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Goede afsluiting van 2017 en een goed begin van het
nieuwe jaar
Het jaar 2017 hebben we goed afgesloten! Dankzij de
inzet van vele bloemversierders, kerststalbouwers,
kosters, schoonmakers/maaksters, gezinsmisgroepen,
koren, organisten en allerlei andere vrijwilligers en
geestelijken hebben we in de verschillende kerken op
verschillende manieren Kerstmis mogen vieren. De Zoon
van God is voor ons geboren en nodigt ons uit om op weg
te gaan en te bouwen aan een wereld van vrede! Met die
boodschap zijn we het nieuwe jaar in gegaan, dat nu al
niet meer zo nieuw is. Misschien zijn zelf al goede
voornemens verdampt…? Ik wens iedereen, mede namens
de andere geestelijken, de leden van de lokale gremia en
van het overkoepelend kerkbestuur, heel veel zegen voor
het nieuwe jaar!
Deken Bouman
Vastelaovend - doorbreken van macht

De gebruiken rondom carnaval (in het Limburgs
'vastelaovend') laten zien dat het feest álles te maken
heeft met het doorbreken van macht en daardoor het
creëren van saamhorigheid. Bij macht denken we aan de
krijgsmacht, het leger, koning of burgemeester. We zien
dan ook dat veel gebruiken binnen de carnavalswereld
een persiflage zijn op gebaren en gebruiken die te maken
hebben met wereldse macht. Een raad van elf draagt
specifieke mutsen; deze worden 'steake', 'sjuutjes' of
'keteermutse' genoemd. De vorm verraadt dat ze
afkomstig zijn uit het leger en dat zie je aan de (vaak)
schuine flap aan de zijkant. Ook het handgebaar bij het
uitroepen van 'allaaf' is te herleiden uit de wereld van de
krijgsmacht. In plaats van het saluut (de rechterhand
tegen de rechterslaap) wordt de rechterhand, gedraaid,
tegen de linkerslaap gehouden; er zijn ook verenigingen
die de linkerhand, gedraaid, tegen de rechterslaap
houden. Denk aan de ketting bij een prins als teken van
macht zoals ook een burgemeester een ketting om heeft.
Denk aan de scepter van de prins en de steak met veren
als een soort van persiflage op een kroon. En uiteraard
het overdragen van een sleutel zodat prins carnaval met
zijn gevolg (leger) symbolisch de macht kan overnemen.
De rollen worden omgekeerd: machtsposities worden
doorbroken, de 'gewone man' neemt de macht even over
en iedereen is aan elkaar gelijk. Het schminken en
verkleden wordt vaak misbruikt om te vluchten en je te
verstoppen achter een masker en je te misdragen; helaas
door toedoen van (overmatige) alcohol. Terwijl het
feitelijk moet aansluiten bij die andere gebaren en
gebruiken die staan voor het doorbreken van rangen en
standen, een gevoel van saamhorigheid te creëren en in
harmonie samen het leven te vieren. In feite sluit dit aan
bij de christelijke boodschap: God laat zien, in Jezus, dat
Hij mens met mens wil zijn, dat Hij niet boven mensen wil
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staan maar mét ons door het leven wil trekken als een
'gelijke'. Jezus is de 'perfecte gelijke', want Hij is in alles
aan ons gelijk, behalve in de zonde. Wat een goddelijke
en serieuze taak is er voor ons weggelegd om in zijn
voetsporen te treden en met onze hele houding te laten
zien dat we niet boven mensen moeten staan, maar naast
mensen. Dát is ook de kern van vastelaovend: het draagt
diepe waardes in zich, die te maken hebben met het
leven! Voor iedereen die vastelaovend viert: schoeëne
daag en vuul plezeer!
Kapelaan Rick Blom
Carnavalsmis 28 januari 11:11 uur
Op zondag 28 januari zal in de St. Josephkerk de
carnavalsmis plaatsvinden. Met trots zullen de Deulkes
zorgen voor de muzikale invulling! In de wereld van
carnavalsmuziek geen onbekenden. In het afgelopen
Heelesj Sjlagerkonkoer mochten ze de 2e plaats innemen,
net achter Paul en Leo die de 1e plaats in de wacht
mochten slepen. Natuurlijk ontvangen we prins Kay 1
(Clignet) samen met de Soeplummele en Stichting
Jeugdcarnaval Heerlerbaan. Jeugdprins en bloemenmeisje
zijn op zondag 21 januari geproclameerd; helaas nadat dit
blad is gedrukt. Wees welkom op deze zondag om 11.11
uur.
Kapelaan Rick Blom
Startdag Vastenactie 3 februari
Vastenactieproject Zambia “Doen wat niemand wil doen,
gaan waar niemand gaat“. Zaterdag 3 februari van
10.00-14.00 uur in het parochiezaaltje van de
Andreasparochie Heerlerbaan, Palestinastraat 326, 6418
HP Heerlen.
Programma:
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10.00 uur
10.15 uur
10.30 uur

