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Hoe Kerstmis vieren? Geen idee…
Want: we weten op het moment van vermenigvuldigen van dit
parochieblad (1 december) nog niet, hoe de Coronabeperkingen met
Kerstmis zullen zijn. Aan welke regels hebben we ons te houden? Waar
zullen kerkgangers én vrijwilligers zich veilig bij voelen? Hoe is de
situatie eind december? Alles wat in alle parochiebladen staat, is dus
onder voorbehoud van de ontwikkelingen. Wij zullen u via de
mededelingen in de kerk, via de diverse websites, facebookpagina's,
kerkdeuren en via de nieuwsbrief van de Pancratius continu blijven
informeren.
Nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!
U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Hierin staat ook info
over de andere parochies. Op deze manier kunnen we actuele
informatie
snel
verspreiden!
Stuur
een
mail
naar
parochiepost@rkheerlen.nl
…. maar een beetje idee hebben we toch wel
In hoofdlijnen gaan we uit van het Misschema van vorig jaar. Ook zullen
de kerken op meerdere momenten open zijn om een bezoek te
brengen aan de stal. Daarnaast worden diverse niet-aangekondigde
kleinere vieringen gehouden voor bijvoorbeeld communicanten, zodat
de “druk” op de vieringen minder wordt. Maar dan nog: met 30
personen per viering kom je niet ver om de jaarlijkse ± 4000
Kerstgangers van onze parochies te plaatsen. Daarom zijn we heel blij

dat Marc Baadjou van Baadjou Film en Stage Productions ons en
daarmee heel Heerlen een vroegtijdig Kerstcadeau heeft toegezegd: hij
zal gratis zorgen voor een professionele livestream van de beide
vieringen (19.00 en 21.00 uur) op Kerstavond in de Pancratiuskerk.
Bijzonder dank daarvoor! Deze uitzending zal in elk geval via de social
media verlopen. We zijn nog in gesprek met de lokale omroep RTV
Parkstad of er plaats is in hun uitzendschema op Ziggo Kanaal 43 en wat
dit financieel betekent. We houden u op de hoogte!
Deken Bouman

Kun je nu wel Kerstmis vieren?
Mijn gedachten gaan terug naar mijn kapelaanstijd in Elsloo en Meers,
Kerstmis 1993. Door de overstroming van de Maas liep de Kerst ineens
anders als gedacht: Meers was geëvacueerd, ook op Elsloo had het een
grote impact. Ook de verdeling van priesters liep even anders,
waardoor ik 10 minuten voor de Kerstavondmis van mijn pastoor kreeg
te horen, dat ik ook de preek moest verzorgen. Daar stond ik dan: net
een jaar priester, zonder enige voorbereiding…. voor 1200 mensen… Ik
dacht: ik kan zeggen dat ik geen preek heb, maar: als ik dat kan zeggen,
kan ik ook iets anders brengen.
Veel mensen zeiden toen: we kunnen geen Kerst vieren, want alles is
in het water gevallen. Kerstdiners gaan niet door, kerstpost is niet
aangekomen, aan het opzetten van de boom zijn we niet toegekomen.
Maar ik dacht: is dat wel zo? Wat zie ik om me heen? Veel mensen
hadden anderen in hun huis opgenomen; buren die eerst ruzie hadden
omdat de kat van de één op de auto van de ander had gelegen, waren
samen hun zandzakken aan het vullen. We vieren Kerst nu inderdaad
anders, maar: misschien is het wel meer Kerst dan ooit tevoren. En over
mijn gedachten vertelde ik in de preek. Overigens: sindsdien preek ik
dus niet meer vanaf papier. Deze gedachten spelen nu weer door mijn
hoofd: kan het Kerstmis zijn? Focus van regelgeving lijkt vooral: hoeveel
mensen kun je dan thuis ontvangen? Kunnen de kerstdiners doorgaan?
Kan IK MIJN kerstmis vieren? Maar: zijn dat wel de goede vragen voor
de Kerst? Kunnen we in de Advent wellicht nadenken over: hoe kan ik
binnen deze omstandigheden DE ANDER toch iets van Kerstmis
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brengen? Kan er voor DE ANDER door mij een lichtpuntje in het donker
zijn? Kan deze tijd ons helpen om los te komen uit de vaste gewoontes,
van wat-we-altijd-doen, om tot nadenken te komen waar het werkelijk
om gaat: de Zoon van God, Christus, geboren voor ons: licht in het
donker? Hoe kunnen wij op onze manier weer lichtbrengers zijn voor
DE ANDER?
Namens alle bestuurders en onze pastorale krachten wens ik u:

Zalig Kerstmis, een goede jaarwisseling en veel zegen voor
het nieuwe jaar.
Deken Bouman

Kerk en Corona
Op het moment dat parochieblad wordt voorbereid, is de stand van
zaken als volgt:
We mogen vieren in onze kerken, maar:
• Met inachtneming van veiligheidsmaatregelen, zoals: ontsmetten
van handen, 1,5 meter afstand, advies mondkapjes, geen
samenzang, Communie bij het scherm, collecte door mandjes of
offerblok achterin, niet fit: blijf thuis!
• Bij reguliere vieringen advies: maximaal 30 personen. Bij
uitvaarten: maximaal 100.
• Alle planningen zijn onder voorbehoud. Laat u bij het bestellen van
HH. Missen uw telefoonnummer achter, zodat we u kunnen
bereiken als de Mis wordt verzet.
• We laten onze gedachten gaat over de Kerstplanning, maar
kunnen hier nog geen knopen in doorhakken. We rekenen op uw
begrip.

Vormsel
Op vrijdag 6 en maandag 23 november hebben 32 vormelingen het
sacrament van het vormsel ontvangen van de hulpbisschop Mgr. de
Jong. 'De op het spoor' was het thema van de Vormselmis.
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God vraagt ons om de weg van Jezus te volgen, rechtdoor op het goede
spoor. De vormelingen hebben erover nagedacht en zeiden Ja!! Zij
zullen als christenmensen verder op pad gaan en niet alleen met
woorden, maar ook met daden. We willen alle vormelingen van harte
feliciteren en hun veel succes en geluk wensen op hun verdere
levenspad!
Hugo Alkema – Nina van Avermaete – Jason Bacchus – Finn Bierman –
Victoria Bruggeman – Yurian Bruijenberg – Renske Fiddelaars – Zoey
Flaherty – Aukje Franssen – Kjeld Frantzen – Cas Gidding – Sean
Gielkens – Thijmen Houben – Ruben Janssen – Ties Janssen – Justin
Kaiser – Anouk van de Kandelaar – Julian Kohlen – Danaé Körver – Mido
Kuiten – Rens Lenders – Demi Lenssen – Myrthe van Lent – Yanniek
Linders – Ingmar Maessen – Mare Niels – Esmée Posman – Frederike
Schings – Luca Schoonbrood – Jasper Simons – Yanniek Thehu – Rick
Werker.

Advent en bijzondere aandacht voor corona
Tijdens de H. Missen zullen we bijzonder samen een gebed bidden
tegen het coronavirus. De teksten zullen aanwezig zijn in de kerk;
tevens leggen we de teksten in het voorportaal van de kerk en in de
vredeskapel aan de Bautscherweg die beide dagelijks geopend zijn om
een kaars aan te steken en een moment van gebed te nemen.

Donderdagavond avondgebed en H. Mis
Elke donderdagavond wordt om 18.30 de rozenkrans gebeden. Dank
daarvoor! In de adventstijd zal er i.p.v. de rozenkrans het avondgebed
van de Kerk worden gebeden, ofwel de Vespers in combinatie met de
aanbidding van het Allerheiligste. Telkens om 18.30, aansluitend is de
H. Mis om 19.00 uur.

