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Allerheiligen/Allerzielen
De tijd gaat snel…. maar lijkt soms ook weer stil te staan.
Wanneer iemand overlijdt, leven mensen met je mee. Daarna
ook nog wel even, en soms krijg je net steun van iemand van
wie je het niet had verwacht. Maar toch: je moet zelf weer de
draai in het leven weten te vinden. Het ritueel van een
kerkelijke uitvaart richt zich zowel op de overledene, die we
aan God aanbevelen, als ook op de nabestaanden: we bidden
om troost en kracht. Een uitvaart is nooit “leuk” om te doen,
maar als priester voel en ervaar ik hoe kostbaar het is om
daarin voor te gaan. Bijzonder ook aan kerkelijke rituelen is,
dat ze weer ingebed zijn in een groter geheel van vieringen:
we dragen HH. Missen op om te bidden voor de overleden en
de nabestaanden. Tevens komen we één keer per jaar samen
om de overleden van het afgelopen jaar te herdenken én te
bidden voor hen, die langer geleden overleden zijn, aan wie
niemand meer denkt en voor wie niemand meer bidt.
Allerheiligen is de dag, dat we alle heiligen in de hemel eren
en bidden om hun voorspraak. Allerzielen staan we stil bij alle
overledenen en hun nabestaanden; de overledenen van het
afgelopen jaar worden in diverse kerken met namen genoemd.