Ontvangst met koffie
Opening en welkom
Presentatie Vastenactieproject Zambia
Toelichting en presentatie door Guus
Prevoo,
Regio-coördinator
Vastenactie.
11.15 uur
Korte pauze
11.30 uur
Eigentijds Vasten
Toelichting door Guus Prevoo
12.15 uur Pauze met sobere lunch
13.00 uur Met elkaar in gesprek gaan
14.00 uur
Afsluiting
Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden (dit
i.v.m. de lunch): ajhouben@hetnet.nl
of
045-5412448
hvrehen@ziggo.nl
of
045-5322181
Aswoensdag 14 februari en begintijd van bezinning
Het einde van vastelaovend kan heel dubbel zijn. Als ik uit
eigen ervaring spreek, dan voel ik altijd een
tegenstrijdigheid. Enerzijds is het ontzettend jammer dat
een prachtig feest, zo groots als het leven zelf, ten einde
is. Aan de andere kant heb ik ook altijd het gevoel: 'het is
weer welletjes geweest.' De carnavalstijd is een tijd
waarbij we samen hebben gevierd, gedeeld, gelachen en
hier en daar misschien zelfs eventjes elkaar bemoedigend
op de schouders hebben geklopt als een emotie even te
veel werd. Die tijd kan heel intens zijn! We hebben het
als mensen nodig om dan ook even tot rust en bezinning
te komen. Op woensdag 14 februari vieren we
Aswoensdag: zowel in de St. Joseph als in de St.
Elisabethkapel om 19.00 uur. Op het voorhoofd krijgt
iedereen die naar voren komt een kruisje van as
getekend. En bij het ontvangen wordt gezegd: 'bekeert u
en geloof in de Blijde Boodschap.' Is die blijde boodschap
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anders dan wat we met de vastelaovend hebben gevierd??
Ik denk van niet! We mogen geloven in een God die van
mensen houdt en tot wie we ons mogen (be)keren; we
mogen geloven in de binding tussen mensen die we met
carnaval hebben gevoeld en uitgedragen. Het is zinvol om
te bezinnen hoe we het hele jaar elkaar door het leven
willen dragen als een hechte gemeenschap van mensen en
bewust te worden dat we mogen groeien in onderlinge
saamhorigheid.
Kapelaan Blom.
Gezinsmis 25 februari
Op de 2e zondag van de veertigdagentijd is er speciaal
een Mis voor kinderen en gezinnen. De communicanten
zullen hierin een rol spelen en hopelijk zullen ze dan al
een paar liedjes samen kunnen zingen. Heel bijzonder is
dat we aan 4 communicanten tijdens de Mis het doopsel
zullen toedienen! Zondag 25 februari om 11.15 uur.
Mgr. Schreurs welkom in Heerlen!
Wanneer u dit leest, heeft mgr. Schreurs afscheid
genomen als pastoor-deken van Schinnen. Velen in
Heerlen kennen hem goed, omdat hij als aalmoezenier
van Sociale Werken ruime tijd heeft gewerkt en gewoond
in onze stad. Hij komt weer terug: hij zal zijn intrek gaan
nemen in Parc Imstenrade. We heten hem van harte
welkom en hopen dat hij zich bij ons thuis zal voelen!
Jeugdkring Chrisko bedankt notaris Hoekstra
Op deze plaats wil het bestuur van Jeugdkring Chrisko
heel graag notaris Hoekstra bedanken. Dankzij het
netwerk van deken Bouman kwamen we met hem in
contact en heeft notaris Hoekstra ons pro Deo geholpen
bij de noodzakelijke statutenwijziging van onze stichting
en het passeren van betreffende akte. R.K. Stichting
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Jeugdkring Chrisko is nu bestuurlijk toekomstbestendig
georganiseerd en ziet uit naar een inspirerend 2018,
waarin wij tevens ons 12,5 jarig bestaan zullen vieren.
Orgelconcert dinsdag
Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30
een middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor
het geld hoeft u het niet te laten: entree is een vrije
gave. Welkom dus ook in het nieuwe jaar op dinsdag 6
februari.
Lourdesnoveen Chèvremont
Van zaterdag 27 tot en met zondag 4 februari zal in
Chèvremont-Kerkrade wederom het Lourdesnoveen
worden gehouden. Thema is dit jaar: ‘Doet maar wat Hij u
zeggen zal!’. Gastpredikanten, gastkoren en eregasten
(waaronder drie schutterijen) zullen de liturgie luister
bijzetten. De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus
ook in het weekend!) om 19.00 uur. Om 18.00 uur wordt
de rozenkrans gebeden en aansluitend de vespers. Er is
biechtgelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur. Alle
vieringen worden gehouden in de parochiekerk van
St.Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassaustraat 37,
te Chèvremont-Kerkrade. Weet u van harte welkom!
Weekend van 3 en 4 maart in teken van vastenactie
Hier zal zeker in het volgend blad aandacht worden
besteed, maar alvast een aankondiging om in de agenda
te noteren. Op zaterdag 3 maart zal de pelgrimswandeling
plaatsvinden; verdere info zal volgen. Op zondag 4 maart
zal de H. Mis in het teken staan van de vastenactie.
Gekeken zal worden naar passende muzikale invulling. Na
de H. Mis zal de gebruikelijke ontmoeting plaatsvinden.
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Ook daarin willen jongeren betrekken om de vastenactie
onder de aandacht te brengen.
Tarieven 2018
Reeds vermeld in vorig blad, maar toch goed om nog eens
te vermelden. Het bisdom heeft de tarieven verhoogd
vanaf 1 januari. 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.
Het kerkbestuur

