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Bezoek bisschop 

Van 22 t/m 24 november bezoekt onze nieuwe bisschop Mgr. Smeets 
het dekenaat Heerlen, zoals hij in de loop van het jaar alle dekenaten 
bezocht. De ruwbouw van zijn programma is klaar en goedgekeurd; 
betrokkenen zullen daar via de geëigende kanalen meer over horen. 
Voor onze parochies betekent het concreet dat hij samen met de 
burgemeesters van het dekenaat met de diakonale groepen kennis zal 
maken en door hen geïnformeerd zal worden, dat hij de Mis zal vieren 
in Weijenrode en met de kerk- en lokatiebestuurders samen zal zijn, 
deel zal nemen aan de vormelingendag en zo nog een aantal zaken. 

Een aantal van de activiteiten staan ook zonder 
uitnodiging open voor iedereen die met hem wil 
vieren en voor iedereen die hem wil ontmoeten. 
Welkom daarbij, opgeven is niet nodig!  

Concreet: 

• Zaterdag 23 november viert hij om 10 uur de 
Mis in de Theresiakapel (Putgraaf), waarna 
gelegenheid tot ontmoeting in de naastgelegen zaal van de Twee 
Gezusters 

• Zondag 24 november viert hij om 11.15 uur de Mis in de 
Corneliuskerk Heerlerheide ter afsluiting van het feestjaar 180 jaar 
parochie. Na afloop van deze Mis is er gelegenheid tot ontmoeting 
in de hal van het naastgelegen zorgcentrum Ter Eyck 

20 oktober – 15 
december 2019 

http://www.rksintjoseph.nl/
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• Zondag 24 november is er in café Pelt om 15 uur een Noa de Mes-
special, waar hij de eregast is, geïnterviewd wordt en het gesprek 
met de gasten aangaat 

• Zondag 24 november viert hij om 17 uur de vespers in de kerk van 
de Laanderstraat 

Wij heten hem van harte welkom in Heerlen en nodigen u van harte uit 
om hem te ontmoeten. Hij gaat rond om het bisdom te ontmoeten en 
te leren kennen, laten we ons dan ook kennen door hem te ontmoeten. 
Welkom iedereen! 

Deken Bouman 
 

Restauratie 

In gebruik name van de kerkklokken 
De afgelopen weken zijn de klokken weer in gebruik genomen. We 
hebben ook even de tijd genomen om alles rond om het geluid van de 
klokken te analyseren. Overdag is het klokgeluid geen bezwaar, maar 
in de nachtelijke uren kan dat voor omwonenden overlast geven. Op 
grond hiervan is besloten om de klokken dagelijks te laten luiden vanaf 
7.00 uur ‘s morgens tot 23.00 uur ‘s avonds. Tijdens de nachtelijke uren 
blijven de klokken stil.  
  
De kerktoren is nu beter zichtbaar 
De drie bomen die steeds groter werden en het zicht op de toren 
belemmerden, zijn inmiddels verwijderd. Om veilig onderhoud en 
inspectie in de kerktoren te kunnen uitvoeren zijn nieuwe trappen 
gemonteerd. Ook de hele elektrische installatie en de schakelkasten 
zijn vernieuwd. De klokken worden via een nieuw computersysteem 
bediend. De kosters zijn geïnformeerd om de klokken uit te schakelen 
bij een calamiteit. 
De torenopeningen zijn met gaas bespannen, dit voorkomt 
ongewenste gasten in de kerktoren.  De verlichting van het kruis op de 
kerktoren zal in de komende maand functioneren. Ook de verlichting 
op de platte daken wordt in de komende maanden hersteld. 
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De platte daken zijn weer voorzien van grint. Het hemelwater dat 
voorheen allemaal op de platte daken terechtkwam (en in het verleden 
lekkages veroorzaakte) wordt nu door vernieuwde afvoerpijpen beter 
afgevoerd. 
 
Orgel 
Op woensdag 2 oktober heeft de firma Verschuren een nieuwe 
ventilatormotor gemonteerd, zodat het orgel weer functioneert. 
 
Mergelwand in de kerk  
De afgelopen periode hebben we onderzoek gedaan naar de 
scheurvorming in de mergelblokken achter het altaar. Deze 
scheurvorming is ontstaan door het gebruik van oudere type 
ankersystemen in de jaren dat de kerk gebouwd is. Men onderzoekt 
hoe en welke type nieuwe ankers men kan monteren. 
 
