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Bezoek zieken in het ziekenhuis 

Helaas krijgen we van het ziekenhuis geen namen meer 
door van opgenomen parochianen. Toch vind ik het als 
deken mijn kerntaak om er samen met het team 
allereerst voor de zieken te zijn. Uit ervaring weet ik ook 
dat velen een klein bezoekje in het ziekenhuis enorm op 
prijs stellen, ongeacht hun kerkbetrokkenheid. In dit 
“jaar van barmhartigheid” mag de aandacht voor de zieke 
medemens zelfs nog even extra benadrukt worden als één 
van de werken van barmhartigheid. 
Weet u dus dat u zelf of een naaste wordt opgenomen, 
laat het me even weten als een bezoekje gewaardeerd zal 
worden. Het hoeft echt geen levensbedreigende situatie 
te zijn. Het kan ook zijn voor een knie- of heupoperatie, 
waarin je juist weer onderweg gaat naar een nieuwe 
toekomst. Ook liep ik in vorige parochies af en toe eens 
langs op de dialyseafdeling bij een parochiaan, die daar 
drie keer per week meerdere uren doorbracht. En 
inderdaad: ook ben ik graag aanwezig bij zieken, voor wie 
het leven kwetsbaar wordt. Tot een tijd geleden vroeg het 
ziekenhuis, volledig conform de regels van de 
privacywetgeving, bij de opname of het aan de parochie 
mocht worden doorgegeven; als ik dan bij de balie kwam, 
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werd ter plekke een uitdraai uit het systeem gemaakt. 
Helaas is dat niet meer… 
Nogmaals, stelt u of uw dierbare een bezoekje op prijs: 
laat het even weten, we willen er zijn voor u! 

Deken Bouman 

Gezinsmis 16 oktober en kindermiddag 8 oktober 

Op zondag 16 oktober zal de H. Mis van 11.15 uur 
bijzonder gericht zijn op de kinderen. Alle kinderen zijn 
meer dan welkom! Op zaterdag 8 oktober wordt er een 
kindermiddag georganiseerd in de Ontmoetingsruimte. We 
maken dan iets dat te even met de maand oktober. Ben je 
nieuwsgierig?? Geef je dan op via Peggy van der Wouw of 
kapelaan Blom; de contactgegevens kun je vinden op de 
achterzijde van dit blaadje. De middag zal duren van 
14-16 uur. Datgene wat gemaakt wordt, kun je meenemen 
naar de mis van 16 oktober. Tijdens de mis wordt het 
gezegend en mag je het weer naar huis nemen. Wees 
welkom op zaterdag 8 oktober en zondag 16 oktober. 

Vredeskapel Bautscherweg 

In de maand oktober bidden we samen de rozenkrans en 
vieren we de H. Mis in de vredeskapel gelegen aan de 
Bautscherweg i.p.v. in de vredeskapel aan de 
Bautscherweg. Elke donderdagavond zal om 18.30 uur het 
rozenhoedje gebeden worden en om 19.00 uur vindt de H. 
Mis plaats.  

Snuffelstage Priesterstudenten uit India 

Het Groot-Seminarie Rolduc heeft een beroep op onze 
parochie gedaan om gastvrij te zijn voor twee 
priesterstudenten uit India, Vijay en Christuraj. 
Vanzelfsprekend willen we onze medewerking geven in 
het werk van barmhartigheid: de vreemdelingen 
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herbergen.Vanuit hun seminarie in India zijn zij naar 
Nederland gekomen om hier hun priesteropleiding te 
vervolgen en 10 jaar in Nederland als priester te werken.  
Zij zijn nu een jaar in Nederland en hebben zich tot nu 
toe vooral toegelegd op de Nederlandse taal. Zij hebben 
geen specifieke stageopdracht, die komt later in de 
opleiding. Hun aanwezigheid is te zien als een 
snuffelstage, die hen kan helpen in te groeien in de 
Nederlandse kerksituatie. Ook kan het andersom werken: 
hun aanwezigheid kan weer een verrijking zijn voor 
onszelf.Hoewel u ze in meerdere kerken tegen kunt 
komen, zal het accent vooral rond de Pancratiuskerk 
liggen. Spreekt u hen gerust aan, laten we zorgen dat ze 
zich welkom en thuis gaan voelen! 

