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Abraham zien en zilveren priester
Ik kan me nog goed herinneren dat ik een eerder jubileum
vierde. Eén van de toenmalige acolieten, Jacqueline, schreef
toen voorop mijn misboekje: “vergeet niet om te genieten”.
Wat kenden ze me daar goed! En wat vreemd is het dan nu, om
te vieren in parochies, waar ik nog altijd een nieuweling ben
en mijn weg aan het vinden ben. Als mensen mij vragen of ik al
kan wennen, antwoord ik steevast: kunnen jullie al aan mij
wennen? Met alles wat ik ben, met wat ik goed kan en waar ik
minder goed in ben; met wat ik doe en de steken die ik laat
vallen; met alles speelt continu door mijn hoofd: hoe kunnen
we onze geloofsgemeenschappen laten groeien? En dan niet
persé in omvang en in aantal, maar in de kwaliteit van ons
Christenzijn. Hoe kunnen we in deze tijd nieuwe wegen
vinden, hoe kunnen we verbinden?
Ik dank voor het vertrouwen wat ik van velen krijg en de
manier waarop ik welkom ben en mij probeert te volgen in de
aanpak. Ik dank ook heel bijzonder onze burgemeester Ralf
Krewinkel in een gezamenlijke aanpak: geen tegenover van
kerk en gemeente, maar allebei in respect voor elkaar binnen
eigen verantwoordelijkheden. Daarbij wens ik zijn zoon Luca

