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Zalig Kerstmis!
“Deken, wat vindt u daar nu van: dan komen mensen nooit
naar de kerk, alleen met Kerst. Dat kan toch niet!” Ik kijk de
vraagsteller (is het wel een vraag?) wat verbaasd aan. Hoezo?
Welkom aan alle trouwe kerkgangers, welkom ook aan
iedereen voor wie “regelmatig naar de kerk” betekent: één
keer per jaar. Ik draai de vraag naar mijn gesprekspartner om
en zeg: “wat hebt u liever. Dat u van familie of vrienden uit uw
jeugd nooit meer iets hoort, of dat ze in elk geval nog een
wens sturen met de Kerst?” Zij is even stil en zegt: “ik vind het
dan toch fijn bij mijn verjaardag wat te horen, en weet u….
stilletjes hoop ik iedere keer, dat er weer een steviger contact
groeit”.
Zo mag ook Kerstmis zijn: iedereen mag zich welkom weten op
de verjaardag van het Kerstkind. In onze parochiekerken vieren
we dit op verschillende tijden en in verschillende sferen, in de
hoop dat iedereen zich welkom voelt en in de kerk een thuisgevoel ervaart. En wellicht inspireert deze ervaring dan om te
leven, zoals Jezus dat ons heeft voorgedaan, in gevende liefde
voor elkaar. En, wie weet, wie weet, stilletjes is er natuurlijk
de hoop dat een steviger contact groeit. Maar ook als deze
hoop geen gedeelde hoop is: van harte welkom en in ieder

geval, mede namens kapelaan Blom, de assistenten, de
diakens, pastoraal werker, catechiste, parochieassitente, leden
van kerkbestuur en lokatieoverleggen: zalig Kerstmis en veel
zegen voor het nieuwe jaar!
Deken Bouman
GEZOCHT!
Maria, Jozef, engelen, herbergier, herders, rijke reizigers
en vertellers!
Je raadt het al! Kerst komt er weer aan. Nog een paar weken
en het is zover. En om een leuk, geheel vernieuwd, kerstspel te
kunnen laten zien aan de mensen in de kerk zijn wij op zoek
naar JOU! Vind je het leuk om mee te doen aan het kerstspel,
geef je dan op via onderstaande strook vóór 13 december. We
zullen oefenen op zaterdag 16 december 14:00-15:30 uur,
woensdag 20 december 17:30-19:00 uur en zaterdag 23
december 10:00-12:00 uur in de
St. Josephkerk te
Heerlerbaan. Op woensdag zullen de kleding worden gepast en
uitgezocht.
Schrijf er ook even bij welke rol je leuk vindt om te spelen. Als
er meer kinderen voor één rol kiezen zal er geloot worden.
Geef daarom ook een 2e en 3e keuze op. Hopelijk kunnen we
er zo samen een Zalig Kerstmis van maken.
Je kunt kiezen uit: Jozef, Maria, Engelen, Herbergier,
Herberggasten, Hoofdherder, Herders, rijke reizigers, Verteller.
Dit strookje inleveren vóór 13 december bij: - De pastorie, Dr.
Clemens Meulemansstraat 1, 6418 PC te Heerlen - Peggy van
der Wouw: epmvanderwouw@outlook.com
Mocht je nog vragen hebben, bel dan gerust met Peggy van der
Wouw op 06-48274858 of stuur een mailtje naar een van de
bovengenoemde mailadres.
Ik, ……………………………………………………………………… doe graag mee
met het kerstpel tijdens de gezinsmis op 24 december om
18:00 uur in de kerk, Sint Joseph te Heerlerbaan. Ik ben ……
jaar en zit in groep …….
Mijn keuzes zijn:
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Keuze 1:……………………………………………………………
Keuze 2:……………………………………………………………
Keuze 3:……………………………………………………………
Groetjes namens kapelaan Blom, Veerle Erkamp, Jeanine
Gielis en Peggy van der Wouw, catechiste
Schema met kerst en oud- op nieuw
Advent, kerst en oud- op nieuw vallen dit jaar nogal vreemd;
vandaar een ietwat aangepast schema; hieronder een handig
overzicht met alle vieringen binnen ons cluster:
Zaterdag 23 december
St. Pancratius
Teresiakapel: 10.00 uur H. Mis
18.00 uur H. Mis - 4e zondag van de advent
Moeder Anna
18.00 uur H. Mis - 4e zondag van de advent
St. Andreas
18.00 uur - stilteviering op weg naar
kerstmis
St. Martinus
19.00 uur H. Mis - 4e zondag van de advent
Zondag 24 december
(ochtend: 4e zondag van de advent
avond: kerstavond)
St. Pancratius
10.00 uur H. Mis - 4e zondag van de
advent
Molenberg
10.00 uur H. Mis - 4e zondag van de advent
St. Elisabethkapel 11.15 uur H. Mis - 4e zondag van de advent
St. Pancratius