Bijbelcursus 

Het komende halfjaar willen we graag weer een doorstart 
maken met de bijbel. Het is een ontdekkingsreis, een 
ontdekking waarin we mogen beseffen dat de verhalen 
over ons gaan, over ons leven. De data voor het komend 
halfjaar zijn telkens op maandag van 19.30-21.30 uur: 10 
oktober, 14 november en 19 december.  
In september lukt het helaas niet een geschikte 
maandagavond te vinden. Ik hoop jullie te ontvangen in 
de Ontmoetingsruimte onder de St. Josephkerk 
Heerlerbaan. Er is koffie met wat erbij; we sluiten de 
avond af met het bidden van de dagsluiting. 

Kapelaan Blom. 

Avondcursus filosofie op Rolduc 

Reeds vele jaren bestaat er op dinsdagavonden op het 
Grootseminarie Rolduc een vrij aanbod voor studie en 
verdieping. Er werden cursussen gegeven over theologie, 
ethiek, exegese en filosofie. Ook in het nieuwe studiejaar 
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2016/2017 krijgt dit aanbod een vervolg. Deze keer is 
weer de filosofie aan de beurt, met als overkoepelend 
thema: “Hedendaagse filosofie en filosofie als nadenken 
over het heden.” 
In kort bestek geformuleerd komen de volgende thema’s 
aan de orde: 
- Samenleving wagen 
- God denken 
- De taal bewaken 
- De economie alsmaar opvoeren 
- De kunst vergoddelijken 
- De opmerkzaamheid herwinnen 
- De nieuwe mens creëren 
- Aan de dood ontkomen 
- In de communicatie verdrinken 

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, wel 
wordt er in verband met de zaalhuur een vrije gave 
gevraagd. De inleider is Dr. D. Rohling, docent filosofie op 
Rolduc. De bijeenkomsten beginnen telkens om 20.00 uur 
in de collegezaal ‘Megaron’, met als eerste avond 
dinsdag20 september 2016 om 20.00 uur.  
De andere data (voorlopig tot aan Kerstmis) zijn: 04-10; 
25-10; 08-11; 22-11; 06-12). Voor meer informatie kunt u 
ook kijken op de website: http://home.kpn.nl/snack035/
Fidelis/Welkom.html.  
“De filosofie is haar tijd in gedachten.” Met deze 
uitspraak duidde de filosoof Hegel de dubbele taak van de 
filosofie aan: om over de gebeurtenissen grondig na te 
denken en om als een begeleider het dagelijkse leven van 
ons mensen te verhelderen. U bent van harte welkom en 
uitgenodigd om deze weg mee te gaan. 

Lourdestriduum 
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Wij willen u alvast van harte uitnodigen om deel te nemen 
aan het Lourdestriduum dat gehouden wordt in de kerk 
van de Molenberg van woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober. 
Telkens zal om 19.00 uur een plechtige mis plaatsvinden 
met een gastpriester en een koor. Voorafgaand aan de mis 
wordt om 18.30 uur het Allerheiligste uitgesteld en de 
rozenkrans gebeden. Centraal staat uiteraard Maria en 
Lourdes. Als slotlied wordt het 'Te Lourdes op de bergen' 
gezongen; een ieder zal een kaarsje krijgen en bij 
gedempte lichten geeft dit een bijzondere sfeer. Ook kunt 
u bij binnenkomst een intentie opschrijven; dezen worden 
dan aan het eind van de mis, op bijzondere voorspraak 
van O.L.Vrouw van Lourdes, voorgedragen en aan God 
opgedragen. Plaatselijke tradities willen we niet verloren 
laten gaan. We hopen dan ook dat er voldoende 
belangstelling mag zijn vanuit andere parochies! Samen 
vormen we de Kerk. 