Laten deze dagen voor ons een uitnodiging zijn om samen te
komen, maar ook om eens extra attent te zijn naar mensen,
die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. Laten wij
hen en elkaar tot zegen zijn!
Deken Bouman
Vacature penningmeester Parochieraad i.o. St. Joseph
Heerlerbaan
Vanaf januari 2018 heeft de parochie een nieuwe vrijwilliger
nodig, die enkele of meerdere financiële en boekhoudkundige
taken van de huidige penningmeester kan overnemen. Hierbij
kunt u denken aan het controleren en verwerken van in- en
uitgaven, betalingsopdrachten, bankafschriften en het beheer
van de contante gelden. Ook het opstellen van de jaarrekening
zal tot het takenpakket behoren. Daarnaast is de
penningmeester lid van de Parochieraad. Bent u geïnteresseerd
in deze vacature en wilt u meer informatie? Neem dan
vrijblijvend contact op met dhr. Herman van Leeuwen
06-46025685 of herman.vanleeuwen@planet.nl. Kent u
mogelijk iemand die geschikt zou kunnen zijn voor deze
functie? Laat het ons dan ook even weten, dan kunnen wij
contact opnemen met deze eventuele kandidaat.
Namens de Parochieraad in oprichting
Dank, wat een feest!
Woorden schieten tekort om te danken voor mij jubileumfeest
in de tent ( “het paviljoen”) van het Oktoberfest Heerlen. Het
was fantastisch en overweldigend: de tjokvolle tent, de sfeer
van de gezamenlijke Eucharistie, de felicitaties, alles. Dank
aan Joost en Erik van het Oktoberfest, de besturen en het
organiserend comité, maar vooral aan iedereen die op welke
manier dan ook feliciteerde of meeleefde. Ik kan geen keer
over straat gaan zonder dat mensen erover beginnen of alsnog
proficiat wensen en verontschuldigden, wanneer ze niet
aanwezig konden zijn. U zult hopelijk begrijpen dat het voor
mij onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken. Dankuwel
dus langs deze weg!
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Steeds herhaal ik, dat het niet om de priester gaat:
gemeenschap staat centraal, een priester is maar een
voorbijganger. Maar: een priester is ook een mens, en dan doet
het goed om jezelf als deel van een gemeenschap te ervaren
en je door een gemeenschap gedragen te voelen. Dankuwel, op
naar hopelijk vele volgende jaren!
Deken Bouman
Samenkomst nabestaanden: verleden begraven
Een brug die je niet oversteekt is een gemiste kans op een
ander leven. Chinees spreekwoord. Sommige mensen hebben
geleerd er niet meer over te praten, als iemand overleden is.
Ze hebben het verleden niet alleen begraven, maar hebben de
grond erboven nog eens extra hard aangestampt. Het is
moeilijk iets te laten groeien op grond die zo hard is
aangestampt zeker als je die aarde niet kunt of mag
omspitten. De vraag waarom? Daar krijg je vaak geen antwoord
op. Daar is ook geen antwoord op te geven. De echte troost zit
vaak niet in het antwoord maar in het steeds weer kunnen
stellen van de vraag.
“Ruimte voor verdriet”. Is een werkgroep die groepen
organiseert, voor mensen die een partner een kind, een broer,
zus, een geliefde verloren hebben. Zo’n groep kan een bron
van inspiratie zijn, die laat zien hoe je uit crisissen nieuwe
mogelijkheden kunt putten. Het opent perspectieven voor
mensen die met verdriet en verlies worden geconfronteerd.
Laat u informeren door de website :
www.ruimtevoorverdriet.nl .Geef je op of neem contact op
met Jacques Vestjens, jmlvest@planet.nl of 0624959086 of J.
Vestjens Bekkerveld 29. Deze groepen komen bij elkaar in de
periode van november tot mei . De winterperiode. Plaats en
tijd worden gegeven.
De deelname is gratis.
4 november - Vormelingendag
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Voor de vormelingen die zich hebben opgegeven is er een
gezamenlijk startmoment. Dit moment is voor alle vormelingen
van het dekenaat Heerlen; dat zijn alle parochies van Heerlen,
Voerendaal, Hoensbroek en Brunssum. Op zaterdag 4 november
komen we samen in het sportcomplex de Joffer te Kunrade. Er
wordt een leuk spellencircuit uitgezet. Daarna is er een
fakkeltocht naar de kerk van Kunrade en wordt er afgesloten
met een gebedsdienst. Deze wordt dit jaar geleid door
kapelaan Blom.
12 november 11.30 uur Carnavalsmis in de Pancratius
Jaarlijks opent de carnavalsvereniging De Winkbülle het
nieuwe carnavalsseizoen door samen de H. Mis te vieren in de
Pancratiuskerk. Ieder jaar al een bijzonder gebeuren, maar dit
jaar hebben we in goed overleg besproken of we er misschien
nog wat meer van zouden kunnen maken. Deken en
organisatiecomité nodigen dus iedereen van harte uit om deze
feestelijke H. Mis mee te komen vieren!
23 november presentatie realiseren Vastenactieproject
2017
Het Vastenactieproject Nepal, een school voor de allerarmste
kinderen inThali,is door de 30 helpende handen van Jeugdkring
Chrisko gerealiseerd. Graag nodigen wij alle deelnemende
parochies van Heerlen en Landgraaf uitvoor de presentatie. U
bent van harte welkom op donderdag 23 november 2017 van
20.00-21.30 uur in de ontmoetingsruimte van de
St.Josephparochie Heerlerbaan. U wordt ook in de gelegenheid
gesteld om al uw vragen te stellen onder hetgenot van een
kopje fairtrade koffie. Wij hopen u dan te ontmoeten.
Jeugdkring Chrisko enMissionair Overleg Parkstad