Parochiekantoor 
De architect heeft de bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente 
Heerlen. Inmiddels zijn diverse offertes aangevraagd om de 
verbouwing te kunnen realiseren. 
 
Gedachteniskruisjes 
Wij zoeken vrijwilligers om kruisjes van de muur af te halen en deze te 
plakken op een nieuw stukje hout, zodat de kruisjes gemakkelijker op 
een andere plaats in de kerk kunnen worden opgehangen. 

 
JAARCIJFERS 2018 
 
Beste parochianen, 
In deze uitgave van het parochieblad presenteren wij het financiële 
jaaroverzicht 2018. Het overzicht is iets uitgebreider dan dat van de 
vorige jaren, zodat u beter geïnformeerd bent over onze kosten en 
uitgaven. 
Namens Deken Hans Bouman, Kapelaan Rick Blom en de parochieraad 
bedanken wij alle parochianen die hun kerkbijdrage betalen en/of op 
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een andere manier bijdragen leveren die de basis vormen van onze 
financiering. 
Uit de overzichten van de laatste jaren blijkt dat de kerkbijdrage 
terugloopt. Dat stemt tot nadenken. De kerkbijdrage is er niet alleen 
om de exploitatiekosten van de kerk te dekken, maar is ook bedoeld 
om pastorale activiteiten te kunnen bekostigen met thema’s, aandacht 
voor de jeugd, bestrijden van eenzaamheid en andere 
maatschappelijke ondersteuningen. 
Eigenlijk zou je de kerkbijdrage moeten omschrijven als 
parochiebijdrage, waarvan een deel bestemd is voor de exploitatie en 
het bekostigen van de diensten en instandhouding van het 
kerkgebouw. En een ander deel voor het welzijn van de parochianen 
van de St. Josephparochie Heerlerbaan en de bewoners van 
Heerlerbaan – Heerlen-Zuid. 
Het bisdom adviseert minimaal € 110, = per jaar bij te dragen als 
inkomsten voor de parochie. Afhankelijk van de draagkracht kan men 
dit uiteraard verhogen. 
De parochie is een ANBI erkende instelling waardoor het mogelijk is om 
uw bijdrage via de inkomstenbelasting af te trekken. In de volgende 
uitgave leest u hier meer over. 
 
De parochie St. Joseph Heerlerbaan telt rond de 2100 parochianen. Het 
zou geweldig zijn als alle parochianen, naar hun mogelijkheden, een 
bijdrage leveren om de parochie te ondersteunen om de christelijke en 
maatschappelijke doelstellingen te realiseren. 
Uw kerkbijdrage of als ondersteuning uw parochiebijdrage kunt u 
overmaken op onze rekening nr. NL43 INGB 0001 0490 77 t.n.v. R K 
Kerkbestuur Parochie St Joseph. 
  
Graag nodigen wij u allen uit om mee te denken om onze 
parochiegemeenschap nog beter inhoud te geven, ideeën en 
suggesties zijn van harte welkom. 
Zeker nu de restauratie van ons kerkgebouw in een afrondende fase is, 
blijven we zoeken naar mogelijkheden om het kerkgebouw in goede 
staat te houden en te blijven gebruiken voor onze 
(parochie)gemeenschap. 
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Als er vragen zijn over deze jaarcijfers, dan wil ondergetekende deze 
graag toelichten. 
U bent op donderdag van harte welkom op het parochiekantoor om 
met een kopje koffie samen van gedachten te wisselen. Een afspraak 
maken is wenselijk. 
Herman van Leeuwen   (06) 46 02 56 85 
  herman.vanleeuwen@planet.nl 
 
Ook onze hartelijk dank voor alle grote en kleine bijdragen die de 
parochie ontvangen heeft om de restauratie mogelijk te maken. Zoals 
u elders in dit parochieblad kunt lezen, zijn de werkzaamheden 
grotendeels afgerond.  
Wilt u een bijdrage leveren voor de financiering van de extra kosten 
van de restauratie en het orgel, dan kunt u uw bijdrage overmaken op 
onze rekening nr.  NL76 ABNA 0448 1733 36 t.n.v. Parochie St. Joseph                         
o.v.v. “restauratie” of ”orgel”. 
 

