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Veertigdagentijd
Niemand is uit op moeilijkheden, toch? Het liefst zouden we
allemaal vrolijk en fluitend door het leven willen gaan. Maar,
helaas: zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Hoe graag je ook
zou willen, vaak kun je niet om de moeilijkheden heen. Je moet
er door-heen!
Vaak zien we de zinvolheid van de moeilijkheden: door het
verhuizen en het inrichten van een huis kan je woonplek een
echt “thuis” worden. Na de bevalling komt de blijdschap van een
kind; na studeren hopelijk de succeservaring van het slagen; na
het trainen voor een wedstrijd de overwinning. Zonder
verhuizing geen thuis, zonder bevalling geen geboorte, zonder
leren geen slagen, zonder trainen geen winst. Maar vaak zien we
de zinvolheid van de moeilijkheden niet en soms: is die er ook
gewoon niet. Maar dan gebeurt er wel iets anders: door het
hanteren van dat, wat er op ons afkomt, groeien we zelf wel als
mens en als persoon.
Waar er vroeger strikte vastenregels waren, zijn die er nu niet
meer. Nu is er voor ieder van ons een uitdaging, om zelf aan te
gaan. Eén van de initiatieven daartoe is de zgn. “40-dagen
challenge” (zie bv. https://40-dagen.nl), waar een zelf gekozen