2 december - Gezinsmis St. Martinus met zegening
adventskransen
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Het komt al gauw dichterbij... de adventstijd. De advent is de
tijd waarin we ons voorbereiden op het kerstfeest. In volgend
parochieblad daar meer aandacht over. Maar toch alvast de
vermelding dat er op zaterdag 2 december om 19.00 uur in de
St. Martinuskerk van Welten een gezinsmis plaatsvindt; dit is
het eerste weekend van de advent, precies 4 weken voor
kerst. Dit jaar valt op zondag 24 december de 4e zondag van
de advent (in de ochtend) en kerstavond samen! Iedereen is
welkom, op 2 december, om zijn/haar adventskrans mee te
nemen. Bij binnenkomst kunnen deze worden afgegeven en
worden ze voor bij het altaar neergelegd. Ze worden dan
gezegend en tijdens de Mis zal aan een grote adventskrans de
1e kaars aangestoken worden. Een viering voor jong en oud.
Wees welkom!
Aanmelding voor Communie en Vormsel
Er zijn drie stappen die eigenlijk bij elkaar horen. Als
pasgeborene (meestal...) word je gedoopt. Water is een
symbool van 'leven'. Meer dan symbolisch wil het doopsel
iemand opnemen in het leven van de Kerk en een leven met
God. De Kerk, die - meer dan een gebouw - bestaat uit mensen
die samenkomen en geloven, biedt een 2e stap aan die
gewoonlijk plaatsvindt rondom het 7e/8e levensjaar (in de
praktijk aan groep 4 van de basisschool). Zoals wij niet zonder
voedsel kunnen leven en opgroeien, zo wil Jezus zich als
voedsel geven om te leven en opgroeien in liefde. Het is altijd
een heel feestelijk gebeuren de 1e Communie te ontvangen.
De 3e stap is het Vormsel en wordt gegeven aan 11-12- jarigen
(in de praktijk aan groep 8 van de basisschool). Kinderen
worden zelfstandiger en gaan zich steeds meer eigen ideeën
vormen en keuzes maken. In het ontvangen van het Vormsel
wil God laat weten dat Hij er altijd wil zijn als een hand in de
rug. Hoe zelfstandig je ook bent, de ervaring van het leven
laat toch zien dat je het niet helemaal alleen kunt. Niet voor
niks leggen de ouders hun rechterhand op de schouders van
hun kind tijdens het Vormsel en legt de vormheer (degene die
komt vormen) zijn hand op het hoofd van de vormeling; God
houdt ons altijd de hand boven het hoofd. De olie, waarmee
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een kruis wordt gemaakt op het voorhoofd, trekt in de huid;
dat is wat olie doet. De H. Geest, Gods liefde wil ons
doordringen in ons verdere leven.
Dit zijn stappen die de Kerk aanbiedt! Op de scholen van ons
cluster zijn de aanmeldingen rondgegaan voor opgave
Communie en Vormsel. Mocht iemand niet gedoopt zijn; dit is
op alle leeftijden mogelijk! Via deze weg brengen we het
nogmaals onder de aandacht. Bij vragen kunt u zich altijd
wenden tot een van de priesters (deken of kapelaan) die
vermeld staan in dit parochieblad.
Kerkbijdrage
Het jaar gaat al weer snel… alles wat we doen, kunnen we
doen dankzij uw financiële steun. Hebt u er al aan gedacht om
uw kerkbijdrage over te maken? Anders zien we die graag
alsnog tegemoet. Dank!
Nieuwe bisschop
Het speculeren is begonnen, schrijft de krant. En men doet er
zelf lustig aan mee. Er wordt zelfs betekenis aan toegekend,
dat een benoeming na het ontslag te lang duurt. Daarmee
geeft men aan weinig gevoel te hebben met de kerkelijke gang
van zaken: het bekendmaken van de nieuwe bisschop is
normaal pas te verwachten wanneer de bisschop echt is
teruggetreden, en dat zal pas op 2 december zijn. Zijn
afscheid zal plaatsvinden op 9 december in Roermond. Wie de
nieuwe bisschop wordt, weet niemand: het kapittel (onder wie
oud-deken van Galen!) heeft een lijst van 3 namen opgesteld
van kandidaten, die via de bisschoppenconferentie en de
nuntius naar Rome gaat. Daar kan men zich laten inspireren
door de lijst, maar ook met een totaal andere naam komen.
Wij danken Mgr. Wiertz, oud-deken van Heerlen, voor zijn inzet
en ambt en wensen hem veel zegen toe; samen met hem
bidden we voor een goede opvolger.
Marktconcerten
Iedere eerste dinsdag van de maand is het een half uurtje
lang: genieten van orgelmuziek in de Pancratius. Ook op 7-11
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en 5-12 kunt u dus het orgelspel van Jo Louppen beluisteren.
Een vrije gave hoeft niet, maar wordt op prijs gesteld. Van
harte welkom
Actualiteiten Kleine Zusters van St. Joseph
Wij feliciteren drie zusters, die onlangs hun professiefeest
vierden. Het betreft Zr. AldephonsaDidden, 60 jaar professie;
zr. Hendrinia Heinen, 60 jaar professie; zr. Esther Geertsma, 50
jaar professie. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet en
wensen hen en de hele kloostergemeenschap van harte
proficiat! Voor het klooster is het daarnaast een bijzondere
tijd: van 22 oktober tot 3 november is het Generaal Kapittel.
Velen lijken niet te beseffen dat een klooster een heel
democratische gemeenschap is: de “oversten”, de
leidinggevenden, worden periodiek gekozen; regelmatig komen
de gekozen oversten en gekozen afgevaardigden samen om stil
te staan bij de ontwikkelingen van de kloostergemeenschap en
nieuw beleid te bepalen. Wij wensen de gemeenschap daar
heel veel zegen bij!
Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
04-06-1927
06-10-1930
15-08-1937
23-05-1931