 
 

              Inkomsten  in Euro 2018 2017 

Kerkbijdragen door parochianen 42.594       47.113       

Totale bijdagen van 29.755       33.137       

  bestaande uit: 

  ontvangsten  collecte 

  ontvangsten stipendia 

  ontvangsten uitvaarten + huwelijken 

Bijdrage offerkaarsen 8.565         6.201        

Ontvangen collecte voor derden 2.063         4.873        

Totale bijdragen parochianen 82.977       91.324       

Diverse opbrengsten verkoop grond -                3.062        

Ontvangen grafrechten 3.485         4.696        

Totale Inkomsten 86.462       99.081       

Totale kosten 93.759       103.649     

Exploitatie winst/verlies -7.297        -4.568       

Bijdragen en diverse inkomsten

Begraafplaats
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                  Uitgaven in euro 2018 2017 

Onderhoudskosten diverse reparaties 6.279         703          

Energiekosten 12.521       8.932       

Zakelijke lasten en verzekeringen 5.427         3.907       

Voorzieningen / afschrijvingen 1.000       

Belastingen 

Totale kosten kerkgebouw 24.226       14.542      

Bijdrage loonkosten bedienaren 25.595       28.516      

Altaarbenodigheden 1.506         486          

Inkoop kaarsen 5.255         4.748       

Dirgent, orgelbegeleiding en koren 8.926         14.141      

Diverse overige kosten en functievergoeding 2.579         3.237       

Totale kosten eredienst  43.861       51.128      

Parochiemededelingen- Blaadjes 3.510         3.882       

Diverse kosten pastorale werkgroepen 1.955         3.456       

Totale kosten pastoraat 5.465         7.338       

Verplichte en vrijwillige bijdragen bestaande uit

Bijdragen Bisdom 4.287         7.566       

Bijdragen Solidariteitsfonds 4.287         7.566       

Diverse afdracht 404          

Afgedragen collecte derden 2.063         4.873       

Totale verplichte en vrijwillige bijdragen 10.638       20.409      

Bestuurskosten, representatiekosten

Adminstratiekosten 

Nieuw Exact boekhoudsysteem

Porto, telefoonkosten drukwerk

Tijdschriften - Abonementen 

Rente en bank kosten

Totale beheerskosten 4.798         5.536       

Totale kosten onderhoud begraafplaats 4.770         4.696       

Totale kosten 93.759       103.649    

Beheerskosten bestaande uit

Begraafplaats

Kosten kerkgebouw bestaande uit

Kosten eredienst bestaande uit

Kosten pastoraat bestaande uit



   

Gezinsmis 20 oktober 

Op zondag 20 oktober hebben we een 
gezamenlijke activiteit met de misdienaars van de 
St. Joseph- en St. Martinusparochie. Deze keer mét 
ouders, broertjes en zusjes! We beginnen met de H. 
Mis in de St. Josephkerk, waarna een lunch volgt in 
de Ontmoetingsruimte en daarna een wandeling. 
Omdat alle aanwezige misdienaars mee zullen 
dienen zal de Mis meer het karakter hebben van een gezinsmis. 
Daarom, in het bijzonder, een uitnodiging voor zijn alle kinderen met 
hun ouders: welkom tijdens de Mis!  

 
Gezamenlijke ziekenzalving 26 oktober 

Het is in onze geloofsgemeenschap een mooie traditie geworden. De 
gezamenlijke ziekenzalving! 

En wel op zaterdag 26 oktober om 15.30 uur in de St. Elisabethkapel 
van Parc Imstenrade. 

In de levensfase van ouder worden of ziek zijn, in tijden van pijn en 
moeite, kan de mens extra kracht en bemoediging ontvangen om vrede 
met zichzelf, zijn situatie en zijn omgeving te hebben. Het Sacrament 
van de Ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor de laatste levensfase, 
en mag meerdere keren ontvangen worden. Middels een formulier, dat 
ligt in de Elisabethkapel en in de St. Josephkerk, kunt u zich aanmelden 
voor deelname. Aangezien wij na afloop nog samen koffie drinken 
willen wij graag weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 
Daarom verzoeken wij u om u aan te melden en aan te geven hoeveel 
personen u zullen vergezellen. 