uitdaging wordt gecombineerd met een bijdrage voor de
vastenactie.
Zo gaan we allemaal in deze veertigdagentijd onderweg, zoals
Jezus zich terugtrok in de woestijn. Hij leerde daar om met
verleidingen om te gaan. Hij werd daar voorbereid op het lijden
en sterven, op alles wat hij zou moeten doorstaan om tot Pasen
te komen.
Ik wens iedereen sterkte in alle moeilijkheden van het leven,
maar ook de kracht om daar doorheen te groeien en tot een
Paaservaring te komen.
Deken Bouman
Informatie van en over de parochie
De afgelopen jaren zijn er vele ontwikkelingen geweest, niet
alleen in onze, maar ook in de omliggende parochies. Zo
ervaren we een teruglopend kerkbezoek, een verminderde
financiële draagkracht en minder priesters.
Mede door deze situaties is in onze regio gekozen voor meer
samenwerking tussen de volgende parochies: St. Martinus te
Welten-Benzenrade, St. Anna te Bekkerveld die samen is gegaan
met de O.L.V. van Lourdes te Molenberg, St. Pancratius te
Heerlen centrum, St. Andreas en onze St. Josephparochiete
Heerlerbaan samen met de St. Elisabethkapel in Parc
Imstenrade.
In de huidige omstandigheden beschikt de St. Josephparochie
over de deken-pastoor H. Bouman en kapelaan R. Blom. Om
toch nog overal kerkdiensten te kunnen vieren mogen we
terugvallen op professor D. Rohling, professor P. Stevens en
pater P. van Laarhoven, welke beide laatsten al vele jaren
officieel met pensioen zijn. Ondanks alle veranderingen heeft
onze parochie, ook door de ondersteuning van de vele
vrijwilligers, de aanpassingen goed doorstaan.
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Feestelijk afscheid oud-Kerkbestuursleden - zondag 18 maart
Op zondag 18 maart 2018 willen wij tijdens de H. Mis van 11.15
uur een bijzonder woord van dank uitspreken voor vele jaren
inzet en loyaliteit van drie voormalige kerkmeesters: mw. Irene
Lamberts, dhr. Jan Speck en dhr. Hans Brouns. Zij hebben in het
bijzonder de laatste jaren in vaak moeilijke omstandigheden hun
schouders eronder gezet om alles te laten doorlopen, ondanks
het feit dat zij officieel gewone parochianen waren. Na de
feestelijke H. Mis, die muzikaal omlijst wordt door het gemengd
kerkelijk zangkoor Heerlerbaan-Welten, bent u van harte
welkom in de ontmoetingsruimte om persoonlijk afscheid te
nemen. Op dit moment is nog niet bekend of mevr. Irene
Lamberts aanwezig kan zijn.
Lopen voor Zambia
Op zaterdag 3 maart 2018 lopen mensen van parochies uit
Heerlen en Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van
vastenactie 2018.
Een pelgrimstocht ter bezinning op onszelf en onze levensstijl,
maar ook ter ondersteuning en aandacht voor het
vastenactieproject Zambia. Via de vastenactie kunnen wij de
plaatselijke zusters in het Mbala-disctrict helpen in hun missie:
onderwijs, ziekenzorg, HIV-bestrijding en met aandacht voor de
minderbedeelden in onze eigen omgeving.
De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl.
Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan een mooie route
van ruim 5 km. Iedereen is welkom!! Bij terugkomst is er in de
ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig samenzijn
onder het genot van een broodje en koffie. Uw vrije gave is
welkom voor het project Zambia.
De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen, in die zin,
is het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand.
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Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende
parochies.
U kunt zich opgeven bij:
Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: ajhouben@hetnet.nl
Hanny van der Wouw-Vrehen, tel. 045-5322181; e-mail;
hvrehen@ziggo.nl
Vastenactie en H. Mis 4 zondag maart
Ieder jaar weer is de Vastenactie een belangrijke activiteit
binnen de katholieke kerk in Nederland. Vorig jaar heeft u geven
voor Nepal waar jonge mensen uit Heerlen zijn gaan meehelpen
bij het opbouwen van een school.
In 2018 staat Vastenactie in het teken van het programma dat
de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbaladistrict ,Zambia zijn gestart. Het doel van het project is om de
impact van Aids/HIV te verminderen via voorlichting,
gezondheidszorg, onderwijs en gezinnen te helpen om een
waardig bestaan op te bouwen. Wij hopen dat dan ooit de dag
komt dat iedereen op deze wereld een goed leven kan leiden.
Onze solidariteit kan het verschil mogelijk maken.
In onze parochie besteedt de Missionaire Werkgroep
Heerlerbaan extra aandacht aan het project tijdens en na de
viering op zondag 4 maart. Ensemble Excludent zorgt voor een
stemmige opluistering van de viering.
Gezinsmis zondag 25 februari
Op zondag 25 februari zal er een gezinsmis worden gehouden.
Iedereen is welkom! Bijzondere gasten zijn onze communicanten
en het is natuurlijk leuk als er ook meerdere kinderen aanwezig
kunnen zijn. Het bijzondere is dat we een aantal kinderen zullen
gaan dopen tijdens deze H. Mis. Zoals gebruikelijk begint de Mis
om 11.15 uur.
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Presentatiemis zondag 25 maart
En dan zijn we precies een maand verder ten opzichte van de
gezinsmis (artikel hierboven) en dan hebben de kinderen hun
presentatiemis. Tijdens de viering zullen ze zich voorstellen aan
alle aanwezigen door middel van het Communiethema: 'geef
kleur aan je leven.' De H. Mis, die om 11.15 uur begint, staat ook
in het teken van het 'begin van de Goede Week'. We vieren
palmpasen en met de communicanten hebben we vooraf
palmpasenstokken gemaakt. Ieder kind is welkom om met een
zelfgemaakt palmpasenstokken aanwezig te zijn die dan worden
gezegend. Alle kinderen worden uitgenodigd om aan het begin
van de Mis een rondje door de kerk te trekken. Tevens worden
de palmtakjes gezegend die eenieder na de Mis mee naar huis
kan nemen.
Passie Heerlerbaan - Muziekstukken uit ‘Jesus Christ Superstar’
Zondag 25 maart (Palmzondag)
14.30 uur / St. Josephkerk Heerlerbaan
Maandag 2 april (2e Paasdag)
19.30 uur / Pancratiuskerk
Jesus Christ Superstar hoort bij de Paastijd. Heerlerbaan100
heeft de handen ineen geslagen met de Koninklijke Harmonie
Heerlen voor de Passie Heerlerbaan die, met 150 deelnemers,
zijn weerga niet kent. Samen met een projectkoor bestaande uit
Popkoor ‘Ut Koer’, Mannenkoor Polyhymnia, Dameskoor Pure
Voices en Familiekoor ‘Young Spirt’’. Zij worden begeleid door
zangsolisten en een popband.
Toegangskaarten voor het concert kosten € 10,- en zijn vanaf 25
februari verkrijgbaar via www.tickli.nl, bij de leden van de
deelnemende verenigingen, bij Tabak- en Gemakswinkel Lenzen
Heerlerbaan of voorafgaand aan de voorstelling.
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In Memoriam
Op 9 januari 2018
overleed geheel onverwacht ons
gewaardeerd koorlid Rick Huitema op 85-jarige leeftijd. De heer
Huitema was meer dan 60 jaar actief lid van ons gemengd koor,
waarvan een aantal jaren als bestuurslid. Daarnaast was hij al
die jaren actief gregoriaans zanger en was hij zowat elke zondag
aanwezig bij uitvoeringen van de Gregoriaanse Schola. Ook was
hij actief lid van het begrafeniskoor van de St Joseph Parochie
Heerlerbaan en was nagenoeg altijd present bij uitvoeringen
zowel in de St Josephkerk als in de Elisabethkapel. Bij andere
activiteiten van het koor was hij altijd bereid zijn medewerking
te verlenen; er werd nooit tevergeefs een beroep op hem
gedaan. Koorzang was zijn grootste hobby en hij bezocht zeer
trouw de repetities en uitvoeringen. Wij verliezen een zeer
trouw lid en zullen zijn verdienstelijke tenorstem node missen.
Wij wensen zijn vrouw Elly en de verdere familie veel sterkte
toe.
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten
Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
19-05-1924
16-08-1928
26-08-1938
13-10-1926