Ziekencommunie
Als u met Kerstmis thuis de Communie wilt ontvangen kunt
u contact opnemen met kapelaan Blom  (06) 55 72 28 69.
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Adventsactie: Akkers voor ontheemde gezinnen in DR
Congo
Van zondag 29 november tot en met zondag 20 december 2020 wordt
de Adventsactie gehouden, een campagne van Vastenactie Nederland.
De Missionaire Werkgroep St. Joseph richt zijn aandacht op het project
Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo.
De armoedeval wordt het ook wel genoemd:
de
vicieuze
cirkel
van
armoede,
ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding
en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze
cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen. Zo steunen we dit jaar een
project in het Masisi gebied in DR Congo waarbij ontheemde gezinnen
gezamenlijk gevarieerde groenten verbouwen. Help mee de vicieuze
cirkel te doorbreken!
In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal
op de vlucht voor extreem politiek geweld. Ruim 20.000 ontheemden
hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest
dringende probleem is gebrek aan eten. In de dorpen die ze moesten
achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land. Mogelijkheden
om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks.
Meer informatie over deze de adventsactie en hoe men de situatie wil
aanpakken vindt u in kerk bij binnenkomst of op ww.adventsactie.nl.
Uw bijdrage voor dit project in Congo is natuurlijk meer dan welkom.
U kunt uw gift verder overmaken naar:
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie
te den Haag, met vermelding van ‘project Congo’.

Kerstmis
We hebben gemeend om het kerstschema aan te houden zoals we dit
van andere jaren gewend zijn. We hopen op meer dan 30, maar de kans
is ook groot dat het zo blijft zoals het nu is: max. 30 per Mis.
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We weten het gewoon niet. We willen u vragen om u aan te melden
om een H. Mis bij te wonen. Dit kan via het secretariaat van de
parochie.
Donderdag 24 december
18.00 uur Gezinsmis
Ensemble van New Generation. Kinderen kunnen zich aanmelden bij de
kapelaan om mee te doen met het kerstspel!
20.00 uur Nachtmis
Met zang van Jacqueline en Caroline Bosch en orgelspel van Leon
Dijkstra.
Vrijdag 25 december
11.30 uur 1e Kerstdag
Zaterdag 26 december
11.15 uur 2e Kerstdag
Zondag 27 december
11.30 uur H. Mis met kerstspel door de communicanten.
Het kan zijn dat deze Mis gereserveerd wordt voor alleen de
communicanten en de gezinnen. Houd de berichtgeving hieromtrent in
de gaten!

2e kerstdag is de kerk geopend!
Op 2e kerstdag willen we graag de kerk openen voor u! De kans is groot
dat tijdens de vieringen maar 30 mensen aanwezig mogen zijn. Om
toch iedereen de kans te geven om met de kerst naar de kerk te kunnen
komen is de kerk op 26 december geopend van 13.00-16.00 uur.

1 Januari Nieuwjaarsdag
Op Nieuwjaarsdag is de H. Mis om 11.15 uur. Op Facebook zag ik
voorbij komen 'beschrijf 2020 met de 1e letter van je naam.' Het was
eerder negatief dan positief zoals 'akelig', 'lastig' etc. Laten we bidden
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dat het komend jaar beter mag gaan en bijzonder daartoe Gods zegen
te vragen.

3 Januari Drie Koningen
In dit weekend vieren we Openbaring des Heren, ofwel Drie Koningen.
Het bezoek van de drie wijzen mag niet ontbreken. Bezoek in coronatijd
is lastig, soms zelfs onmogelijk. Zelfs het kerkbezoek ontkomt er niet
aan. Toch willen wij stil staan dat 'bezoek' belangrijk is, op welke wijze
dan ook! Bijzonder dit jaar is ook het aanreiken van de zogenoemde
'huiszegen'. Deze speciale
kaartjes liggen achter in de
kerk en kunnen kosteloos
worden meegenomen; een
vrije gave is welkom.

Oranjehof
Het heeft helaas door corona stil gelegen, maar gelukkig zijn we weer
mogen beginnen met H. Mis in het verzorgingshuis Oranjehof. We
vieren de Mis doorgaans op 1e en 3e vrijdag van de maand om 15.00
uur. Vanwege het max. aantal bezoekers is de groep in 2en gesplitst en
is het niet de bedoeling dat mensen van buiten mee komen vieren.

Met de communicanten onderweg
Volgend jaar staat de Communiemis gepland op zondag 25 april.
Ongeveer 2 keer in de maand komen we samen in de
Ontmoetingsruimte en daarnaast ook nog een aantal keren om de
liedjes te oefenen. Afgelopen advent hebben we adventskransen
gemaakt en gezegend tijdens de gezinsmis. Voor kerst staat in de
planning om samen een mooie kerstfilm te kijken.
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Surprise-avond tienergroep
Op zaterdag 12 december houden we onze jaarlijkse surprise-avond
met de tienergroep. Heb je interesse om eens te komen? Welkom op
de pastorie van Welten. Vanaf ongeveer 12 jaar en ouder.
De avonden beginnen om 20.00 uur en duren uiterlijk tot
22.30 uur. Meld je bij de kapelaan voor meer informatie.