U bent van harte uitgenodigd! 

 
Allerzielenlof 2 en 3 november en Allerheiligen 

Het verlies van een dierbare is een van de meest moeilijke momenten 
in een mensenleven. Het samen stil staan, het delen van herinneringen, 
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samen bidden en bij elkaar een luisterend oor vinden kunnen als een 
grote steun worden ervaren. Het neemt verdriet niet weg, maar het 
samen dragen kan toch veel betekenen in de verwerking. Zo'n moment 
van samenkomst is in verschillende parochies rond Allerzielen / 
Allerheiligen. In de vieringen worden dan de namen genoemd en voor 
iedere naam wordt een kaars aangestoken. In de St. Martinus- en St. 
Josephparochie is op 3 november om 15.00 uur een lof waarna de 
graven worden gezegend. In de parochie van Molenberg en in de St. 
Elisabethkapel wordt dit tijdens de H. Mis gedaan van 10.00 uur en in 
de St. Pancratius om 11.30 uur. In de Moeder Anna worden tijdens de 
H. Mis op zaterdagavond 18.00 uur de namen genoemd en kaarsen 
aangestoken. Ook al heeft u niemand binnen familie- of vriendenkring 
die het afgelopen jaar is gestorven. Wees welkom om met 
nabestaanden mee te bidden maar ook om zelf te bidden voor alle 
overledenen die we gekend hebben. 

 
Gezinsmis Advent 1 december 

Op zondagochtend 1 december begint de adventstijd, de tijd waarin 
we ons voorbereiden op kerstmis. Deze 4 weken durende 

voorbereiding maken we zichtbaar door 
elke week een kaars aan te steken van 
de adventskrans. Samen met de 
kinderen die dit graag willen gaan we 
kransen maken en deze worden 
gezegend tijdens de gezinsmis op 1 
december om 11.15 uur in de St. 
Joseph. Alle kinderen zijn meer dan 

welkom! De adventskransen leggen we voorafgaand aan de Mis voor 
het altaar op de trappen om dan te worden gezegend. 

 
Kerstconcert 18 december St. Martinuskerk 

Noteer alvast in uw agenda! Op 18 december zal er om 20.00 uur een 
kerstconcert plaatsvinden in de St. Martinuskerk. Vanuit het initiatief 
van het koor 'Kadans' zullen er in totaal drie koren aan deel nemen: 
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Kadans, Divided en BinSingen; het kan zijn dat er zelfs nog een vierde 
koor bij komt! Elk koor zal achtereenvolgens een aantal kerstliederen 
zingen. In de pauze is er koffie en thee. En op het eind (ongeveer 22.00 
uur) zullen de koren samen en met alle aanwezigen een lied samen 
zingen. Het belooft een heel mooi concert te worden. Entree is gratis; 
er is wel een deurcollecte om de parochie tegemoet te komen in de 
gemaakte onkosten voor de verwarming. Welkom op woensdag 18 
december om 20.00 uur! 

 
Priesterstudenten zondags aanwezig en catechesestage 

Op het seminarie gingen/gaan veel seminaristen in de weekenden naar 
huis. Er zijn enkele Nederlandse studenten aanwezig maar de meesten 
zijn uit het buitenland. Vandaar dat men parochies zoekt zodat de 
seminaristen toch een 'thuis' hebben om naar toe te gaan. Het idee is 
dat zij mensen leren kennen, meer gaan begrijpen van het reilen en 
zeilen in parochies in ons bisdom en ook te groeien in de Nederlandse 
taal. De parochies St. Joseph en St. Martinus krijgen allebei 1 student 
afkomstig uit India. Voor de St. Josephkerk is dat Maxwell en voor de 
St. Martinusparochie is dat Joy. Spreek ze gerust aan bij gelegenheid 
om kennis te maken of nodig ze uit om een kop koffie mee te gaan 
drinken! Tevens zal Joy, onder begeleiding van kapelaan Blom, 
catechesestage gaan geven aan de kinderen van basisschool St. 
Martinus.  