beterschap en bid voor hem en voor alle zieke kinderen, want
dat zijn de echte dingen van het leven. Tegelijkertijd kan ik
vaak ook emotioneel heel bedrukt zijn wanneer dingen niet
vooruit te branden zijn. Wanneer mensen
verantwoordelijkheden niet nakomen of zelf (zeker van wie je
het niet verwacht!) een gesprek weigeren. Wie mij dan
ontmoet, weet dat ik dan wel ook een mens ben en zelfs zeer
onhebbelijk kan worden. Ik probeer eraan te werken, of zoals
ze in mijn eerste kapelaansparochie Elsloo zeiden: je blijft net
zolang leren tot je vingers even lang zijn gegroeid. Inderdaad,
genieten is lastig voor mij. Ik hoef geen cadeaus, geen
enveloppen, geen status en geen flessen wijn. Als het de
gemeenschap goed gaat, gaat het mij goed. Als het
overgemaakte bedrag helpt om de kosten van het feest te
betalen, ben ik blij, want dan drukt het niet op onze financieel
zwakke parochies. Als er wat overblijft voor nieuwe
initiatieven of voor achterstallig onderhoud van de dekenij,
dan zal ik daar dankbaar voor zijn. De meeste kans op genieten
is voor mij: wanneer we met velen samen kunnen zijn, waarbij
iedereen zich genodigd en welkom voelt, en juist die mensen
durven te komen, met wie ik nog geen weg mee heb weten te
vinden. Het gaat niet om de priester, een priester is maar een
voorbijganger: ik ben me zeer bewust dat ik ooit voor Petrus
zal staan en ik in confrontatie met de Eeuwige zal beseffen,
hoe ik zelf geleefd heb; hoe ik voor mensen als individu wat
heb kunnen betekenen; welke rol ik had voor de gemeenschap
als groep. Bidden we 1 oktober samen om zegen voor onze
geloofsgemeenschappen. Ik zal mijn best doen om daarvan te
genieten!
Hans Bouman, deken
Feestelijke Mis op 1 oktober
Zoals reeds eerder geschreven zal er op zondag 1 oktober één
Mis plaatsvinden en wel in de tent van het Oktoberfest op het
Pa n c r a t i u s p l e i n . D i t b i j g e l e g e n h e i d v a n 2 5 - j a r i g
priesterjubileum van de deken en zijn 50e verjaardag! De
grote wens van de deken is dat deze dag in het teken staat van
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binding tussen mensen en parochies. Laten we met zijn allen
hem dit cadeau gunnen en aanwezig zijn! Om 11.00 uur zal hij
feestelijk afgehaald worden van de dekenij naar de tent; daar
zal rond 11.30 uur de feestelijke Mis beginnen. Nadien is er
gelegenheid om hem de hand te schudden. Laten we bidden
voor het welslagen en aanwezig zijn om er samen een mooie
dag van te maken!
Rozenkransprocessie 8 oktober
Zondag 8 oktober zal in Welten, na de H. Mis van 10.00 uur, de
rozenkransprocessie uittrekken. Vaste route is het 'rondje om
de kerk', met deze keer een aanvulling: we eindigen niet in de
kerk, maar we trekken door naar de Loorenhof (ingang bij de
Plus) waar het tweede rustaltaar staat opgesteld en waar we
afsluiten. Maar de dag zelf sluiten we niet af! Er is dan
samenkomst met vlaai en gebak bij 't Bakkes! Welkom!
Lourdestriduüm 13-15 oktober
De parochie Molenberg bestaat dit jaar 100 jaar. Een van de
bijzondere gebeurtenissen binnen deze parochie is het
jaarlijkse triduüm (voorheen noveen). Drie feestelijke dagen
op rij. Vrijdag en zaterdag om 19.00 uur is er een feestelijke
H. Mis. Op zondag 15 oktober de afsluitende Mis met het koor
Sobornost om 10.00 uur. Van harte uitgenodigd om dit jubileum
mee te vieren met de parochie.
Kindermiddag en gezinsmis 21 en 22 oktober
Graag willen we verder gaan om iets te betekenen voor de
kinderen in onze wijk! Op zaterdagmiddag 21 oktober wordt er
een middag georganiseerd voor alle kinderen. Tijd is nog niet
vastgelegd. Neem gerust contact op met de kapelaan of de
catechiste (zie achterzijde blad) voor meer info. Via school zal
er een uitnodiging komen. Op zondag 22 oktober is er een
gezinsmis om 11.15 uur, speciaal voor kinderen. Linda Janssen
heeft als dirigente helaas afscheid van ons genomen; we zijn
heel dankbaar voor haar inzet in de afgelopen jaren! We
proberen om het kinderkoor voort te zetten! Zijn er kinderen
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die willen komen meezingen: heel graag!!! Voor de 21e graag
aanmelden; voor de 22e: gewoon welkom!
Viering met toediening ziekenzalving 21 oktober
In de meeste gevallen wordt een priester gevraagd om een
ziekenzalving toe te dienen op het moment dat iemand (bijna)
zijn of haar laatste adem uitblaast. Vaak een emotioneel en
ontroerend moment wanneer met familie samen gebeden
wordt. Toch is het mooi om niet te lang te wachten met dit
sacrament. Degene die het ontvangt kan dan nog heel bewust
mee bidden en het is voor de priester makkelijk om te plannen
vanwege zijn drukke agenda. Op die manier kunnen er ook
vaker meerdere mensen bij aanwezig zijn. Een sacrament,
waarin God zijn nabijheid willen laten zien, mag ook
toegediend worden op momenten dat je je krachten achteruit
voelt gaan en Gods kracht nodig hebt. Bovendien mag de
ziekenzalving meerdere keren ontvangen worden. Deken
Bouman zal op zaterdag 21 oktober om 15.00 uur voorgaan in