Rozenkransprocessie  

Elk jaar vindt in Welten, naar langlopende traditie, de 
rozenkransprocessie plaats op de 1e zondag van oktober. 
Oktober is traditioneel de 'rozenkransmaand' en is een 
verwijzing naar 7 oktober. Op die dag vond in 1571 de slag 
bij Lepanto plaats; de Heilige Liga (Kerkelijke Staat 
samen met een aantal landen) behaalde een belangrijke 
overwinning op het Ottomaanse Rijk. Die overwinning 
werd toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans en 
op 7 oktober viert de Kerk sindsdien O.L.V. van de 
Rozenkrans. Op zondag 2 oktober vieren we in de St. 
Martinuskerk om 10.00 uur de H. Mis met aansluitend de 
processie waaraan verschillende verenigingen hun 
medewerking aan verlenen. In de processie wordt het 
Allerheiligste meegedragen en het Mariabeeld in een 
rondje om de kerk. 
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In de boomgaard de Loorenhof Welten-Benzenrade werd 
het afgelopen jaar hard gewerkt tot het tot stand komen 
van een 'bakkes', ofwel een bakhuis. Begin oktober had 
men graag de eerste vlaaien willen bakken; helaas is dit 
toch niet haalbaar gebleken. Om iedereen toch in de 
gelegenheid te stellen nu al het resultaat te kunnen 
aanschouwen wordt er op zondag 2 oktober rondleidingen 
georganiseerd. De eerste rondleiding is om 12 uur en 
vervolgens om 13, 14 en 15 uur. Bij veel belangstelling zal 
een extra rondleiding plaatsvinden om 16 uur. 
Meer info over de Loorenhof en het bakkes vindt u op 
www.deloorenhof.nl. 

Koninklijk Heerlens Mannenkoor Sint Pancratius in 
concert met de EckernförderChorgemeinschaft 

Van 16 ok tober t o t 20 ok tober a . s . i s de 
EckernförderChorgemeinschaftvon 1860 te gast bij het 
Koninklijk Heerlens Mannenkoor Sint Pancratius.De 
EckerförderChorgemeinschaft bestaat uit 60 zangers en 
zangeressen en staat onder leiding van Angela Lins. 
Regelmatig treedt het koor op in Schleswig Holstein en 
daarbuiten; en is ook in het buitenland geen onbekende. 
Op woensdag 19 oktober geven beide koren een concert in 
de St. Pancratiuskerk. Het koor uit Eckernförder brengt 
een gevarieerd programma van Sprirituals, populair 
klassieke werken en geestelijke muziek. Ook Pancratius 
brengt een gevarieerd programma van klassieke werken 
tot popmuziek. 
Het concert begint om 19.30 uur en de entree bedraagt € 
7,50. De kerk zal voor de bezoekers van het concert om 
19.00 u. worden opengesteld. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de koorleden en voor aanvang van het concert bij de 
ingang van de kerk. www.pancratiuskoor.nl 

Dwalen in het antropoceen 
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Het dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit 
voor de lezingop donderdag 20 oktober 2016 om 20.00 
uur in de Stadsschouwburg Heerlen T&P zaaldoor prof. dr. 
René ten Bos, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen. 
Prof. René ten Bos geeft ons een voorproefje van zijn 
boek "Dwalen in het Antropoceen" dat in februari 2017 zal 
uitkomen. Het Antropoceen is de voorgestelde naam van 
het tijdperk waarin het Aardse klimaat en de atmosfeer 
de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. De 
N e d e r l a n d s e a t m o s f e r i s c h c h e m i c u s  e n 
Nobelprijswinnaar Paul Crutzen was zestien jaar geleden 
de eerste die opperde dat het Holoceen voorbij was. “De 
impact van het menselijk handelen op aarde is door de 
enorme bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling 
in de industriële landen zo groot, dat er een nieuw 
geologisch tijdvak is ontstaan”, aldus Crutzen. Hij 
noemde het nieuwe tijdvak het Antropoceen. 

Vanaf 19.30 is ontvangst; de T&P-zaal is bij binnenkomst, 
rechts naast de hoofdingang. Om 20.00 uur begint de lezing 
en rond 22.00 uur is sluiting. Het laatste half uur is 
gelegenheid tot vragen stellen. De koffie in de pauze krijgt 
u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije 
g a v e i s w e l k o m . O o k u w p a r t n e r o f a n d e r e 
belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. 
U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te 
sturen naar jknip@mail.be, of te bellen  naar tel. 
06-57595999  van mevrouw J.Krasznai. Wilt u  liefst vóór 
10 oktober  a.s. opgeven met hoevelen u komt. 

