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Pinksteren, feest van begeestering
Pinksteren - waarschijnlijk het minst bekende, maar zeker niet het
minst belangrijke feest. De apostelen ontvingen de kracht van de
Heilige Geest; daardoor werden zij zo begeesterd (!), dat ze enthousiast
het geloof gingen verkondigen en iedereen hen hoorde spreken in hun
eigen taal.
Hoe hebben wij Pinksteren, dat net achter ons ligt, beleefd? Hebben
we ons laten raken? Het is nog niet te laat, de heilige Geest werkt altijd.
Nee, God lost niet al onze problemen voor ons op: wel vergroot Hij het
geluk, dat we al hebben, en steunt Hij ons waar we kracht nodig
hebben.
Het geloof wordt op 2 manieren verkondigd: door wat we zeggen en
wat we doen. Durven we er in deze tijd nog voor uit te komen dat we
in God geloven? En laten we dat dan ook blijken door de dingen die we
doen, of juist laten? Onze wereld heeft mensen nodig die, zoals Jezus
dat zei, licht van de wereld en zout van de aarde zijn; mensen die
smaakmakers zijn en in een steeds oppervlakkigere maatschappij
verdieping weten te brengen.
Laten we, vanuit Pinksteren, als begeesterde mensen het geloof
stralen!
Mede namens kerkbestuur, geestelijken en lokale groepen:

Zalig Pinksteren!
Deken Bouman

Vormsel gezamenlijke parochies Heerlen-Zuid
Op zaterdag 9 juni zal het Vormsel plaatsvinden voor de
vormelingen van ons cluster. Dit zijn de kinderen (de
meesten) vanuit groep 8 van de parochies St. Joseph, St.
Andreas, St. Martinus en H. Moeder Anna. De H. Mis is om 19.00 uur in
de St. Josephkerk met als vormheer Dr. L. Hendriks, rector van het
Grootseminarie Rolduc. Als parochies wensen we de vormelingen toe
dat Gods liefde hen altijd zal begeleiden in hun verdere leven.
Namens de parochie St. Joseph van harte proficiat aan:
Janouck Romankiewicz
Wei Lu Hendriks
Jasmijn Koster
Kathy Weber
Lieve Meertens
Karina Weber
Shiana Kleijnen
Esmee Voncken
Niels Velemans
Esmee Embrechts
Rik Zurek

Dankmis communicanten zondag 24 juni
Op zondag 13 mei hebben 20 kinderen van basisschool de Windwijzer
de 1e Communie gedaan! Van harte willen we proficiat wensen aan:
Femke Janssen
Devon Stijnen
Tyler Geuten
Lucas Huppertz
Bryan Voncken
Jayda Lamers
Sem Butink
Lynn Mennicken
Linn Ramakers
Shania
Fleur Schuuring
Demi Reumkens
Hoogenboom
Keano Krol
Shannaya Werink
Fay Brown
David Beckers
Alyssa Verkoeijen
Miguel Körver
Jaylinn Dijks
Sanne Embrechts
Met de ouders en de Communie-werkgroep (de BB'tjes) samen hebben
we zorg gedragen voor de voorbereiding op de Communie en de
Communiemis zelf. Heel veel dank daarvoor! We hopen iedereen weer
terug te zien tijdens de dankmis op zondag 24 juni om 11.15 uur.
Aansluitend houden we een gezamenlijke lunch en een uitstapje naar
Rolduc.
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Pelgrimage naar pater Karel - Munstergeleen
Pelgrimeren heeft te maken met 'op weg zijn naar...' en dat is een beeld van
ons leven. Het leven is een voortdurend 'op weg naar...' De ene keer kies je
heel bewust een pas, de andere keer heb je geen grip op de weg die
ingeslagen wordt. De ene keer heb je bewust een doel voor ogen, maar vindt
je de weg er naar toe lastig te kiezen of is deze minder begaanbaar dan je zou
willen. Hoe dan ook; het is zinvol om Gods zegen te vragen
over onze levensweg, onze pelgrimage door het leven. Samen
willen we pelgrimeren naar Pater Karel in Munstergeleen op
zaterdag 23 juni. Dit kan te land, ter zee of in de lucht...! Vanaf
09.00 uur wordt er gefietst vanaf de St. Josephkerk; vanaf
10.00 uur wordt er gewandeld vanaf de kerk in Puth. Maar u kunt gerust met
eigen vervoer komen (auto)! De H. Mis zal om 11.00 uur aanvangen. Een
Misintentie kost 5 euro; gelieve de intentie (goed leesbaar!) vooraf aan de
Mis af te geven. Graag aanmelden bij uw parochie zodat we weten voor
hoeveel mensen voor koffie en thee kan worden gezorgd.