de St. Elisabethkapel in een viering waarin het sacrament der
zieken wordt toegediend. Wel aan degenen die zich van te
voren opgeven! Er liggen aanmeldingsformulieren in de kapel
en anders wendt u zich tot Hub Hochstenbach, voorzitter van
de pastorale groep van Imstenrade: Parc Imstenrade 124
(Bosanemoon) 64 PP Heerlen
Plaatsing en zegening Jacobusbeeld
Zondag 22 oktober 2017 - Bijzondere H. Mis in de Sint
Pancratiuskerk te Heerlen om 11:30 uur.
Op deze dag zal Bisschop Frans Wiertz, voordat hij van een
welverdiend emeritaat gaat genieten, één van zijn laatste
handelingen als Bisschop verrichten. Hij komt speciaal naar de
St. Pancratiuskerk, waar hij zolang pastoor/deken is geweest,
om een beeld te zegenen van Jacobus de Meerdere, de
Patroonheilige van alle Santiago-Pelgrims.
De Broederschap van St. Jacobus de Meerdere uit Roermond
komt, in vol ornaat, naar Heerlen om Mgr. Wiertz te
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begeleiden en om getuige te zijn van de inzegening van het
Jacobusbeeld dat Heerlenaar Peter Schunck speciaal voor deze
kerk heeft laten maken door zijn stadgenoot, de beeldhouwer
Sjaak Teunissen. Aanleiding voor deze schenking was de goed
verlopen pelgrimstocht die Peter Schunck, vanuit Heerlen, in
2012 liep, samen met zijn vrouw Marlène. Na haar overlijden
deed hij dit in 2015, in zijn eentje, nog eens over.
De H. Mis zal worden opgeluisterd door het Heerlense koor
Beaugeste o.l.v. dirigente Margreet Wesseling, dat speciaal
voor deze viering het pelgrimslied “Tous les matins, Ultrea!!”
zal zingen. Een lied dat alle Santiago-pelgrims bekend in de
oren zal klinken.
Na de H. Mis wordt het beeld aan de buitenzijde van de kerk,
in de nis boven de noordelijke toreningang geplaatst en daar
voor eeuwig verankerd. U bent allen van harte welkom.
Vanwege de te verwachten grote belangstelling is het
raadzaam tijdig aanwezig te zijn.
Concert CantAnimus 28 oktober
Het Arnhems koor CantAnimus gaat een bezoek brengen aan
Limburg en zal op zaterdag 28 oktober a.s. om 20.00 een
bijzonder concert geven in de St. Martinuskerk onder het
thema 'Stem en Stilte'. Liefdevolle en troostrijke klanken voor
hen, die hun dierbaren herdenken. Het centrale gedeelte
wordt gevormd door het Requiem 'veur mien Moe',
gecomponeerd door de dirigent Caspar van der Vinne. Een
eigentijds requiem, waarover de componist zelf zegt: 'Ik heb
het geschreven, denkend aan mijn moeder, die heel wat
geknokt heeft in haar leven. Voordat ik ging componeren heb
ik geluisterd, bij en in de kerk om te luisteren wat er voor mij
zou moeten klinken om van iemand liefdevol afscheid te
nemen.' Het koor CantAnimus zou deze prachtige muziek graag
met ons delen. Er zijn geen kosten aan verbonden en er is geen
verkoop van kaarten. Er zal wel een deurcollecte plaatsvinden
na afloop van het concert. Noteert u 28 oktober in uw agenda
en wees welkom!
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Marktdagconcert
Iedere eerste dinsdag van de maand is van 13.00-13.30 een
orgelconcert; voelt u zich vrij om gewoon even binnen te
lopen! Op dinsdag 3 oktober zal dit concert verzorgd worden
door Rob Waltmans (www.robwaltmans.nl).
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Aanwezigheid priesterstudenten in Heerlen
In ons bisdom zijn nu zo’n 45 priesterstudenten, het merendeel
van hen komt uit verre buitenlanden. Zij leren tijdens hun
opleiding ons land en onze cultuur wat kennen door stages,
zoals bv. in het Toon Hermanshuis, door talencursussen in
Heerlen en door actief op pad te gaan. Drie van hen zullen dan
ook vaker in onze parochiekerken opduiken: Vijay Nallipogu,
John Ashirvadam en Arulraj Mariasusi, alle drie afkomstig uit
India. Zij zullen met name in de Pancratiuskerk aanwezig zijn,
soms ook in de andere kerken. Laten wij hen met open armen
ontvangen; laten wij hen helpen om zich thuis te voelen in
Nederland!
Deken Bouman
Allerheiligen en Allerzielen
Op woensdag 1 november is het Allerheiligen, een feestelijke
dag waarin alle heiligen in de hemel worden aangeroepen voor
ons te bidden. Allerzielen, een dag later, waarin bijzonder stil
wordt gestaan bij de dierbare overledenen die op weg zijn
naar de hemel en wij bijzonder voor hen bidden. Ook een dag
om stil te staan bij ons verdriet en bidden om kracht en troost.
In de St. Pancratiuskerk worden deze dagen extra aandacht
gegeven en wordt de H. Mis gevierd om 10.00 uur met
muzikale ondersteuning. Op zondag 29 oktober staan we stil
bij de overledenen van het afgelopen jaar. In de Molenberg
worden de namen genoemd tijdens de Mis van 10.00 uur en in
de Pancratius van 11.30 uur. In Moeder Anna worden deze
genoemd tijdens de H. Mis van zaterdag 28 oktober. In de St.
Elisabethkapel worden álle mensen genoemd die gewoond
hebben in Parc Imstenrade tijdens de zondagse Mis van 11.15
uur. In de St. Joseph en in de St. Martinus worden op 29
oktober de namen genoemd tijdens het lof om 15.00 uur,
waarna aansluitend de graven worden gezegend.