Actie Kerkbalans
We schrijven niet graag over geld, maar helaas is het wel
zo dat de parochie zonder geldelijke bijdrage niet kan
overleven. De kerk als kerkgebouw is een plaats waar de
scharnierpunten uit het leven van mensen gevierd
worden. Er is behoefte om samen te komen in de vreugde
van huwelijk, doop, Communie en de blijde vieringen met
carnaval, gezinsmissen, kerst en Pasen zijn onmisbaar.
Maar ook de momenten van uitvaarten waarin, binnen een
kerkelijke bijeenkomst, de behoefte zichtbaar wordt dat
we samen willen komen om te vieren en te gedenken. En
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dat we dat vooral samen mogen doen. Op de laatste
plaats en zeker niet de minste, is de kerk een gebouw
waar mensen wekelijks hun geestelijk en onmisbaar
voedsel vandaan halen. Uiteindelijk is 'kerk' geen gebouw,
maar de gemeenschap die we samen willen vormen. En
helaas, zonder een financiële bijdrage kunnen we dit niet
waarmaken. Wat is de parochie je waard?? Bij dit blad is
een enveloppe bijgevoegd om te geven aan actie
kerkbalans. Van harte bij u aanbevolen!
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Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
21-09-1924
09-12-2017
06-12-1922
22-03-1925
30-12-2017
25-05-1927
13-04-1921
29-04-1918
06-07-1932
13-01-2018

Enny Haagmans-Boumans
Toos Könings-Vliegen
Fred Creusen

28-12-2017

Johannes Pierik
Gerard Verschuuren
Guus van Binsbergen
Rick Huitema

05-01-2018
09-01-2018
12-01-2018

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!

KERKDIENSTEN
Zondag 28 januari
jaar

4e Zondag door het

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Els Dresen-Cremers; Jeu Pluijm

Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Carnavalsmis!
De Deulkes
Riet Stienstra-Vermeeren; Mia Fokkens-Knubben;
José
van de Laarschot-Hoenjet
Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 1 februari
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
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dochter

Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heutsen
Tiny
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Zondag 4 februari
jaar
11.15 uur

5e Zondag door het

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

Verkoelen;
Mevr. Lisette Keijbets-Lemmeleijn; Resie SeetsenHenckens; Elisabeth van der Steen-Heesterbeek
Celebrant Pater van Laarhoven
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; Jaardienst Gerrit Heiligers en Lieske
Heiligers-Jennekens
Celebrant Deken Bouman
Na afloop ontmoeting met koffie en aandacht voor de
voedselbank
Donderdag 8 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 11 februari
het jaar
11.15 uur

6e Zondag door

Ria; Jeu

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst ouders Emonts-Schillings en dochter
Pluijm;

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Peter en Hubertina Borghans-Heuts en dochter
Riet Stienstra- Vermeeren;

Tiny;
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Celebrant

Professor Rohling
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Woensdag 14 februari

Aswoensdag

19.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Pater van Laarhoven

19.00 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 15 februari
18.30 uur Uitstelling en rozenhoedje dagkapel St.
Josephkerk
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny;
Zondag 18 februari
Veertigdagentijd

1e

zondag

vd

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor o.l.v. Elly Meex
Els Dresen-Cremers

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaanse schola
6-wekendienst Rick Huitema; Mia Fokkens-

Knubben
Celebrant

Deken Bouman

Donderdag 22 februari
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;
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Zondag 25 februari
Veertigdagentijd

2e zondag vd

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mia Bour-Geurts; Jeu Pluijm; Hub Wachelder vw
trouwdag

Celebrant

Deken Bouman

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Gezinsmis!
Jaardienst Mia Heuts-Alleleijn; Riet StienstraVermeeren
Celebrant

Kapelaan Blom

Beste parochianen, voor de volgende periode, donderdag 1
maart t/m (paas)maandag 2 april, moeten wij de copy
aanleveren op 14 februari; zou u zo goed willen zijn uw
misintenties, uiterlijk genoemde periode, te willen bestellen?

14

PAROCHIE ADRESSEN
Secretariaat
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen.
Dinsdag, woensdag en donderdag 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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