Liesbeth Stoeldraaijers-Heuts
Hannie Mehlkop
Mia Offermans=Beckers
Dory Beekman-Willemsen

26-01-2018
27-01-2018
02-02-2018
07-02-2018

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
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KERKDIENSTEN

Zondag 25 februari

2e zondag vd Veertigdagentijd

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

Donderdag 1 maart
18.30 uur
19.00 uur

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

Vrijdag 2 maart
15.00 uur

Bidden van de kruisweg in de St. Josephkerk

Zondag 4 maart

3e zondag vd Veertigdagentijd

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mevr. Meuwissen-Verkoelen; Elisabeth van der SteenHeesterbeek

Celebrant

Professor Rohling

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

H. Mis in de St. Josephkerk
Vastenactie
Excludent
Riet Stienstra-Vermeeren; Ouders Theunissen-Schaeps
en kinderen; Jeanny Rongen-van Bael; Jaardienst Piet
Mertens

Celebrant

Kapelaan Blom

Na afloop ontmoeting met koffie en aandacht voor de voedselbank

Donderdag 8 maart
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en vespers dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heutsen dochter
Tiny; Bouy van Nieuwburg

Vrijdag 2 maart
15.00 uur

Bidden van de kruisweg in de St. Josephkerk

Zondag 11 maart

4e zondag vd Veertigdagentijd

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Gerda Rikers-Frings; Els Pereij; Jeu Pluijm

Celebrant

Deken Bouman

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst voor Theo Smulders en Els SmuldersWeinberg

Celebrant

Professor Rohling
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Donderdag 15 maart
18.30 uur
19.00 uur

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

Vrijdag 16 maart
15.00 uur

Bidden van de kruisweg in de St. Josephkerk

Zondag 18 maart

5e zondag vd Veertigdagentijd

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Wies Seetsen-Wachelder; Resie Seetsen-Henckens; Els
Dresen-Cremers; 6 wekendienst Mia OffermansBeckers

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Kerkelijk gemengdkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten
Jaardienst Frans Smeets; Mia Fokkens-Knubben;
Jaardienst voor Leo Hünen en zoon Jos Hünen en voor
de overledenen van de familie Emonts en familie
Hünen

Celebrant

Deken Bouman

Donderdag 22 maart
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en vespers dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny;
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Vrijdag 2 maart
15.00 uur

Bidden van de kruisweg in de St. Josephkerk

Zondag 25 maart

Palmpasen

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor
Gerrie Molier-Bindels; Jeu Pluijm; Jaardienst voor Mw.
M. Meuwissen-Verkoelen

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Presentatiemis
Riet Stienstra-Vermeren; Jaardienst Eugenie Brounsvan Soest; Jaardienst ouders Smeelen-Bindels;
Jaardienst Piet Ruijters en Tonnie Ruijters-Eggen en de
overleden ouders Van Soest-Eggen

Celebrant

Kapelaan Blom

Beste parochianen, voor de volgende periode, donderdag 29 maart
t/m zondag 29 april, moeten wij de copy aanleveren op 22 maart; zou
u zo goed willen zijn uw misintenties, uiterlijk genoemde periode, te
willen bestellen?
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Gebed veertigdagentijd

Vader van alle mensen
die in het verborgene ziet,
die ons hart en onze nieren doorgrondt,
wij vragen U bij het begin van deze Veertigdagentijd:
help ons dag na dag onze binnenkamer in te gaan
om U daar te ontmoeten in de stilte.

U weet toch wat er in ons omgaat.
Vorm daar ons hart, opdat het barmhartiger zal worden
zoals U barmhartig bent.
En maak ons eerlijk en zuiver, tot op de graat
opdat ons vasten gebeurt voor U
en niet voor het oog van de mensen.
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PAROCHIE ADRESSEN
Secretariaat
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
Geopend: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 -12.00
Tel.: 045- 5413896
E mail : secretariaat@rksintjoseph.nl
Website: www. rksintjoseph.nl
Afspraken of inloop vrijwilligers:donderdag van 9.30 tot 16.00
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
Stichting Patiëns
Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg.
Info: Vivian Kreutz 523 25 04 of Ineke Lasche 575 14 15
Kerkhofbeheer
Jo Wijnen, Caumerweg 20, 6418 BC, Heerlen.
Tel.: 045-5420029 of 06–18242958
Kerkbijdrage of financiële ondersteuning
De St. Josephparochie is een ANBI erkende instelling. Via de
inkomstenbelasting mag u uw gift aftrekken. Ons RSIN nummeris
824131319. Voorwaarden zie: www.belastingdienst.nl.
Rekeningnummers St Josephparochie:
ING: NL43 INGB 000 104 90 77
of Rabo: NL58 RABO 0125 250 649
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