 
Kerkproeverij smaakte naar meer 

Het laatste weekend van september stond in het teken van de 
Kerkproeverij. Bij deze landelijke actie haalde vooral de Pancratiuskerk 
de krant, maar ook in andere kerken werd er op verschillende manieren 
aandacht aan besteed. Gewoon door zoals iedere zondag te vieren, of 
door een kop koffie na afloop. In de Pancratius stonden gezinnen en 
koffiedrinken na afloop centraal, in de Andreas werden mensen aan 
het woord gelaten die om verschillende redenen afstand van de kerk 
hadden genomen. Voor wie dit naar meer smaakte, of wie dit weekend 
niet kon komen proeven: altijd welkom in onze kerken en vieringen! 
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Gastvrijheid zonder prijs!  

Op 22 oktober a.s. starten we met een nieuw diaconaal project: koken 
voor mensen die alleen of met hun gezin niet of nauwelijks kunnen 
rondkomen. Of voor de eenzame mens die behoefte heeft aan warmte 
en gezelligheid. 
Het liefdadigheidsproject draagt de naam ‘Caritas 045’ en zal 
plaatsvinden in het Juphuis  (gelegen naast de Heilig Hart Kerk van 
Schandelen, Schandelerstraat 81 te Heerlen).  
Arend van der Heijden heeft een dergelijk project mede vormgegeven 
in Helmond (‘Caritas 0492’), wat een doorslaand succes is gebleken. 
Ons dekenaat heeft samen met hem eenzelfde opzet bedacht voor 
Heerlen: Caritas 045. 
Iedere dinsdagavond kun je aanschuiven voor een heerlijke, gezonde 
maaltijd en/of een gezellige kop koffie of thee. Het allereerste Caritas 
045-diner zal feestelijk worden geopend door burgemeester Roemer 
op 22 oktober vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur. De gezonde maaltijd 
wordt geserveerd vanaf 18.00 uur.  
Interesse om mee te helpen in de keuken? Loop bij ons binnen en schuif 
aan… 
Houd ook onze Facebookpagina ‘Caritas 045’ in de gaten… 
Hopelijk tot ziens,  

Het team 

 
Jubilea zusters: van harte proficiat! 

Op vrijdag 4 oktober vierden verschillende zusters in hun klooster 
Huize de Berg dat zij 70 en 60 jaar geprofest zijn: Zr. Angela Hendriks, 
70 jaar; Zr. Theresilla Engelen, 60 jaar; Zr. Jeanne Reulens, 60 jaar. 
Wij wensen hen van harte proficiat met deze bijzondere jubilea en 
danken hen voor het volgen van hun roeping en hun inzet voor God en 
Zijn Kerk! 

 
Dank verjaardag 

Op bescheiden manier mocht ik mijn verjaardag vieren met een Mis in 
de Theresiakapel en een samenzijn in de naastgelegen ruimte van de 
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Twee Gezusters. Mooie momenten van ontmoeting en samenzijn. 
Dank aan iedereen die langs welke weg dan ook feliciteerde!  

Deken Bouman 
 

Praktische mededelingen vanuit de parochie 
 
➢ We zijn op zoek naar vrijwilligers: 

• voor ondersteuning op het parochiekantoor, door eenmaal per 
week aanwezig te zijn om als gastvrouw / -heer mensen te woord 
te staan en om licht administratief werk te verrichten 
(computervaardig heden zijn gewenst) 

• vrijwilligers die zich kunnen inzetten voor de website en social 
media 

• vrijwilligers die zich willen inzetten voor kleine 
onderhoudswerkzaamheden in en rond het kerkgebouw 

• vrijwilligers die zich willen inzetten voor kleine 
onderhoudswerkzaamheden op en rond het kerkhof 

• vrijwilligers die in de parochie mensen willen bezoeken die 
behoefte hebben aan een praatje 

• vrijwilligers die in de parochie het pastorale team willen 
ondersteunen met hun werkzaamheden 

Iedereen die zich graag voor de gemeenschap op welke manier dan 
ook wil inzetten, is van harte welkom. 
Maak een afspraak, bij voorkeur op donderdag, en kom een kopje 
koffie drinken om kennis te maken met de vernieuwingen binnen 
onze parochiegemeenschap Heerlerbaan, Heerlen-Zuid. 
Contactpersoon: Herman van Leeuwen,  (06) 46 02 56 85 

 

➢ Openingstijden parochiekantoor 

Door omstandigheden is het parochiekantoor voorlopig gesloten op de 
woensdagen. Misintenties kunt u altijd doorgeven via mail of een 
briefje in de brievenbus, vragen m.b.t. tot de begraafplaats bij voorkeur 
mailen naar yvonne.smulders@rksintjoseph.nl.  
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H. Missen Oranjehof 

In de maanden november en december vieren we de 1e vrijdag van 
maand de H. Mis in het Oranjehof, telkens om 15.00 uur. Op 1 
november herdenken we de overledenen van het huis van het 
afgelopen jaar. Op 6 december staat de H. Mis in het teken van het 
begin van de adventstijd. 