Bedevaart naar Banneux op 25 augustus
Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart.
Het thema van deze dag is: “Rijk met Maria, de Maagd der Armen".
Aanmelden kan tot 1 augustus 2018 bij het “Huis voor de Pelgrim”
Maastricht, telefoon (0)433215715. De kosten bedragen € 24,00 per persoon
overmaken(kinderen t/m 12 jaar € 12,00). Het verschuldigde bedrag a.u.b.
vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer:NL15INGB0001058699
t.n.v.
Stichting
Limburgse
Bedevaarten,
Maastricht
met vermelding van: “Maria Legioen” en van uw naam, adres en
telefoonnummer.
Indien meerdere personen meegaan, s.v.p. alle namen, adressen en
telefoonnummers apart noteren.
Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelneming.

Heerlense bedevaart naar Lourdes
Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de gezamenlijke parochies van
Heerlen-Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen.
Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de komende maanden een groep gaat
vormen samen met de pelgrims uit de parochies en kapelaan Blom als
geestelijk begeleider.
Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: samen als pelgrims op
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weg!
De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf vliegveld Beek.
We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse bedevaart, maar vormen
daarbinnen een eigen groep. Er zal een driesterren zorghotel voor deze reis
gereserveerd worden, waar we als groep kunnen verblijven.
Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria?
Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen-Zuid.
Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de
informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u
contact opnemen met:

Secretariaat Jeugdkring Chrisko
(0)6 21891859 /secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Orgelconcert dinsdag 5 juni
Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 uur een
middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het
niet te laten: entree is een vrije gave.
Op dinsdag 5 juni is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen. Hebt u
muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan
uw wens te voldoen.

Samenkomstengeloofsverdieping: 12 juni
Op 17 april vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor hen, die zich
verder in het geloof willen verdiepen. Een groepje van 5 personen heeft zich
nu gevormd, we treffen elkaar op regelmatige basis op de dekenij. De vierde
samenkomst is op dinsdag 12 juni om 20.00 uur.
Interesse in deelname, meer weten? deken@pancratiusheerlen.nl of
(0)455713682.

Informatie van en over de parochie
➢ Restauratie
Recent hebben wij de goedkeuring van het bisdom ontvangen voor het
restauratieplan van ons kerkgebouw en van de klokkentoren. Naast de
te ontvangen subsidies zal onze parochie ook zelf financieel aan dit
project moeten bijdragen. Om dit mogelijk te maken zoeken wij
enthousiaste vrijwilligers die samen een actieplan kunnen opstellen
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om activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Herman van Leeuwen, tel. (0)6 46 02 56
85 of mailen naar herman.vanleeuwen@rksintjoseph.nl.

➢ Onderhoud kerkgebouw/ begraafplaats
Het vrijwilligersteam zoekt nog mensen voor
- het onderhouden van het kerkgebouw (zowel binnen als buiten)
- het maaien van het gras op de begraafplaats (± 2 ½ uur werk per
keer) zodat er een maai-rooster kan worden opgesteld
Aanmelden liefst per e-mail (herman.vanleeuwen@rksintjoseph.nl) of
persoonlijk op donderdag (wel graag van tevoren een afspraak maken).

➢ Financieel overzicht St. Joseph parochie
De administratie van 2017 is zover afgerond. In de volgende uitgave
wordt bij het parochieblad een financieel overzicht van de St. Joseph
parochie toegevoegd.

➢ Braderie Heerlerbaan
Op zondag 24 juni a.s. is de zomerbraderie er weer bij Winkelcentrum
Giesen-Bautsch! In het kader van 100 jaar Heerlerbaan zijn wij als
parochie St. Joseph samen met de parochie St. Andreas aanwezig.

➢ Vrijwilligersdag
Op zondag 1 juli a.s. vindt onze jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. Na de
H. Mis van 11.15 uur is er een gezellig samenzijn in Brasserie De
Admiraal.