'n Engeltje in de kerstboom
Het voorportaal van de kerk is overdag geopend. Rond kerstmis liggen
daar engeltjes voor u klaar. Op het engeltje kunt u een kerstwens
schrijven en in de boom hangen. Ook leuk voor de kinderen!

Kinderclub
We gaan starten met een kinderclub! 1 keer per maand willen we op
de vrijdagmiddag samen komen in de Ontmoetingsruimte van de kerk.
We richten ons op de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Telkens
willen we een verdieping houden middels bijvoorbeeld een korte
catechese en samen leuke activiteiten doen of knutselen. Meer
informatie bij de kapelaan.

Kerstavond Andreaskerk: open inloop
Op 24 december, kerstavond, is er in de Andreaskerk een open inloop
van 17.00 tot 20.00 uur. U bent dan van harte welkom om een kaarsje
aan te steken, even stil te staan bij de kerststal en te luisteren naar
kerstmuziek.

HH. Gerardus en Gerlachusmis
Normaal gesproken vindt iedere eerste zaterdag van het nieuwe jaar
de voettocht naar Wittem plaats om bij aankomst in Wittem
gezamenlijk bij de H. Gerardus de Eucharistie te vieren. Zoals eerder al
is aangekondigd, kan deze voettocht door een samenloop van
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omstandigheden (beperktere ruimte in Wittem, opvolging van het
zittende bestuur van de Stichting Voettocht Wittem, alle maatregelen
m.b.t. Corona) op 2 januari a.s. helaas niet doorgaan.
Echter, op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar, 2 januari 2021, zal er
een H. Mis opgedragen worden op voorspraak van de H. Gerardus èn
de H. Gerlachus in de H. Jozefkerk in Ubach over Worms, zodat de
traditie van de pelgrimage naar Gerardus levend gehouden wordt. De
Mis begint om 14.00 uur. Voor fysieke deelname aan deze Mis is
inschrijving verplicht. Dit kan vanaf 3 dagen voorafgaand aan de Mis via
de website van het Parochiecluster Ubach over Worms www.rkubachoverworms.nl.
Let op: vol = vol! Tevens is deze Mis live voor iedereen te volgen via
KerkTV (via een button op www.rk-ubachoverworms.nl) of nadien op
ieder gewenst tijdstip via www.kerkdienstgemist.nl.
Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid
stellen op enigerlei wijze in verbondenheid deel te nemen aan deze
Mis.
Hartelijk groetend,
Stichting Voettocht Wittem

LET OP:
Alle H. Missen zijn onder voorbehoud
i.v.m. de Coronamaatregelen.
Houd a.u.b. de website, facebook of
mededelingen op de deuren van de kerk
in de gaten of neem contact op met het
parochiekantoor.
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St Joseph Parochie Nieuwsbrief
november 2020
Beste parochianen,
Door de coronatijd zijn de persoonlijke ontmoetingen en kerkbezoeken
even niet zo vanzelfsprekend meer zoals we gewend waren. Wij willen
u in deze tijd nog meer betrekken en op de hoogte houden van de
activiteiten van onze parochie; met deze extra aanvulling maken we
een start met de St. Joseph Parochie nieuwsbrief
Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief ook per e mail ontvangen ? of
het parochieblaadje ?
Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar
secretariaat@rksintjoseph.nl
Wij informeren u dan via de nieuwsbrief en u ontvangt het
parochieblaadje per e-mail.