19.00 uur H. Mis
21.00 uur H. Mis
St. Martinus
17.30 uur gezinsviering
20.00 uur H. Mis
22.00 uur H. Mis
St. Joseph
18.00 uur gezinsmis
20.30 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 19.00 uur H. Mis
St. Andreas
17.00 uur kleuterviering
18.00 uur familieviering
20.00 uur H. Mis
Molenberg
20.00 uur gezinsmis
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Moeder Anna

17.30 uur gezinsmis

Maandag 25 december (1e kerstdag)
St. Pancratius
10.00 uur H. Mis
11.30 uur H. Mis
St. Martinus
10.00 uur H. Mis
St. Joseph
11.15 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 11.15 uur H. Mis
St. Andreas
10.30 uur H. Mis
Molenberg
10.00 uur H. Mis
Moeder Anna
11.30 uur H. Mis
Dinsdag 26 december (2e kerstdag)
St. Pancratius
11.30 uur H. Mis
St. Martinus
10.00 uur H. Mis
St. Joseph
11.15 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 11.15 uur H. Mis
St. Andreas
10.30 uur Woord- en Communieviering
Zaterdag 30 december
St. Pancratius
Teresiakapel: 10.00 uur H. Mis
18.00 uur H. Mis
St. Martinus
19.00 uur H. Mis
Moeder Anna
18.00 uur H. Mis
Zondag 31 december (oudjaarsdag)
St. Pancratius
10.00 uur H. Mis
11.30 uur H. Mis
St. Martinus
19.00 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 11.15 uur H. Mis
St. Andreas
18.00 uur Gebedsviering
Molenberg
10.00 uur H. Mis
Maandag 1 januari
St. Pancratius
St. Martinus
St. Joseph
St. Elisabethkapel

(Nieuwjaarsdag)
11.30 uur H. Mis
10.00 uur H. Mis
11.15 uur H. Mis
11.15 uur H. Mis
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St. Andreas
Molenberg

