

Dank aan Anita Koolen en Maarten Vonhogen 

Helaas nemen we deze dagen afscheid van twee zeer 
betrokken mensen, die zich in de verschillende parochies voor 
de kerkmuziek hebben ingezet. Anita Koolen leidde als cantor 
regelmatig de samenzang in de Pancratius en in de Martinus; 
op Maarten werd nooit tevergeefs een beroep gedaan als in 
één van de kerken een organist nodig was. Wij danken hen 
voor hun inzet en hun betrokkenheid en hopen dat, hoewel zij 
niet in Heerlen wonen, onze paden nog regelmatig zullen 
kruisen. 
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Van Anita is in Welten al afscheid genomen; in de Pancratius 
zal dit gebeuren op zondag 8 januari in de Mis van 11.30 uur. 
Met Maarten maken we een afspraak wanneer hij weer 
hersteld is van zijn schouderblessure, waarvoor we hem goede 
beterschap wensen. 

Kaarsjesavond kerkhof Akerstraat 

Al enkele jaren kent deze kaarsjesavond een traditie op het 
kerkhof gelegen aan de Akerstraat. Op vrijdag 23 december 
vindt dit jaarlijkse evenement weer plaats. Het kerkhof zal 
sfeervol veranderd zijn in een zee van kaarsjes. Ongeveer 
tussen 17.00-20.00 uur. 
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Stadschutterij St. Sebastianus neemt de deken in haar 
midden op 

In een feestelijke H. Mis op zondag 22 januari om 10 uur in de 
Pancratiuskerk zal de Stadsschutterij de nieuwe deken officieel 
in haar midden opnemen. We nodigen u van harte uit om dit 
mee te komen vieren! 
Voor meer informatie over deze mooie vereniging, zie: http://
www.stadsschutterij-heerlen.nl/ 

Vieringen Pancratius via internet te volgen 

Mocht het bijvoorbeeld glad worden en wilt u toch verbonden 
zijn met de Pancratius: wist u dat alle vieringen via internet te 
volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl ? Zeker een aanrader! 

Winterweekend voor jongeren 

Kapelaan Blom is al enkele jaren actief om samen met het 
Jongerenplatform van het Bisdom Roermond weekenden te 
organiseren voor jongeren van 18 t/m 30 jaar. Het 
Winterweekend wordt gehouden in van vrijdagvond 27 januari 
t/m zondag 29 januari georganiseerd in Foyer de Charité in 
Thorn. Het thema is 'Welke weg ga jij?? Iedere levensweg is 
uniek en bijzonder! Levenswegen kruisen elkaar, dat maakt het 
leven op aarde de moeite waard en juist zó bijzonder. Een 
levensweg begint met de eerste stappen die je als kind maakt 
om de wereld te ontdekken en eigen te maken. Er zijn veel 
keuzes die we dagelijks op ons pad krijgen, makkelijke keuzes 
én keuzes die onze toekomst bepalen. Een keuze waar je 
langer over na moet denken is bijvoorbeeld het kiezen voor je 
opleiding of beroep. De keuze voor het priesterschap, het 
intreden in een klooster of trouwen zijn geen gemakkelijke 
keuzes en kun je niet alleen maken. Soms maken we keuzes 
om een bepaalde weg te gaan, maar er komen ook 
onverwachte dingen op ons pad waar we niks aan kunnen doen. 
Dat is vaak niet gemakkelijk! 
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Welke weg je ook gaat: Jezus vraagt ons om met Hem Zijn Weg 
te gaan. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is meer 
dan de moeite waard om deze Weg met Hem te gaan. Hij roept 
ons allen hiertoe!  

Welke weg wil ik gaan met Jezus? Wat betekent dit voor mij? 
Wil je dit ontdekken of met andere jongeren praten over de 
Weg met Jezus, kom dan naar het winterweekend. Met elkaar 
gaan we praten over onze levenswegen en de keuzes die we 
maken. We gaan er een gezellig en zinvol weekend van maken. 
Geef je op via www.bisdom-roermond.nl/jongeren om het 
digitale aanmeldingsformulier in te vullen. 

Oranjehof 

De 'kerstviering' met de bewoners van het Oranjehof vieren we 
de op woensdag 21 december om 17.00 uur m.m.v. het 
kinderkoor van de parochie 'St. Joseph Goed Gestemd'. Op 
woensdag 4 januari vieren we ook de H. Mis om 17.00 uur. 