Kerkhofbeleid
De begraafplaats van de St Joseph is een kerkhof in eigenbeheer. De
parochieraad en het Kerkbestuur zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van het onderhoud, beheer en verwijderen van de
grafmonumenten met de fundering. Deze werkzaamheden moeten op
een Arbo veilige manier worden uitgevoerd, als ook met de juiste zorg
en piëteit.
Om aan de steeds hogere eisen van de begraafplaatsen zowel
administratief, beheer en onderhoud te voldoen heeft de parochieraad
en kerkbestuur samen met de parochie St Martinus Welten de
grafrechten per 1 januari 2021 als volgt vastgesteld (aangepast aan het
huidige prijsniveau).
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TARIEVEN GRAFRECHTEN 2021
Graftype

Eerste
grafrecht
voor 20 jaar

Verlenging
met
10 jaar

Verlenging
met
20 jaar

Enkel breed graf (2)

€ 1.900,00

€ 450,00

€ 900,00

Dubbel breed graf (4)

€ 3.800,00

€ 900,00

€ 1.800,00

Kindergraf
(tot 12 jaar)

€ 1.150,00

€ 325,00

€ 650,00

Urnengraf (gras/grond)

€ 1.150,00

€ 325,00

€ 650,00

Urnengraf (keldertje)

€ 1.400,00

€ 450,00

€ 900,00

Mevrouw Carry Meijers-Zink is uw aanspreekpunt voor de
begraafplaats St. Joseph Heerlerbaan.
Zij informeert u graag over de mogelijkheden van de grafrechten en u
kunt met haar een afspraak maken voor het uitzoeken van een graf- of
urnenplaats.
Ze is bereikbaar via het parochiekantoor:
op woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
telefonisch via (0)45 541 38 96
of per e-mail: secretariaat@rksintjoseph.nl.

Verkooprijzen kaarsen
De verkooprijzen van de kaarsen zijn zowel in de kerk als in de
vredeskapel aan de Bautscherweg gelijk:
Noveenkaars
€ 4,95
Kaarsje
€ 0,50
Met de aankoop van een kaarsje steunt u ook de instandhouding/
onderhoud van de kerk en kapel.
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Kerk
Op de middelste glazen deuren is
inmiddels een speciale folie met
het logo van de St. Josephkerk
geplaatst.
De deur aan de rechterkant van de
kerk is voorzien van een
automatische deuropener. Op de
linker
deur
(waar
het
parochiekantoor gevestigd is) moet
nog een slot op gemonteerd worden zodat ook deze in gebruik kan
worden genomen.
Alle werkzaamheden van het parochiekantoor zijn afgerond.
Het oksaal (ook wel de koorruimte genoemd) is geheel
schoongemaakt. Alle oude niet bruikbare orgelonderdelen die achter
de deuren waren weg gestopt zijn afgevoerd. De vrijgekomen ruimte is
nu als archiefruimte in gebruik: een gedeelte voor de archieven van de
parochie en een ander gedeelte het complete archief van het zangkoor.
Het archief van het zangkoor dat opgeslagen was naast de
ontmoetingsruimte is geheel verplaats naar het oksaal.
De stookruimte is gedeeld door het plaatsen van een brandwerende
wand. De extra ruimte is nu magazijn en opslag voor diverse
materialen.
Dank aan de vrijwilligers die aan deze werkzaamheden hebben mee
geholpen.
Het voorportaal, de kerk- en tochtdeuren zijn geheel opnieuw
geschilderd evenals het nieuwe parochiekantoor, de doorgang naar het
oksaal en de ruimte bij de St. Joseph-gedachteniskapel waar de kruisjes
hangen.
Schildersbedrijf Bijsmans heeft al deze de werkzaamheden uitgevoerd.
Wij danken Schildersbedrijf Bijsmans voor alle gebruikte
verfmateralen die gratis zijn geleverd!
12

Schoonmaakploeg
Inmiddels is er een volwaardige goed functioneerde schoonmaakploeg
Ook zijn er twee nieuwe stofzuigers gekocht voor professioneel
gebruik.
De afspraak is : elke eerste maandag van de maand komt de poetsploeg
bij elkaar om de kerkbanken, het parochiekantoor, het voorportaal van
de kerk en de sacristie te poetsen en de gangpaden te zuigen. In overleg
wordt er elke maand een bepaald deel van de kerk extra schoon
gemaakt.
In december wordt de kerk gepoetst na het plaatsen van de kerststal,
gepland is woensdag 16 december.

Geen doorgang vrijwilligersavond
Door corona is de vrijwilligersavond niet door kunnen gaan. Als een
dank-je-wel voor hun inzet hebben alle vrijwilligers of personen die bij
onze parochie betrokken zijn een kleine attentie ontvangen.