10.30 uur H. Mis
10.00 uur H. Mis
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100 jaar Heerlerbaan: Kerstconcert ‘Een nieuw leven’ - 10
december
Op zondag 10 december 2017 is om 14.30 uur is het
Kerstconcert ‘Een nieuw leven’ in de St. Josephkerk te
Heerlerbaan. Dit evenement vol prachtige vocale en
instrumentale muziek past bij uitstek in deze betekenisvolle
tijd. Aan het concert verlenen diverse verenigingen hun
medewerking. Naast de Koninklijke Harmonie geven meerdere
e koren acte de présence: het Gemengd Koor St. Joseph
Heerlerbaan / Welten, Mannenkoor Polyhymnia en popkoor Ut
Koer. Rode draad van dit concert is een kerstverhaal, dat
verteld wordt door leden van de toneelgroep Stoute Schoenen.
De organisatie van het concert is in handen van stichting ‘100
jaar Heerlerbaan’ in samenwerking met de jubilerende St.
Josephparochie. Het belangrijkste doel van de stichting is om
de bewoners van Heerlerbaan dichter bij elkaar te brengen.
Het kerstconcert is een prachtige gelegenheid om er – tijdens
de donkere dagen voor kerst – samen met familie, vrienden en
bekenden een gezellige, muzikale middag van te maken. Het
concert is voor iedereen gratis toegankelijk.
Adventsactie
De adventstijd is een tijd om toe te leven naar het kerstfeest.
Kerst, de geboorte van de Heer, is een feest van licht en
warmte. Jezus die als een Licht op aarde verschenen is wil de
warmte van Gods liefde bekend maken. Op Parc Imstenrade
wordt ook dit jaar weer een adventsactie gehouden, een
manier om ons licht te laten schijnen. Dit jaar is het project:
'honger en opvoeding in Malawi.' Tijdens de H. Missen in de
adventstijd zal er, na afloop van de Mis, een deurcollecte
worden gehouden.
Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 1 januari vieren we tijdens de H. Mis om 11:15
uur het hoogfeest van Maria, Moeder van God. Het begin van
een nieuw jaar! Het kan niet mooier dan dat we op voorspraak
van Maria om Gods zegen mogen vragen over het jaar 2018.
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Natuurlijk hoort daar ook bij dat we elkaar het beste
toewensen voor het nieuwe jaar. Aansluitend aan de Mis in de
St. Joseph is iedereen welkom in de Ontmoetingsruimte,
gelegen aan de achterkant van de kerk. Welkom om deel te
nemen aan deze nieuwjaarbijeenkomst, waarbij zeker zal
worden gezorgd voor een hapje en een drankje.
Carnavalsmis 28 januari 11:11 uur
Op zaterdag de 11e van de 11 was er van alles te doen op de
Heerlerbaan wat carnaval betreft! Voor ondergetekende
betekende dat, als carnavalist in hart en nieren, zich van de
ene naar de andere plaats begeven. Terwijl in de Admiraal vol
spanning werd afgewacht wie het Heëlesj Sjlagerkonkoer zou
gaan winnen (dit bleek uiteindelijk Paul en Leo te zijn!), werd
in de Caumerbron, iets later dan 23:11, Kay Clignet door de
Soeplummele geproclameerd als de nieuwe prins van
Heerlerbaan! Samen met zijn adjudant Tim mag hij de scepter
gaan zwaaien. Natuurlijk mag daar een jeugdraad niet aan
ontbreken. Stichting Jeugdcarnaval Heerlerbaan zal zaterdag
21 januari de jeugdprins en het bloemenmeisje proclameren:
vanaf 14:11 in de Admiraal. Vol spanning kijken we daar naar
uit!
Vol trots mogen we beide verenigingen: de Soeplummele en
Stichting Jeugdcarnaval Heerlerbaan in onze St. Josephkerk
ontvangen tijdens de carnavalsmis op zondag 28 januari om
11:11 uur. Maar we hopen dat meerdere verenigingen zich
zullen aansluiten en dat we kunnen laten zien dat carnaval
draait om verbinding en verbroedering! Uiteraard is een H. Mis
vieren een serieuze zaak, maar een ludieke invulling hoort er
bij. Trouwens, carnaval is ook een serieuze zaak! Het gaat om
elkaars inzet tot het vormen van gemeenschap, en daar hoort
humor zeker bij!
Kapelaan Rick Blom.
Van een dankbare parochiaan
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Zondag 10 september 2017 werd in de Sint Josephkerk het
honderdjarig bestaan van de parochie gevierd. Hoewel al weer
een poos geleden, wil ik toch heel graag mijn dank
overbrengen. In een goed gevulde kerk werd een eenvoudige
maar sfeervolle H. Mis gevierd. Je voelde je opgenomen in een
gemeenschap waar ieder zijn beste beentje had voorgezet om
een echte H. Misviering te houden. Deze positieve en blijde
sfeer werd voortgezet in de parochietuin. Mijn grote dank gaat
uit naar de vele vrijwilligers die zich steeds belangeloos al
weken van te voren inzetten om deze dag vlekkeloos te laten
verlopen. Dank vooral aan de parochianen die onzichtbaar op
de achtergrond de minder leuke karweitjes steeds toch maar
weer opgewekt doen. Ik ging met een blij gemoed naar huis,
vervuld van dankbaarheid want ik voelde de warmte van een
hechte parochiegemeenschap, waar velen, niet alleen deze
dag, zich inzetten voor hun medemens. Dat geeft vertrouwen
voor de toekomst van onze kerk. Allen hartelijk dank!
Liturgiegroep
Heeft u dat ook wel eens dat u denkt: ”wat moet ik met dit
Evangelie? Eigenlijk vind ik het oneerlijk wat er staat.” Denk
maar aan de lezing van de knecht die goed op het geld van zijn