Dierbare overledene herdacht in kapel of kerk 

12-04-1929 Wim Bremmers   16-11-2016 
06-09-1931 Evert Grannetia   19-11-2016 
07-04-1916 Wiep Blok-Joosten   19-11-2016 
16-02-1933 Ton Verberne    02-12-2016 
02-07-1933 Giel Frijns    07-12-2016 
05-06-1929 Finy Eussen-Meertens  13-12-2016 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 
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KERKDIENSTEN 

Donderdag 22 december  

18.30 uur  Aanbidding en vespers dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph 
  Hub Brouwer 

Zaterdag 24 december  Kerstavond 

18.00 uur Gezinsviering (geen H. Mis) in de St. Josephkerk 
 Kerstspel met kinderen; Vincent van Hout 

(gitaar) 
Huub Knubben; Huub Straaten 

   

Celebrant Diaken Keijmis 

19.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  St. Elisabethkoor 
  Jaardienst ouders Sijstermans-Bucken; Mathieu 
   S c h u u r m a n ; H a i P a s m a n s ; G e r 
Hoeppermans;    jaardienst Herman Hanraets 
en dochter Carla, tevens   voor levende en overleden 
familieleden Hanraets-   Jacobs 
         

Celebrant Pater van Laarhoven 

20.00 uur H. Mis in de de St. Josephkerk 
 Samenzang kerstliederen 

Elin Bonten 
   

Celebrant Kapelaan Blom 

Zondag 25 december   1e Kerstdag 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Dhr. Meertens (piano) en dhr. Smeets (zang) 

Mevr. Annie Herpers-Waelen; Joseph Marie 
Jacobs; Mevr. Carpaij -Verhoef; Jo Dix-
Vloeijberghs 

         

Celebrant Pastoor Rohling 
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11.15 uur H. Mis in de de St. Josephkerk 
 Koninklijke Harmonie Heerlen 

Piet Wiertz; Mia en Piet de Munter; Peter 
Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en dochter 
Tiny; Yvonne Schoon-Gadiot; Hub Van Loo 

   

Celebrant Kapelaan Blom 

Maandag 26 december  2e Kerstdag H. Stefanus 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Mannenkoor Polyhymnia 
   

Celebrant Pastoor Rohling 

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

Celebrant Deken Bouman 

Donderdag 29 december  

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 1 januari   H. Maria, Moeder van God 

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

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

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
Ger Hoeppermans 

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

Donderdag 5 januari  

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

Jaardienst echtpaar Guus Troe en Hubertina 
Castermans; Peter Borghans, Hubertina Borghans-
Heuts en dochter Tiny; Ouders Emonts-Schilling en 
dochter Ria;  

Zondag 8 januari   Openbaring des Heren 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
Jaardienst Gerrit de Jong en Drina de Jong van 
den Berg; Mevr. Kety Kampermann-Fischer; Jan 
Snackers vw zijn verjaardag;  

Celebrant Pastoor Rohling 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk (Gezinsmis)  
Familiekoor Young Spirit en kinderkoor St. 
Joseph 
Ouders Voragen-Mertens; Jaardienst Julie 
Meertens-Hendricks; Kit Meessen-Linssen 

Celebrant Kapelaan Blom 

Donderdag 12 januari  

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 15 januari   2e zondag door het jaar 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
6 wekendienst voor Ton Verberne; 1e jaardienst Jo 
Dix-Vloeijberghs; Jaardienst John en Bertie de 
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Cocq van Delwijnen-Brouwers; Jo Schlangen; 
Agnes Leuven-Hulsman; Hub Brouwers 

Celebrant Pater van Laarhoven 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
Jaardienst Mathieu Ploumen; jaardienst Gerrit 
Heiligers; Mathieu Schuurman; Mevr. Agnes Klara 
Zoetbrood; Ter nagedachtenis aan onze overleden 
ouders Hub en Altien Bauwens 

Celebrant Deken Bouman 

Donderdag 19 januari  

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 22 januari   3e zondag door het jaar 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Huub Reumkens 

Celebrant Kapelaan Blom 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
Jaardienst Albert en Lieske Golob-Janssen; Ger 
Hoeppermans;  

Celebrant Pastoor Rohling 

Donderdag 26 januari  

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 29 januari   4e zondag door het jaar 

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

 14



Celebrant Pastoor Rohling 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  

Celebrant Professor Stevens 

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 

Beste parochianen, voor de volgende periode, donderdag 2 
februari t/m zondag 26 februari, moeten wij de copy 
aanleveren op woensdag 18 januari; 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 
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:Vivian Kreutz  523 25 04  of Ineke Lasche 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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Kerstgevoel 

In de donkere nacht   
zaten herders bijeen, 
ieder op een steen. 

Boven hen fonkelen talloze sterren; 
plots scheen er een helder licht,  

voor hun aangezicht.  
En het zei:   

‘Zie daar ‘n Kindeke is geboren.’  
 

Liggende in een kribbe  
lag Hij neder,  

kwam op aarde 
in een kerststal. 

Herders kwamen nader 
en zagen Hem aan; 

zie de herders, ze vielen op hun knieën   
en aanbaden hem.  

Ze hoorden zijn stem.  
 

De wijzen uit het oosten  
kwamen ook toe  

ook al waren ze zo moe. 
Vielen ook op hun knieën   

geschenken met zich meegenomen;  
ook zij waren gekomen.  

Ze zagen de ster   
die hen de weg wees,  

 
Verloren mensen 

nadert toe.  
Allen die levensmoe zijn. 

Jezus is gekomen   
ook voor jou. 

Vind je dat fijn?  
Want hij wil graag je redder zijn!
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