Vrijwilligersbeleid
De parochieraad heeft Wiel Gulpen bereid gevonden om als
vrijwilligerscoördinator namens de parochieraad op te treden.
Inmiddels heeft hij per e-mail alle aanspreekpunten van de
vrijwilligersgroep benaderd. Deze aanspreekpunten hebben Wiel
geïnformeerd over de werkzaamheden van de vrijwilligers. Een eerste
overleg is door corona uitgesteld.
De gehele administratie van de vrijwilligers is overgedragen aan Wiel
Gulpen. Waar nodig ondersteunen Carry Meijers en Ans Houben hem.
De eerste actie die ondernomen is, is het sturen van een kleine attentie
aan alle vrijwilligers in verband met het niet kunnen doorgaan van de
vrijwilligersavond.
Wiel zal de vrijwilligers bezoeken als zij werkzaamheden in de kerk
uitvoeren.
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Verhuur Pastorie
De voormalige pastorie is verhuurd, het hekwerk is geplaatst.

Opbouw kerststal
De kerststal wordt dit jaar weer opgebouwd door de kerstgroep
bouwers. Start van de opbouw is maandag 14 december.

Kerstversiering
De dames die de bloemen verzorgen zijn druk bezig met de
voorbereidingen. Ze hebben aangeven dat ze op 22 en 23 december de
kerk gaan versieren met mooie kerststukken voor het altaar, bij het
Maria- en Jozefbeeld. De kerk wordt voorzien van passende
kerstdecoraties.

Kerstmis 2020
Welke maatregelen er ook met Kerstmis zijn, we willen in deze tijd de
kerk een extra sfeervolle uitstraling geven.
Het voorstel is om de kerk op tweede kerstdag open houden van
13.00 tot 16.00 00 uur.
Indien toegestaan staat er koffie en een kleine versnapering klaar zodat
men zich zelf kan bedienen. Uiteraard met inachtneming van de juiste
afstand.

Afronding restauratie en Brimplan
Voor de afronding van ons restauratieproject is o.a. een financiële
eindverantwoording verplicht. Een onafhankelijke accountant heeft
onze administratie gecontroleerd en goedgekeurd. Dit rapport is o.a.
verstuurd naar de subsidiegevers.
De Provincie, Restauratiefondsen en Gemeente Heerlen hebben
bevestigd dat aan alle voorwaarden zijn voldaan zodat het restantrestauratiebedrag is overgemaakt op onze rekening.
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Afronding Brimplan (instandhoudingsplan kerkgebouw periode 2015 –
2020): de provincie Limburg heeft bevestigd dat aan alle voorwaarden
is voldaan. Het restant bedrag van € 3.868,60 is inmiddels op onze
rekening bijgeschreven.

SIM Plan 2021-2026
Zoals iedereen kan zien moet de mergelwand achter en links van het
altaar hersteld worden.
In de tijd dat de kerk werd gebouwd (1957) is de mergelwand niet
verankerd. Hierdoor zijn de scheuren in de mergel ontstaan.
Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij begin dit jaar de rechter
mergelwand al gedeeltelijk hersteld.
Door deze noodzakelijke herstelwerkzaamheden hebben wij via de SIM
plan (Subsidie Instandhouding Monumenten) subsidie ontvangen,
zodat wij deze herstelwerkzaamheden kunnen gaan uitvoeren.
De overheid, die deze subsidie verstrekt, vraagt ook een bijdrage van
de parochianen.
Een financiële ondersteuning is altijd welkom op onze speciale
rekening voor deze werkzaamheden:
rekeningnummer NL58 RABO 0125 2506 49 t.n.v. R.K. Kerkbestuur
Parochie St. Joseph
Bij voorbaat hartelijk dank!
Inmiddels hebben we besloten om de werkzaamheden niet in fases te
doen maar in één keer zodat we ook maar eenmalig de kerk weer
grondig schoon hoeven te maken.
De werkzaamheden duren ongeveer een maand en beginnen op 10
januari. Firma Kleijnen Mergelbouwsteen uit Sibbe voert de
werkzaamheden uit.
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Financieel overzicht over het jaar 2019
Uitgaven in €
2019
Kosten kerkgebouw bestaan uit:
Onderhoudskosten diverse
4.752
reparaties
Energiekosten
16.119
Verzekeringen
7.696
Kosten orgel, beeld en
1.909
geluid
Onderhoudskosten
539
verwarming
Inspectie
170
monumentenwacht
Kosten onroerend goed
65
Totale kosten kerkgebouw
31.250