baas had gepast, het zelfs begroef. Maar neen hij werd
gestraft i.p.v. bedankt. Of de verloren zoon die feestelijk
onthaald werd, terwijl de oudste zoon trouw hard gewerkt had
thuis. De liturgiegroep, de heer kapelaan Blom, de catechiste
Peggy van der Wouw, de heer Goossens en ondergetekende
komen samen om de lezingen van de komende zondag te
bespreken. Onder leiding van kapelaan Blom bekijken we de
lezing in zijn context. Wat is de boodschap van de lezing, is die
nog actueel hier voor ons in deze tijd? Zo komen we tot een
verdieping van het thema voor de viering in de St. Josephkerk
en kiezen bijpassend inleiding, voorbeden en liederen uit. Wij
zoeken parochianen die met ons mee willen denken, samen
over de lezingen praten geeft ook meer kennis van de bijbel.
Wij hopen op uitbreiding van onze groep, voorlezen hoeft niet.
Info en aanmelden bij kapelaan Blom.
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Mechteld Wouters
Kinderwoorddienst in de St. Josephkerk
Op kerstavond is er om 18.00 uur een Gezinsmis met kerstspel
uitgevoerd door kinderen. Uiteraard is deze Mis zoveel
mogelijk toegankelijk gemaakt voor gezinnen met (jonge)
kinderen. Maar ook op 1e kerstdag zijn gezinnen meer dan
welkom! Kerst is immers een familiefeest. Speciaal voor de
kinderen zal er een eigen kinderwoorddienst gehouden
worden. Aan het begin van de Mis worden zij uitgenodigd om
mee te gaan met de catechiste Peggy van der Wouw. Op
kindtoegankelijke toon zal er verteld worden over de geboorte
van Jezus en zullen ze iets knutselen. Na de voorbeden zullen
zij weer terugkeren.
IN MEMORIAM
Op 11 november 2017 overleed ons koorlid Lisa Starmans op
98-jarige leeftijd. Mevrouw Starmans stond mee aan de wieg
van het toenmalige Kerkelijk Zangkoor St Caecilia; zij was een
van de eerste vrouwelijke leden toen het koor in 1959
gemengd werd. Zij was meer dan 50 jaar actief lid van het
koor. Muziek en vooral zingen was haar grote passie en zij
bezocht zeer trouw de repetities en uitvoeringen. Zij was een
aantal jaren bestuurslid en geruime tijd lid van het
damescomité. Op Caeciliafeesten zorgde zij vaak voor een
vrolijke noot.Daarnaast heeft zij zich tot voor korte tijd op
bijzondere wijze ingezet voor het begrafeniskoor van de St
Joseph Parochie van Heerlerbaan. De laatste jaren bleef zij
ons koor trouw als ondersteunend lid en volgde het koor met
grote belangstelling. Wij wensen haar familie veel sterkte toe!
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten
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
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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
Tarieven 2018
Het bisdom verhoogt de tarieven, die we per 1 januari in onze
parochies hanteren. Dat betekent: Misintentie weekdag: €
12,50; Misintentie weekend: € 27,50; Tarief huwelijk (*): € 0,tot € 440,-; Tarief uitvaartmis (*): € 0,- tot € 440,-. Bij een
huwelijk of een uitvaart geldt, dat de kerkbijdrage van de
laatste vier jaar in mindering wordt gebracht op de rekening.
Bij voldoende kerkbijdrage zijn deze vieringen dus gratis;
wanneer geen kerkbijdrage is betaald, bedraagt de rekening €
440,-. In alle gevallen geldt: het gaat de kerk niet om het geld,
maar we hebben het helaas wel nodig om te kunnen
voortbestaan. Wanneer iemand het echt niet betalen kan, is er
altijd een gesprek mogelijk. De nieuwe tarieven gelden voor
de Missen die na januari worden besteld. Bestelt u dus nog in
december intenties voor januari of later, dan worden de oude
tarieven gehanteerd.
Het kerkbestuur
Als kind niet gedoopt of geen vormsel? Kan alsnog!
H o e w e l D o o p s e l , C o m m u n i e e n Vo r m s e l v r o e g e r
vanzelfsprekend leken, was dat toch niet altijd het geval.
Regelmatig ontmoet ik mensen, die deze sacramenten als kind
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niet hebben ontvangen. Dat kon zijn omdat hun ouders wilden
dat ze zelf zouden kiezen; maar ook bijvoorbeeld doordat door
een verhuizing of schoolwisseling er geen aansluiting met een
groep was. Verschillende parochianen zijn afgelopen tijd
individueel op deze sacramenten voorbereid en hebben ze
alsnog, vaak zeer bewust, ontvangen. Met één betrokkene
groeide het idee, dat het van meerwaarde zou zijn om in een
groepje met elkaar na te denken over inhoud en beleving van
het geloof, om daarin met elkaar op weg te gaan en van
gedachten te wisselen. Een mooi idee! Daarom maar gewoon
even een schot voor de boeg: geldt dit ook voor u? Hebt u
doopsel of vormsel niet ontvangen, maar zou u erover na
willen denken of dit (alsnog) iets voor u is? Dan hoor ik dat
graag van u, zodat we met de geïnteresseerden samen een
datum kunnen prikken en kunnen kijken of er in de groep een
“click” is om samen op weg te gaan. Graag hoor ik dan van u
op deken@pancratiusheerlen.nl of 045-5713682.
#durftevragen!
Deken Bouman
Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
17-12-1930 Lieske Wachelder-Kikken
29-07-1919 Lisa Starmans-van Loo
Cees van Liempt