Oranjehof 

Met de bewoners van het Oranjehof vieren we op 
woensdag 5 oktober de H. Mis enop woensdag 
2november. Tijdens de Mis van 2 november (Allerzielen) 
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staan we bijzonder stil bij de overleden bewoners van het 
afgelopen jaar. Zoals gebruikelijk vangen de missen aan 
om 17.00 uur. 

Dierbare overledene herdacht in kapel of kerk 

19-01-1920 Fun Poels    02-09-2016 
23-03-1947 Kit Meessen-Linssen  03-09-2016 
28-03-1922 Annie Kremers-Tekstra  15-09-2016 

KERKDIENSTEN 

Donderdag 6 oktober  

18.30 uur  Rozenhoedje in de vredeskapel Bautscherweg 
19.00 uur H. Mis in de vredeskapel Bautscherweg 
  Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en dochter 
Tiny 

Zondag 9 oktober   28e zondag door het jaar 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Lies Vranken-Jaspers; Margriet Schilderman-Abels; 

Rudolf Jongen 
   

Celebrant Deken Bouman 

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

Jaardienst ouders Lanckohr-Duijsens; Piet de Munter 
wegens verjaardag 

         

Celebrant Pastoor Rohling 

Donderdag 13 oktober  

18.30 uur  Rozenhoedje in de vredeskapel Bautscherweg 
19.00 uur H. Mis in de vredeskapel Bautscherweg 
  Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en dochter 
Tiny 

Zondag 16 oktober   29e zondag door het jaar 

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

 8



 Jaardienst Jo en Harry Schellekens-Dankers; Ouders 
H u b e r t Vo l d e r s e n L i z a Vo l d e r s - H a b e t s ; 
KetyKampermann-Fischer 

Celebrant Pater van laarhoven 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
6-wekendienst Kit Meessen-Linssen; Hans Herbert 
Offermans wegens verjaardag; Yvonne Schoon-
Gadiot;ouders Lenoire-Derks;   

Celebrant Kapelaan Blom 
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Donderdag 20 oktober  

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

Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en dochter 
Tiny 

  
Zondag 23 oktober   30e zondag door het jaar 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
Frans Sonneville; Lou Hermens; mevr. Annie Herpers-
Waelen   

Celebrant Pastoor Rohling 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Jaardienst ouders Hamers-v.d. Molen; Mathieu 
Schuurman; 

uit dankbaarheid;  
          

Celebrant Kapelaan Blom 

Donderdag 27 oktober  

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

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny; Hub Brouwers 

Zondag 30 oktober   31e zondag door het jaar 

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

Celebrant Pater van Laarhoven 
Tijdens de H. Mis worden de overledenen van het afgelopen jaar 
herdacht 

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

Jaardienst Tilly Speck-Klinckhamers; Jaardienst Peter 
Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter 
Tiny; Jaardienst ouders Barwegen-Schmets en zoon 
Wim;Jaardienst voor Dorus Faber; Huub Knubben en 
overleden ouders 

Celebrant Pastoor Rohling 
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15.00 uur Allerzielenlof 
  Familiekoor Young Spirit 
Celebrant Deken Bouman 
Tijdens het lofworden de overledenen van het afgelopen jaar 
herdacht 
Na het lof vindt de gravenzegening plaats 

Donderdag 3 november  

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; ouders Keularts-Gille en zoon Gerard 

  
Zondag 6 november   31e zondag door het jaar 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
St. Elisabethkoor 
Mevr. M. Verkoelen-Meuwissen; John en Bertiede Cocq-
van Delwijnen; Frans Sonneville 

   
Celebrant Pater van Laarhoven 
Na de H. Mis ontmoeting met koffie/thee en aandacht voor 
voedselbank 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
Jaardienst ouders Lurken, Els, Lenie en Mathieu; Els 
Starmans-Knoren 

N a d e H . M i s o n t m o e t i n g m e t k o ff i e / t h e e i n d e 
Ontmoetingsruimte 

         

Beste parochianen,voor de volgende periode,donderdag 10 
november t/mzondag 4december, moeten wij de copy aanleveren op 
woensdag 26oktober; 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.Woensdag geopend 
09.30-12.00; zie verder dit blad 
Tel.: 5413896; email: parochiekantoor@rksintjoseph.nl 
rksintjoseph.nl  www.rksintjoseph.nl 

Deken H. Bouman 
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen. 
Tel.:  5713682   email: hansjbouman@gmail.com 

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: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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