2018
6.279
12.521
5.427

24.226

Bijdrage loonkosten
28.488
25.595
bedienaren
Altaarbenodigdheden
1.506
Inkoop kaarsen
6.038
5.255
Dirigent, orgelbegeleiding
12.168
8.926
en koren
Diverse kosten versiering
2.835
2.579
kerk
Overige kosten
96
Totale kosten eredienst
49.625
43.861
Kosten pastoraat bestaan uit:
Parochiemededelingen /3.464
3.510
blaadjes
Voorbereiding communie /
343
vormsel
Vrijwilligersbijeenkomsten
1.750
Kosten pastorale
118
1.955
werkgroepen
Totale kosten pastoraat
5.675
5.465
Verplichte en vrijwillige bijdragen bestaan uit:
Bijdragen Bisdom
6.945
4.287
Bijdragen Solidariteitsfonds
6.945
4.287
Afdracht dekenaat
385
Afgedragen collecte derden
1.428
2.063
Totale vrijwillige bijdragen
15.703
10.638
Beheerskosten bestaan uit:
Bestuurskosten,
representatiekosten
Administratiekosten
Exact automatisering
499
Porto
1.567
Telefoonkosten
682
Tijdschriften 136
abonnementen
Bankkosten
861
Totale beheerkosten
3.745
4.798
Kerkhof onderhoud
Totale kosten kerkhof
4.559
4.770

110.557

42.594

Uitvaarten

10.909

19.424

Huwelijken

Kosten eredienst bestaan uit:

Totale kosten

Inkomsten in €
2019
Bijdragen en diverse inkomsten:
Kerkbijdragen door
42.060
parochianen
Collectes
12.588
Stipendia
9.603

2018

10.870
6.941

400

Bijdrage offerkaarsen

9.843

8.565

Giften
Overige bijdragen
Ontvangen collecte voor
derden
Totale bijdragen
parochianen
Opbrengsten grond
Rente spaarrekening

3.360
385

635

1.428

2.063

98.691

82.977

750
115

Kerkhof:
Ontvangen grafrechten
Totale inkomsten
Totale kosten
Exploitatie / verlies

93.759
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4.356

3.485

103.912

86.462

6.645

7.297

Als u vragen heeft over dit financieel overzicht, kunt u een afspraak
maken met Herman van Leeuwen.
Het jaar 2020 zal een wat moeilijker jaar worden. Door corona zijn er
bijna geen uitvaarten en de inkomsten van collectes zijn minimaal.
De St. Josephkerk is van alle parochianen.
Desondanks hebben we extra bijdragen mogen ontvangen als
ondersteuning van gemiste inkomsten: hiervoor danken wij iedereen
van harte.
Een extra ondersteuning in de kosten voor de exploitatie (het uitvoeren
en functioneren van alle kerkelijke activiteiten) van de St.
Josephparochie is van harte welkom:
Rekeningnummer NL43 INGB 0001 049 077

Vrijwilligers gezocht
➢ In 2021 willen wij onze communicatie verbeteren. Bent u de
persoon die zich bezig willen houden met de social media?
➢ Vrijwilligers die telefonisch mensen kunnen benaderen: we
zoeken vrijwilligers die met plezier telefonisch een diverse
groep personen wil benaderen.
➢ Voor kleine onderhoudswerkzaamheden zoals onkruid
verwijderen, trottoir vegen en andere klusjes zijn we op zoek
naar vrijwilligers.
Interesse? Mail naar secretariaat@rksintjoseph.nl

17

Praktische mededelingen vanuit de parochie
Het parochie kantoor is vanaf vrijdag 25 december t/m
maandag 4 januari gesloten.
Vanaf dinsdag 5 januari zijn we weer geopend op de
gebruikelijke tijden.
Nieuwe tarieven 2021
Weekmissen
Weekendmissen
Jubileummissen
Begrafenis of crematie
Begeleiding begraafplaats of
crematorium na uitvaart
Kerkbijdrage 2021 (minimum)

€
€
€
€

12,50
27,50
300,00
475,00

€

75,00

€

115,00

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie
* 01-09-1931
* 30-07-1930
* 22-06-1931
* 21-11-1939
* 24-04-1925
* 30-01-1931