➢ Begraaf- en urnenplaats
De parochie bezit een mooie begraafplaats met een urnenveld en
urnenkelders. Ook mensen van buiten de Heerlerbaan kunnen hier hun
laatste rustplaats vinden. Op donderdag is op het parochiekantoor
iemand aanwezig om verdere informatie over deze begraaf- en
urnenplaats en eventuele mogelijkheden zoals reserveringen te geven.
Maak wel even een afspraak.
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Broeder Frederik laatste keer koster op 17 juni
Bij het ter perse gaan van het parochieblad is al wel bekend dat broeder
Frederik op zondag 17 juni voor de laatste keer zal kosteren in de Pancratius.
Op die zondag zal er dan ook op een gepaste manier bij deze laatste werkdag
stil worden gestaan. Details zijn daarvan helaas nu nog niet bekend. In elk
geval zal iedereen al middels aanwezigheid in de gelegenheid zijn om de
dankbaarheid voor zijn inzet tot uitdrukking te brengen. Nadere details zullen
in de kerk bekend worden gemaakt.

Peter Schunck, bedankt!
Vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens heeft de bisschop van
Roermond eervol ontslag verleend aan Peter Schunck als lid van het
overkoepelend kerkbestuur, waarin hij de locatie Pancratius
vertegenwoordigde. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet en
betrokkenheid, die aanwezig zal blijven in vele aspecten, het meest zichtbaar
in het Jacobusbeeldje dat hij liet vervaardigen. Peter, bedankt!

Vacature penningmeester overkoepelend kerkbestuur
Wij zijn Wiel Vaessen bijzonder dankbaar voor de manier, waarop hij zich
naast andere taken (zoals het lokale bestuur van Welten en het
dekenaatsbestuur) inzet voor het overkoepelend kerkbestuur in de rol van
penningmeester. Omdat hij in september hoopt zijn 75e verjaardag te vieren,
is hij binnenkort cf. het “algemeen reglement voor het bestuur van een
parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” aftredend. Daarom is
het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Hoewel het hele bestuur voor de financiën verantwoordelijk is, heeft de
penningmeester op financieel gebied natuurlijk een specifieke taak. Per
locatie (Pancratius, Welten, Joseph, Andreas, MAMM) wordt lokaal zorg
gedragen voor het financiële beheer: daar worden voor de losse parochies de
kerkbijdragen geïnd, rekeningen betaald, boekhoudingen gevoerd,
jaarrekeningen gemaakt. De penningmeester van het overkoepelend
kerkbestuur houdt hier toezicht op, synchroniseert processen en adviseert
het bestuur in de financiële zaken; natuurlijk is zij/hij ook volledig lid van het
bestuur en heeft stemrecht over alle zaken, die het bestuur aangaan.
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Het bestuur hoopt iemand te vinden, die deze vrijwilligerstaak op zich wil
nemen. Zij/hij heeft financiële kennis van zaken, liefst kennis van Exact
(waarnaar de lokale boekhoudingen binnenkort overstappen), kan in een
team functioneren en is positief verbonden met onze geloofsgemeenschap.
Geïnteresseerden voor een gesprek voor nadere toelichting kunnen contact
opnemen met deken Bouman (0)455713682, deken@pancratiusheerlen.nl).
Wanneer u weet dat iemand dit waarschijnlijk zou willen maar te bescheiden
is om dit kenbaar te maken, kunt u dit ook laten weten aan deken Bouman.
Dank!

Het kerkbestuur

IN MEMORIAM
Op 24 maart 2018 overleed op 78 jarige leeftijd ons koorlid Miets HeutsOdekerken.
Mevrouw Heuts was ruim 50 jaar lid van ons koor; tijdens het Caeciliafeest in
november 2017 hebben we haar gehuldigd in verband met haar 50-jarig
lidmaatschap. Tijdens haar actieve lidmaatschap van ruim 25 jaar was ze vele
jaren bestuurslid. Daarna bleef zij ons koor trouw en werd ondersteunend lid.
Bij nevenactiviteiten en festiviteiten van het koor was mevrouw Heuts erg
actief. Zo heeft ze vele malen gezorgd voor de buffetten bij het jaarlijkse
Caeciliafeest. Als er op ander gebied hulp nodig was, was ze altijd bereid haar
schouders eronder te zetten.
Op 29 maart hebben we met een muzikale groet afscheid van haar genomen
tijdens de uitvaartmis in de St Josephkerk Heerlerbaan.
Wij wensen haar man en verdere familie veel sterkte toe.

Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
16-02-1967
16-02-1932
23-10-1928

Petra Simons-van Weersch
Piet Havenith
Piet Bistervelds

03-05-2018
08-05-2018
12-05-2018

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
H. Mis in het Oranjehof
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Op woensdag 6 juni om 15.00 uur vieren we de H. Mis in de Oranjehof.
Tijdens deze H. Mis zal het koor zingen dat bestaat uit bewoners;
tevens zal er gebeden worden voor Johan Habets wegens de
zeswekendienst.
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KERKDIENSTEN
Zondag 27 mei

Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Pater Van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst
ouders
Dohmen-Thelen;
Jaardienst Pierre Ramakers en Agnes Donckers en
dochter Agnes; Jaardienst ouders Jan en Gerda SmeetsGülickers en dochter José Smeets

Celebrant

Deken Schreurs

Donderdag 31 mei
18.30 uur
19.00 uur

Rozenkransgebed
H. Mis in de Vredeskapel aan de Bautscherweg
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny; Mia Offermans-Beckers

Zondag 3 juni
11.15 uur

Sacramentsdag
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst Yvonne Reumkens-Franssen;
Mevr. Meuwissen-Verkoelen; Els Pereij;
Elisabeth van der Steen-Heesterbeek

Celebrant
Professor Rohling
Ontmoeting en koffie/thee na de Mis; tevens aandacht
voedselbank
11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Kerkelijk Gemengdkoor St.Joseph Heerlerbaan-Welten
Jaardienst echtpaar Meertens-Emonts; Jaardienst voor
Piet Wiertz; Ouders Theunissen-Schaeps en kinderen;
Jeanny Rongen-van Bael; Rick Huitema

Celebrant

Kapelaan Blom
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Ontmoeting en koffie/thee na de Mis; tevens aandacht voedselbank
Donderdag 7 juni
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 v.d. Dolder en dochter Maria

Zaterdag 9 juni
19.00 uur

H. Mis in de St. Josephkerk waaronder toediening van
het H. Vormsel aan kinderen van groep 8 van de
parochies St. Joseph, St. Andreas, St. Martinus en H.
Moeder Anna door Z.E.H. Dr. L. Hendriks
10e zondag door het jaar B

Zondag 10 juni
11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Donderdag 14 juni
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
11e zondag door het jaar B

Zondag 17 juni
11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor
Wil Trienekens; Hub Wachelder en Lieske WachelderKikken

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
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Gregoriaanse schola
zeswekendienst voor Petra Simons-van Weersch en voor
René Simons; Peter Borghans en Hubertina BorghansHeuts en dochter Tiny
Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 21 juni
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 24 juni

Geboorte van de H. Johannes de Doper, Hoogfeest

11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Lisette Keijbets-Lemmelijn

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
DANKMIS COMMUNICANTEN
Jaardienst Huub en Tiny Starmans-van der Heijden;
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 28 juni
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

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 1 juli tot
zondag 29 juli, zou u zo goed willen zijn uw misintenties, uiterlijk
woensdag 13 juni te willen bestellen?
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PAROCHIE ADRESSEN
Secretariaat / Parochiekantoor
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
 (0)455413896
secretariaat@rksintjoseph.nl
Website:
www. rksintjoseph.nl
Geopend:
dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.30 tot 12.00 u
Afspraken of inloop vrijwilligers:
donderdag van 9.30 tot 16.00 u
Deken H. Bouman
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen
(0)45 5713682

deken@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom
Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen
(0)45 5426767 of (0)6 55722869
rickblom7@hotmail.com
Diaken W. Keijmis
Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal
(0)6 20499538

w.keijmis@hetnet.nl

Catechiste Peggy van der Wouw
Eijgelshovenerweg 2d, 6374 KC Landgraaf
(0)6 48 27 48 58
epmvanderwouw@outlook.com
Stichting Patiëns
Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg.
Info:
VivianKreutz(0)45 523 25 04
InekeLasche (0)45 575 14 15
Kerkhofbeheer
Jo Wijnen, Caumerweg 20, 6418 BC Heerlen
(0)45 5420029 of (0)618242958
Kerkbijdrage of financiële ondersteuning
De St. Josephparochie is een ANBI erkende instelling. Via de
inkomstenbelasting mag u uw gift aftrekken. Ons RSIN nummer is 824131319.
Voorwaarden zie www.belastingdienst.nl.
Rekeningnummer St. Josephparochie:
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