Els Perey
Jeu Pluijm
Leonie Beek-Postel
Elisabeth van der Steen-Heesterbeek

30-09-2017
07-10-2017
13-10-2017
18-10-2017

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!

KERKDIENSTEN
Zondag 29 oktober
jaar

30e zondag door het

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Giel Frijns; Tilly Roeks-Reijnders; Els DresenCremers

Celebrant

Pater van Laarhoven
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11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Koperkwartet familie Mulkens
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny; Jaardienst Tilly Speck-Klinckhamers; José
van de Laarschot-Hoenjet; Jaardienst ouders BarwegenSchmets en zoon Wim; Piet Wiertz; Jaardienst ouders
Jan en Mia Mulkens- Geelen; Riet StienstraVermeeren; Overleden ouders Pelzer-Rómkens en
overleden ouders Molenbroeck-Vanderhallen en zus
Christina Molenbroeck; Voor Huub Knubben en
wederzijdse ouders

Celebrant

Professor Rohling

15.00 uur

Allerzielenlof met aansluitend zegening graven
Kerkelijk gemengdkoor St. Joseph Heerlerbaan-

Welten
Voorganger Diaken Keijmis
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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; Hub Wachelder

Celebrant Deken Bouman
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;
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter
Tiny; Ouders Theunissen-Schaeps en kinderen;
Riet Stienstra-Vermeeren; Jaardienst Dorus Faber

Celebrant Professor Rohling
Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank
Donderdag 9 november
18.30 uur
19.00 uur
zoon

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny; Voor de ouders Keulards-Gille en
Gerard

Zondag 12 november
het jaar
11.15 uur

32e zondag door

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Sjef Bour; Mia Bour-Geurts; Jaardienst Wiep
Block-Joosten
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Celebrant

Pater van laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de de St. Josephkerk
Klarinetkwintet v.d. Koninklijke Harmonie

Heerlen
Altien
Stienstra-

Jaardienst Pierre en Mariet Drissen-Houwers;
Bauwens-Smit; Sjef Schroeders; Riet
Vermeeren

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 16 november
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18.30 uur
19.00 uur
dochter

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en
Tiny

Zondag 19 november
het jaar

33e zondag door

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor
Jo Hendriks; Ans Bartels-van Hassel; Gerrie
MolierBindels; Els Dresen-Cremers;
Jaardienst Jan Snackers
Celebrant

Kapelaan Blom

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant

Professor Stevens

Donderdag 23 november
18.30 uur
19.00 uur
dochter

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en
Tiny
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Zondag 26 november
het jaar

34e zondag door

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
6-wekendienst Elisabeth van der SteenHeesterbeek;
Ton Verberne; Sjef Bour; Wies
Seetsen-Wachelder; Wil
Trinekens; Mia Habets-L’Orty
en overleden
familieleden
Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaanse schola
Sjef Schroeders; Riet Stienstra-Vermeeren;
Jaardienst Adam Gielkens;

Celebrant

Deken Bouman

Donderdag 30 november
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Zondag 3 december
de Advent

1e zondag van

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen; Jaardienst Giel
Frijns; Sjef Bour; Mia Bour-Geurts; Huub
Wachelder; Wil Trienekens

Celebrant

Pater van laarhoven

11.15 uur
Voor de

H. Mis in de St. Josephkerk
Mia Heuts-Alleleijn; Riet Stienstra-Vermeeren;
ouders Theunissen-Schaeps en kinderen

Celebrant

Kapelaan Blom
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Donderdag 7 december
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Zondag 10 december
de Advent

2e zondag van

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Gerrie Molier-Bindels

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst Finy Eussen-Meertens; Sjef Schroeders

Celebrant

Deken Bouman

Beste parochianen, voor de volgende periode, donderdag 14
december t/m zondag 4 februari, moeten wij de copy
aanleveren op woensdag 29 november; 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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