25-10-2017
18-11-2017
01-12-2017

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
KERKDIENSTEN
Zondag 10 december
de Advent

2e zondag van

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor o.l.v. Elly Meex
Gerrie Molier-Bindels

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

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

Deken Bouman

Donderdag 14 december

H. Mis voor de vrijwilligers

18.30 uur
19.00 uur

Uitstelling en rozenhoedje St. Josephkerk
H. Mis St. Josephkerk (grote kerk!)
Uit
dankbaarheid
voor
onze
parochiegemeenschap;
Peter Borghans, Hubertina
Borghans-Heuts en dochter
Tiny
Zondag 17 december
de Advent

3e zondag van

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Zeswekendienst Lieske Wachelder-Kikken; Ans
Bart e ls-van Hasse l; Hub Wache lde r v.w.
verjaardag echtgenote

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur
Stienstra-

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaanse schola
Jaardienst ouders Sijstermans-Bucken; Riet
Vermeeren

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 21 december
18.30 uur Uitstelling en rozenhoedje dagkapel St.
Josephkerk
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Josephkerk
Jaardienst Albert Keularts Peter Borghans en
Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny;
Zondag 24 december (ochtend)
Advent
11.15 uur

4e zondag van de

H. Mis in de St. Elisabethkapel
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Agnes Leuven-Hulsman
Celebrant

Kapelaan Blom

Zondag 24 december (avond)