Beb Mohnen-Dohmen
Rina Esser-Wouters
Piet Starmans
Lida Fontaine-Weber
Wim Geerits
Mien Tellers-Arts

 01-10-2020
 09-10-2020
 20-10-2020
 03-11-2020
 16-11-2020
 19-11-2020

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 16 januari
tot zondag 28 februari 2021, zou u zo goed willen zijn uw
misintenties, uiterlijk donderdag 7 januari te willen bestellen?
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 8
januari (bij voorkeur mailen naar rickblom7@hotmail.com).
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KERKDIENSTEN
Donderdag 10 december
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers
19.00 uur H. Mis
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts
en dochter Tiny
Zondag 13 december
3e zondag van de Advent B
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
1e Jaardienst voor Annie RutjesMulkens
Paul Snijders
Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst voor ouders Sijstermans-Bucken
Jaardienst voor Adam Gielkens
Jaardienst voor Peter en Margriet BijsmansFrenken
Agnes Lommen-Rutten

Celebrant

Deken Bouman

Joh. 1,6-8.19-28

Donderdag 17 december
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers
19.00 uur H. Mis
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts
en dochter Tiny
Jaardienst Albert Keularts
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Zondag 20 december
4e zondag van de Advent B
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Joop Dingjan-de Bats
Victor Wolters
Celebrant

Deken Schreurs
Lc. 1,26-38

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst voor Johan Houben

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 24 december
19.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Victor Wolters

Kerstavond

Celebrant

Deken Schreurs

18.00 uur

GEZINSMIS in de St. Josephkerk met Kerstspel
Ensemble van New Generation

Celebrant

Professor Rohling

20.00 uur

Nachtmis in de St. Josephkerk
Zang Jacqueline en Caroline Bosch, orgelbegeleiding
Leon Dijkstra

Celebrant

Professor Rohling

Vrijdag 25 december
Hoogfeest van Kerstmis
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Adam Buijs
Celebrant

Pastoor Jacobs
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11.30 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts
en dochter Tiny

Celebrant

Kapelaan Blom

Zaterdag 26 december
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Marlies Rijnders-Olijve
Herman en Tiny Kockelkorn-Cals
Celebrant

Kapelaan Blom

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant

Deken Bouman

H. Stefanus

Zondag 27 december
Feest van de H. Familie
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Paul Snijders
Celebrant Pastoor Jacobs
11.30 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Guus Goossens

Celebrant

Kapelaan Blom

Lc. 2,22-40

Donderdag 31 december
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts
en dochter Tiny
Celebrant

Deken Bouman
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Vrijdag 1 januari
Moederschap van Maria
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Celebrant

Kapelaan Blom

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts
en dochter Tiny

Celebrant

Professor Rohling

Zondag 3 januari
Openbaring des Heren
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Victor Wolters
Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
1e Jaardienst voor Tiny Kockelkorn-Cals
Jaardienst voor ouders Vorage-Mertens
Henk en Riet Stienstra-Vermeeren

Celebrant

Kapelaan Blom

Mt. 2,1-12

Donderdag 7 januari
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts
en dochter Tiny
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Zondag 10 januari
Doop van de Heer
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst voor Gerrit en Drina de
Jong-van den Berg
Celebrant

Deken Schreurs
Mc. 1,7-11

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
3e jaardienst voor Rick Huitema
Jan Hillen

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 14 januari
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis
Jaardienst voor het echtpaar Guus Troe en
Hubertina Castermans
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts
en dochter Tiny
Zondag 17 januari
2e zondag door het jaar B
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Celebrant

Kapelaan Blom

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Wiesje Faber-de Vos

Celebrant

Professor Rohling
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Joh. 1,35-42

PAROCHIE ADRESSEN
Secretariaat / Parochiekantoor
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
 (045) 541 38 96
 secretariaat@rksintjoseph.nl
Website:
www. rksintjoseph.nl
Geopend:
dinsdag 9.30 - 12.00 uur
woensdag, donderdag & vrijdag 9.00 - 13.00 uur

Afspraken / 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
Begraafplaats
Carry Meijers-Zink

 (045) 541 38 96 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:
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NL43 INGB 0001 0490 77