7

Oktober - Rozenkransmaand
Om extra aandacht te besteden aan het bidden van de
rozenkrans zijn er aantal momenten die plaatsvinden in de
komende maand.
St. Joseph
Elke donderdagavond wordt de H. Mis van 19.00 uur gehouden
in de Vredeskapel aan de Bautcherweg; voorafgaand wordt
daar om 18.30 uur het rozenhoedje gebeden. Elke
doordeweekse dag wordt in de kapel om 18.00 uur het
rozenhoedje gebeden (behalve op donderdag).
St. Martinus
Elke dinsdagavond voorafgaand aan de avondmis van 19.00 uur
wordt om 18.30 uur het Allerheiligste uitgesteld en het
rozenhoedje gebeden.
Bijbelverdieping
Ook de komende maanden duiken we weer in de bijbel om te
ontdekken dat Gods Woord niet saai is, maar over ons leven
van elke dag gaat! Eens per maand op de maandagavond
komen we samen in de Ontmoetingsruimte onder de St.
Josephkerk te Heerlerbaan. Inloop is vanaf 19.30 uur en de
avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er zal een pauze zijn met
koffie en iets erbij en we sluiten af met het bidden van de
dagsluiting. De volgende avonden zijn: 16 oktober, 13
november, 11 december en 8 januari.
Academie Rolduc 2017/2018
Nu de Academie Rolduc haar vierde jaar ingaat, behoort zij
reeds tot een vast bestand van vorming en verdieping in
Limburg. De geschiedenis en ons huidige samenleven reiken
ons immers steeds opnieuw onderwerpen aan, die onze
aandacht vragen. Daarom zullen wij ook in het academisch
jaar 2017-2018 uitdagende thema’s uit ethiek, geschiedenis,
politiek, theologie en filosofie aan de orde stellen. Voor meer
informatie en het volledige programma met korte
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omschrijvingen van de lezingen kijk op: www.rolduc.nl/
academie.
De data van de bijeenkomsten zijn: 15-09-2017; 20-10-2017;
17-11-2017; 19-01-2018; 23-02-2018; 06-04-2018; 11-05-2010;
08-06-2018. De avonden beginnen telkens op een vrijdag om
19.00 uur in de grote collegezaal van het Grootseminarie
Rolduc, Heyendallaan 82, Kerkrade. Er wordt per avond een
bijdrage van € 5,- p.p. gevraagd.
De lezingencyclus van de Academie Rolduc wil vanuit een
katholieke achtergrond deze verschillende terreinen belichten.
De uitgenodigde inleiders willen ons daarbij een gids zijn, en
tot nadenken en dialoog inspireren. U bent van harte welkom!
Dierbare overledenen herdacht in kapel of kerk
19-05-1932 Mia Fokkens-Knubben

05-09-2017

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
KERKDIENSTEN
Zondag 1 oktober
jaar

26e zondag door het

Géén H. Missen in onze parochie!
11.30
25deken

H. Mis in de tent van het Oktoberfest b.g.v. het
jarig priesterjubileum en de 50e verjaardag van
Bouman

Donderdag 5 oktober
18.30 uur
19.00 uur

Rozenhoedje Vredeskapel Bautcherweg
H. Mis Vredeskapel Bautcherweg
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Zondag 8 oktober
11.15 uur

