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Vakantie is qualitytime!
De vakantietijd is begonnen en dat merken we ook in onze parochies. Waar
denken we aan bij het woord 'vakantie'? Iedereen heeft een eigen wijze van
vakantie vieren. De een gaat voor een verwenvakantie met strand en hotel
en de ander gaat kamperen (zoals ik) en zoekt een wat primitievere vorm
van vakantie op; de een gaat voor natuur, de ander voor steden of een
combinatie. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die gewoon thuis
blijven. Ik denk dat vakantietijd vooral mag draaien om 'ontmoeting'. Een
veel gebezigd woord is 'qualitytime.' Een woord dat veel gebruikt wordt
wanneer het gaat om momenten van ontmoeting met elkaar om onze
relaties te verstevigen. Als het gaat om ontmoeting, dan denk ik vaak aan
mijn stagetijd bij de Arkgemeenschap in Gouda. Arkgemeenschappen zijn
wereldwijde gemeenschappen waar mensen met een beperking samenleven
met begeleiders. Ik heb daar heel veel geleerd en de katholieke stichter Jean
Vanier is nog altijd voor mij een inspiratiebron. Mensen met een beperking
hebben geen gave van grote intelligentie, zij kunnen niet veel en zijn van
anderen afhankelijk. Mensen als zij hebben een wens: dat er van hen
gehouden wordt zoals ze zijn! Ze leren ons dat 'houden van' niet gebaseerd
moet worden op hetgeen we allemaal kunnen en wat we kunnen presteren
met ons intellect. Ontmoeting vindt pas écht plaats wanneer het hart
spreekt en we de ander zien als kostbaar in Gods ogen. Dát is de manier
waarop God naar ons kijkt. Laat de komende vakantie qualitytime zijn.
Neem de tijd om te ontdekken hoe God naar ons kijkt en neem de tijd om
elkaar te ontmoeten als gelijken. We zijn van elkaar afhankelijk als we echt
willen ontmoeten!
Fijne vakantietijd!
Kapelaan Rick Blom

Informatie van en over de parochie
➢ Kroedwusjwandeling 11 augustus
Elk jaar wandelen we met een mooie grote groep om kroedwusj te plukken.
Deze bos bestaat uit 7 kruiden. Van oudsher werd (een gedeelte) in de open
haard gegooid ter bescherming tegen
onweer.
Tegenwoordig
zijn
we
wetenschappelijk verder, weten we wat
onweer is en niet meer iedereen heeft een
open haard. Toch mogen we deze traditie
niet verloren laten gaan! Door samen te
wandelen is er gezelligheid en hebben we
ook de gelegenheid om over zinvolle dingen
van gedachten te wisselen. Bovendien mag
er oog zijn voor de schepping om ons heen
én willen we ons ook toevertrouwen aan
Maria die bij deze traditie centraal staat. Kortom, een gezellige en zinvolle
bijeenkomst waar u bij moet zijn!
Op zaterdag 12 augustuszullen we onder leiding van het IVN een kleine
tocht maken, de kroedwusj laten zegenen bij het kapelletje achter
ParcImstenrade om dan af te sluiten met koffie / thee en iets erbij in de
ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk.

Start is om 11.00 uur vanaf de St. Josephkerk.
Dit is geen activiteit voor alleen de parochianen van de St. Joseph, maar
voor iedereen!

➢ Bezetting parochiekantoor in de zomermaanden
Tijdens de vakantieperiode is niet altijd iemand aanwezig op het
parochiekantoor tijdens de normale openingstijden. Daarom is het goed dat
u, indien u langs wilt komen, van tevoren even belt: (0)45 541 38 96.

➢ Om alvast te noteren:
o zondag 16 september:
Kerkproeverij

Vredeszondag

en

o zondag 9 september aansluitend aan de H. Mis
van 11.15 uur: Parochietuinfeest St. Joseph
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Informatie van en uit de Parochiefederatie
Heerlen-Zuid
➢ Zomerrooster H. Missen van 8 juli t/m 12 augustus
Van 8 juli t/m 12 augustus wordt er een zomerrooster gehanteerd. Tijdens
deze 6 zondagen zal de H. Mis in de St. Elisabethkapel van 11.15 uur naar
10.00 uur verplaatst worden.
Daarnaast worden verschillende H. Missen van 10.00 uur naar 09.00uur
verplaatst:
Pancratius
op 8 juli en 12 augustus
St. Martinus op 15 juli en 5 augustus
Molenberg
op 22 juli en 29 juli

➢ Pancratius: orgelconcert dinsdag 7 augustus
Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30uur een
middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het
niet te laten: entree is een vrije gave.
Op dinsdag 7 augustus 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.