Kerstavond

19.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor o.l.v. Elly Meex

Celebrant

Pater van Laarhoven

18.00 uur
kerstspel

H. Mis in de St. Josephkerk

Gezinsmis-

Vincent met Hout, gitaarbegeleiding
Celebrant

Professor Rohling

13

20.30 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Mannenkoor St. Remigius Klimmen
voor Hub Knubben

Celebrant

Professor Stevens

Maandag 25 december

1e Kerstdag

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Dhr. Smeets, zang; dhr. Mertens, orgel
Wiel Trienekens

Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Kinderwoorddienst
Hub van Loo; Sjef Schroeders; Piet Wiertz; Peter
Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en dochter
Tiny
Celebrant

Kapelaan Blom

Dinsdag 26 december
Stefanus

2e kerstdag - H.

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mannenkoor Polyhymnia

Celebrant

Deken Bouman

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaanse Schola
Professor Rohling

Celebrant

Donderdag 28 december
kinderen
18.30 uur
19.00 uur

HH.

Onnozele

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
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Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny;
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Zondag 31 december

H. Familie

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Tilly Roeks-Reijnders

Celebrant

Professor Rohling

Maandag 1 januari
van God

H.Maria, Moeder

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor o.l.v. Elly Meex

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Sjef Schroeders
Celebrant Professor Rohling
Aansluitend nieuwjaarsreceptie en inzameling voedselbank
Donderdag 4 januari
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; Ouders Emonts-Schilling en dochter Ria

Zondag 7 januari
11.15 uur

Openbaring des Heren

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

Celebrant Professor Rohling
Na afloop ontmoeting met koffie en aandacht voor de
voedselbank
11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Jaardienst Julie Meertens- Hendricks; Mia HeutsAlleleijn; Riet Stienstra-Vermeeren; voor ouders
Theunissen-Schaeps en kinderen; Ouders VoragenMertens; Jeanny; Rongen- van Bael
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Celebrant Kapelaan Blom
Donderdag 11 januari
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Jaardienst echtpaar Guus Troe en Hubertina
Castermans; Peter Borghans, Hubertina BorghansHeuts en dochter Tiny

Zondag 14 januari
jaar
11.15 uur

2e Zondag door het

Wil
voor

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst Gerrit en Drina de Jong-van de Berg;
Trienekens; Gerda Rikers-Frings; Hub Wachelder;
de overleden ouders Colombon-Gardier

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

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

Welten
Jaardienst Mathieu Ploumen; Agnes Klara
Zoetbrood
Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 18 januari
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Jaardienst voor Chris Robertz; Peter Borghans,
Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny

Zondag 21 januari
jaar

3e Zondag door het

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant
11.15 uur

Professor Rohling
H. Mis in de St. Josephkerk
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Jaardienst Mathieu Ploumen en voor Fieny
PloumenFrancort; Jaardienst Albert en
Lieske Golob-Janssen
Celebrant

Deken Bouman

Donderdag 25 januari
18.30 uur
19.00 uur
dochter

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

Zondag 28 januari
jaar

4e Zondag door het

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Els Dresen-Cremers

Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Carnavalsmis!
Riet Stienstra-Vermeeren; Mia Fokkens-Knubben
Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 1 februari
18.30 uur
19.00 uur
dochter

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

Zondag 4 februari
jaar
11.15 uur

5e Zondag door het

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Wies Seetsen-Wachelder; Mevr. Meuwissen-

Verkoelen
Celebrant

Pater van Laarhoven
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Na afloop ontmoeting met koffie en aandacht voor de
voedselbank
11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst José van de Laarschot-Hoenjet; Jeanny
Rongen-van Bael; Ouders Theunissen-Schaeps en
kinderen
Celebrant Deken Bouman
Na afloop ontmoeting met koffie en aandacht voor de
voedselbank
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Beste parochianen, voor de volgende periode, donderdag 1
februari t/m zondag 25 februari, moeten wij de copy
aanleveren op 21 januari; zou u zo goed willen zijn uw
misintenties, uiterlijk genoemde periode, te willen bestellen?
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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