27e zondag door het jaar

H. Mis in de St. Elisabethkapel
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Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen; Gerda RikersFrings en overleden echtgenoot Jan Rikers vw
Verjaardag
Celebrant
11.15 uur

Deken Bouman
H. Mis in de de St. Josephkerk
Zeswekendienst Jaenny Rongen-van Bael;
Jaardienst Frans Mertens; voor de ouders
Theunissen-Schaeps en kinderen; Jaardienst
Hanna Meijers- Debong, overleden ouders MeijersHermans en overleden familie leden; Jaardienst
Mariet Rutten –Demacker en Jo Rutten; Peter
Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter
Tiny; Mia Heuts-Aleleijn voor haar verjaardag;
Riet Stienstra-Vermeeren

Celebrant

Professor Stevens

Donderdag 12 oktober

\

18.30 uur
19.00 uur
dochter

Rozenhoedje Vredeskapel Bautcherweg
H. Mis Vredeskapel Bautcherweg
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en
Tiny

Zondag 15 oktober
jaar

28e zondag door het

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor
Jaardienst Jo en Harry Schenekens-Dankers; Voor
ouders Hubert en Liza Volders-Habets; Rudolf
Jongen

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaanse Schola
Zeswekendienst voor Mia Fokkens-Knubben; Riet
Stienstra-Vermeeren; Ans Bartels-van Hassel
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Celebrant

Pastoor Rohling

Donderdag 19 oktober
18.30 uur
19.00 uur

Rozenhoedje Vredeskapel Bautcherweg
H. Mis Vredeskapel Bautcherweg
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en
dochter
Tiny
Zaterdag 21 oktober
15.00 uur

Viering met toediening ziekenzalving

Celebrant

Deken Bouman

Zondag 22 oktober
jaar

29e zondag door het

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Joos Wachelder v.w. verjaardag; Wies SeetsenWachelder; Jo Hendriks

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Gezinsmis!
Jaardienst ouders Hamers-v.d. Molen; Riet
Stienstra-Vermeeren; Jaardienst ouders LanckohrDuysens
Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 26 oktober
18.30 uur
19.00 uur

Rozenhoedje Vredeskapel Bautcherweg
H. Mis Vredeskapel Bautcherweg
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny; Voor Herman Hanreats en dochter
Carla, alle levende en overleden familieleden, uit
dankbaarheid.

Zondag 29 oktober
jaar

30e zondag door het
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11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Giel Frijns

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Kerkelijk gemengdkoor St. Joseph Heerlerbaan-

Welten
Jaardienst Tilly Speck-Klinckhamers; José van de
Laarschot-Hoenjet; Jaardienst ouders BarwegenSchmets en zoon Wim; Piet Wiertz; Jaardienst
ouders; Peter Borghans en Hubertina BorghansHeuts en dochter Tiny; Jan en Mia MulkensGeelen; Riet Stienstra- Vermeeren
Celebrant

Pastoor Rohling

15.00 uur

Allerzielenlof met aansluitend zegening graven
Koperkwartet familie Mulkens

Voorganger Diaken Keijmis
Donderdag 2 november
18.30 uur Uitstelling en rozenhoedje dagkapel St.
Josephkerk
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Josephkerk
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en
dochter
Tiny
Zondag 5 november
jaar
11.15 uur

31e zondag door het

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen; Wil Trienekens;
Ans Barteks-van Hassel

Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank
11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Jaardienst ouders Lurken, Els Lenie en Matthieu;
Jaardienst Dorus Faber; Peter Borghans en Hubertina
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Borghans-Heuts en dochter Tiny; Ouders TheunissenSchaeps en kinderen; Riet Stienstra-Vermeeren

Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank

Beste parochianen, voor de volgende periode, donderdag 9
november t/m zondag 3 december, moeten wij de copy
aanleveren op woensdag 20 september; 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 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.
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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