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.
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Zomerweekend voor jongeren 21 t/m 23 september “You’ve
God mail”
Kapelaan Blom is betrokken bij het jongerenwerk van het
bisdom en elk jaar worden er 2 weekenden georganiseerd.
Hieronder de uitnodiging voor het zomerweekend van
vrijdag 21 t/m zondag 23 september:
Datum:
Locatie:
Epen
Prijs:
Leeftijd:
Aanmelding:

21-22-23 september 2018
’t Zinkviooltje Plaatweg 10, 6285 NK
€ 50,18-30 jaar
vóór 7 september via m.rademaker@bisdomroermond.nl

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
09-05-1931
14-04-1923

Louis Weijers
Jenny Lücker-zoetjes

04-07-2018
01-07-2018

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
In memoriam
Op 4 juli 2018 overleed ons koorlid Louis Weijers op 87-jarige leeftijd.
De heer Weijers was zo’n 30 jaar actief lid van ons koor. Naast het zingen
heeft hij zich op velerlei manieren verdienstelijk gemaakt voor het koor. Hij
was een aantal jaren bestuurslid en heeft geruime tijd de functie van
secretaris waargenomen. Tevens heeft hij diverse perioden zitting gehad in
de kascommissie en de muziekcommissie. Ook heeft hij koorreizen mee
georganiseerd en stond hij bekend om zijn uitgebreide reisverslagen. Na de
fusie in 2011 heeft hij ervoor gekozen om als ondersteunend lid bij het koor
betrokken te blijven. Zolang zijn gezondheid dit toeliet bleef hij wel actief bij
het begrafeniskoor van de St. Joseph Parochie Heerlerbaan. Wij wensen zijn
familie en zijn partner veel sterkte toe.
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten
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KERKDIENSTEN
Donderdag 2 augustus
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
18e zondag door het jaar B

Zondag 5 augustus
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mevrouw Meuwissen-Verkoelen; Wiel Schroeders v.w.
zijn verjaardag; Jessy Verberne-Koolen

Celebrant

Deken Schreurs

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

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaanse Schola
Jaardienst Tientje Offermans; Ouders TheunissenSchaeps en kinderen; 1e Jaardienst voor Jan Brentjes

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 9 augustus
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 12 augustus

19e zondag door het jaar B

10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Professor Stevens
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11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant

Deken Bouman

"Ik ben het brood
des levens: wie
tot Mij komt zal
geen honger

Donderdag 16 augustus
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

meer hebben, en
wie in Mij gelooft
zal nooit meer
dorst krijgen."
Joh.6,35

20e zondag door het jaar B

Zondag 19 augustus
11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor

Celebrant

Marlies Rijnders-Olijve; Jo Schipper-Peeters

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Huub Sistermans

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 23 augustus
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
21e zondag door het jaar B

Zondag 26 augustus
11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Professor Rohling
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11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
De Baanzenger
Mia Offermans-Beckers v.w. haar verjaardag;
Jaardienst Bert Kockelkoren en voor alle overleden
leden van de Baanzenger

Celebrant

Deken Bouman

Donderdag 30 augustus
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
22ezondag door het jaar B

Zondag 2 september
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mevrouw Meuwissen-Verkoelen

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Ouders Theunissen-Schaeps en kinderen

Donderdag 6 september
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 2
september tot zondag 30 september, zou u zo goed willen zijn uw
misintenties, uiterlijk woensdag 15 augustus 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 van 9.30 tot 12.00
uur; donderdag van 10.00 tot 13.00 uur
Afspraken of inloop vrijwilligers: donderdag van 10.00 tot 15.00 uur
Deken H. Bouman
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen
(0)45 5713682
deken@pancratiusheerlen.nl
Kapelaan R. Blom
Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen
(0)6 55722869
rickblom7@hotmail.com
Diaken W. Keijmis
Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal
(0)6 20499538
w.keijmis@hetnet.nl
Stichting Patiëns
Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg.Info:
Vivian Kreutz
(0)45 523 25 04
Ineke Lasche
(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 (voorwaarden zie
www.belastingdienst.nl). Ons RSIN nummeris 824131319.
Rekeningnummer St. Josephparochie:

NL43 INGB 0001 0490 77
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