 

Gedoopt in onze parochie 

25 augustus Joycee Pennings 
15 september Mila van den Goorbergh 

 
Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst! 

 

Huwelijk 

Op 20 september jl. hebben Dennis Bindels en Katja Heuts elkaar het 
jawoord gegeven. 

Aan het bruidspaar veel geluk toegewenst! 

 

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie 

* 15-01-1930 Mia Jacobs-Wintjens  03-09-2019 
* 04-04-1925 Martha Jacobs-de Kleijn  10-09-2019 
* 27-04-1946 Marian Meertens-Otten  16-09-2019 
* 23-09-1939 Rob van Lijf  16-09-2019 
* 07-08-1935 Math Dautzenberg  25-09-2019 
* 23-01-1929 Thei Seetsen  25-09-2019 
 
We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 

  



13 

KERKDIENSTEN 
Zondag 20 oktober 29e Zondag door het jaar C 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor de overledenen (offergang) 

Celebrant Professor Rohling 
 
11.15 uur GEZINSMIS in de St. Josephkerk 
 Gregoriaans 
 Rini Scholtes-Heijnen (offergang) 
 Riet Stienstra-Vermeeren en Henk Stienstra (offergang) 

Celebrant Kapelaan Blom 

 

Donderdag 24 oktober 

18.30 uur  Rozenkransgebed in de Vredeskapel aan de 
Bautscherweg 

19.00 uur H. Mis in de Vredeskapel 
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 

Zaterdag 26 oktober 

15.30 uur  Ziekenzalving in de St. Elisabethkapel 

 

Zondag 27 oktober 30e Zondag door het jaar C 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Elisabethkoor 
 Paulus van Rijk 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Samenzang 



14 

Jaardienst ouders Hamers- van der Molen 
Jaardienst Tilly Speck-Klinckhamers 
Corrie Ortmans- Hermans (offergang) 
Harry Dohmen (offergang) 
Wim Barwegen 

Celebrant Kapelaan Blom 

 

Donderdag 31 oktober 

18.30 uur  Rozenkransgebed in de Vredeskapel aan de 
Bautscherweg 

19.00 uur H. Mis in de Vredeskapel 
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 

Vrijdag 1 november 

15.00 uur  H. Mis in de Oranjehof 
 Tiny Baltus-Conraads (offergang) 
 Tielke Pelzer (offergang) 

 

Zondag 3 november 31e Zondag door het jaar C 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel – gedenken van alle 
overledenen van het afgelopen jaar 
Zeswekendienst Rob van Lijf 
Mevrouw M. Meuwissen-Verkoelen 

 Lisette Keijbets-Lemmelijn 
 Toos Brouns-Jeuken (offergang) 
 Leo Hoeben (offergang) 

Celebrant Deken Schreurs 
Aansluitend koffiedrinken en aandacht voor de Voedselbank 

 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Samenzang 
 Jaardienst ouders Lurken-Heuts en overleden kinderen 
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 Zeswekendienst Marian Meertens-Otten 
 Overleden ouders Pelzer-Römkens; overleden ouders 

Molenbroeck-Vanderhallen; overleden zus Christina 
Molenbroeck en voor overleden heer Rene Leen 

 Noortje Savelberg (offergang) 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 

dochter Tiny 

Celebrant Kapelaan Blom 
Aansluitend koffiedrinken en aandacht voor de Voedselbank 

 
15.00 uur ALLERZIELENVIERING in de St. Josephkerk – gedenken 

van alle overledenen van het afgelopen jaar 
 Gemengd Kerkelijk Zangkoor Heerlerbaan-Welten 

Celebrant Diaken Keijmis 
Aansluitend zegening van de graven op de begraafplaats 

 

Donderdag 7 november 

18.30 uur  Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 

Zondag 10 november 32e Zondag door het jaar C 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
Alfred Simons (offergang) 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Koperkwartet Familie Mulkens 
 Jaardienst Mariet en Pierre Drissen-Houwers 
 Jaardienst ouders Jan Mulkens en Mia Mulkens-Geelen 
 Keetje Saive-Herberigs (offergang) 

Celebrant Kapelaan Blom 
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Donderdag 14 november 

18.30 uur  Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 

dochter Tiny 

 

Zondag 17 november 33e Zondag door het jaar C 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
Zeswekendienst Thei Seetsen 
Marlies Rijnders-Olijve (offergang) 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Samenzang 
 Gerrie van Engelen-Jacobs (offergang) 

Celebrant Professor Rohling 

 

Donderdag 21 november 

18.30 uur  Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 

Zondag 24 november CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 

 Hoogfeest 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Elisabethkoor 

Mia Habets-L’Ortije en familie 
Ben Romeijn (offergang) 

Celebrant Pastoor Jacobs 
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11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Samenzang 

Jaardienst Adam Gielkens 
Corry Ortmans-Hermans (offergang) 
Harry Dohmen (offergang) 

Celebrant Professor Rohling 

 

Donderdag 28 november 

18.30 uur  Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 

Zondag 1 december 1e Zondag van de Advent A 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
Mevrouw M. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Professor Stevens 
Aansluitend koffiedrinken en aandacht 
voor de Voedselbank 

 
11.15 uur GEZINSMIS in de St. Josephkerk 
 Samenzang – zegening van de Adventskransen 
 Voor de overledenen (offergang) 

Celebrant Kapelaan Blom 
Aansluitend koffiedrinken en aandacht voor de Voedselbank 

 

Donderdag 5 december 

18.30 uur  Vespers 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 

 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 
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Vrijdag 6 december 

15.00 uur  H. Mis in de Oranjehof 
 Tiny Baltus-Conraads (offergang) 

 

Zondag 8 december 2e Zondag van de Advent A 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Toos Brouns-Jeuken (offergang) 

Celebrant Professor Rohling 
Aansluitend koffiedrinken en aandacht 
voor de Voedselbank 

 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Gregoriaans 
 Sjaak Francort (offergang) 

Celebrant Kapelaan Blom 

 

Donderdag 12 december 

18.30 uur  Vespers 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 

 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 

Zondag 15 december 3e Zondag van de Advent A 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Leo Hoeben (offergang) 
 Rob de Wever (offergang) 
 Ben Romeijn (offergang) 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
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 Samenzang 
 Jaardienst ouders Sijstermans-Bucken 
 Miets Heuts-Odekerken (offergang) 
 Keetje Saive-Herberigs (offergang) 
 Ben en Elly Scheffer-Hodinius (offergang) 
 Jo Wieland (offergang) 

Celebrant Kapelaan Blom 

 
 
  

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 15 
december 2019 tot zondag 26 januari 2020, zou u zo goed willen 
zijn uw misintenties, uiterlijk donderdag 28 november te willen 
bestellen? 
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 29 
november 2019. 
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PAROCHIE ADRESSEN 
 
Secretariaat / Parochiekantoor 
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen 
 (045) 541 38 96  secretariaat@rksintjoseph.nl 
Website: www. rksintjoseph.nl  
Geopend: dinsdag 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 
Openingstijden zijn onder voorbehoud: het is raadzaam eerst te bellen 
voordat u naar kantoor komt. 
 
Deken H. Bouman 
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 
 (045) 571 36 82  deken@pancratiusheerlen.nl 
 
Kapelaan R. Blom 
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 
 (06) 55 72 28 69  rickblom7@hotmail.com 
 
Diaken W. Keijmis 
Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal 
(06) 20 49 95 38  w.keijmis@hetnet.nl 
 
Stichting Patiëns 
Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg. Info: 
Vivian Kreutz  (045) 523 25 04 
Ineke Lasche  (045) 575 14 15 
 
Kerkhofbeheer 
Jo Wijnen, Caumerweg 20, 6418 BC Heerlen 
(045) 542 00 29 of (06) 18 24 29 58 
 
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-nummer is 824131319. 
 
Rekeningnummer St. Josephparochie: NL43 INGB 0001 0490 77 

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl

