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Advent: licht in het donker 

De Corona én de maatregelen hakken 
er voor veel mensen weer opnieuw 
stevig in. Dat kan je belasten en 
bedrukken. Juist in de Advent kunnen 
we beseffen, dat het donker niet het 
laatste woord heeft, maar dat er in alle 

december 2021 / 
januari 2022 

VOORBEHOUD CORONA-REGELS 

Op het moment van het verschijnen van het parochieblad is zojuist 

het volgende bekend geworden:  

“De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen 

voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de 

huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-

K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit 

geldt ook voor Kerstmis. 

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere 
kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.” 
 
Voor verdere info, houd de websites van de parochies goed in de 
gaten. Wanneer u een mailtje stuurt naar 
parochiepost@rkheerlen.nl krijgt u wekelijks een emailnieuwsbrief 
met de meest actuele situatie. 

http://www.rksintjoseph.nl/
mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
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omstandigheden van het leven licht kan zijn en het licht zelfs verder 
kan groeien. In Israël was het 2000 jaar geleden zelfs schijnbaar 
uitzichtloos: de Romeinen bezetten het land en leken niet van plan ooit 
weer weg te gaan. Juist in die beklemming kwam er een nieuwe koning, 
kwetsbaar als een klein kind, geboren in een stal. Dit kind wil ook voor 
ons geboren worden en een lichtpunt in het donker zijn!  
 
Helaas kunnen we Kerstmis niet vieren zoals we willen: maar in elk 
geval zal het Kerstmis worden, Christus zal voor ons geboren worden!  
 
Voor u allemaal, mede namens het pastorale team, het kerkbestuur en 
de lokatieraden: van harte een zalig Kerstmis, een goede jaarwisseling 
en een gezegend 2022! 

Deken Bouman 

Adventsactie 2021 

Tijdens de Adventsperiode vraagt de 
Adventsactie aandacht voor de hoop. 
Hoop op de komst van het licht. Hoop 
op een betere wereld. Hoop dat 
iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een 
waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom 
vertelt Adventsactie verhalen van mensen die met toewijding en hun 
liefde een verschil maken. Er zijn gelukkig hoopvolle ontwikkelingen 
rond de zorg van moeders en jonge kinderen. In 2019 was de 
kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het 
aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. 
Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met 
concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier 
projecten in de landen Zimbabwe, Gazastrook, El Salvador en Somalië, 
die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeders en kind 
rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna. Uw 
bijdrage is welkom. Hartelijk dank! 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL 89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie 
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Vieringen Kerstdagen 

 25-12 26-12 

St. Pancratius 
9.00 uur 

11.30 uur 
11.30 uur 

St. Martinus 10.00 uur 10.00 uur 

St. Joseph 11.30 uur 11.15 uur 

St. Elisabeth 10.00 uur 10.00 uur 

Molenberg 10.00 uur 10.00 uur 

Moeder Anna   

 

Kerstavond Pancratius: uitzending lokale omroep Landgraaf 

Voor de Kerstavond zijn we bezig met afspraken voor een livestream 
met de firma Baadjou en de Lokale Omroep Landgraaf (zodra verdere 
details bekend zijn, wordt dit gecommuniceerd via de website, 
facebook, nieuwsbrief van de St. Pancratius en via het 
parochiekantoor). De uitzending zal te zien zijn op Ziggo Kanaal 49 
https://www.youtube.com/user/OmroepLandgraaf en via diverse 
facebookkanalen. 

Bezichtiging Kerststal Pancratiuskerk 

Dit jaar is er weer de volledige kerststal in de Pancratiuskerk! Deze kan 
worden bezichtigd bij de reguliere openingstijden van de kerk, maar 
ook extra in het eerste deel van de middag van Eerste en Tweede 
Kerstdag. Welkom! 

https://www.youtube.com/user/OmroepLandgraaf
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Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op zondag 16 januari 2022 zal het Pancratiuskoor de H. Mis opluisteren 
en aansluitend een miniconcert geven. We willen van de gelegenheid 
gebruik maken om dan de nieuwjaarsbijeenkomst te houden en te 
zorgen voor een hapje en een drankje. 

Huwelijksjubilea 

Op zondag 30 januari 2022 voor de H. Mis van 11.15 uur nodigen we in 
het bijzonder degenen uit die in 2020 of 2021 hun gouden of 
diamanten huwelijk gevierd hebben. Na afloop is er koffie en vlaai. Om 
een inschatting te kunnen maken van het aantal personen, graag 
doorgeven aan het secretariaat ( (045) 541 38 96 of  
secretariaat@rksintjoseph.nl). 

Communie en Vormsel 2022 

Op de basisscholen de Broederschool, Eikenderveld, Tarcisius, Windekind en 
St. Martinus zijn de aanmeldingsformulieren voor de eerste Heilige 
Communie (groep 4) of het vormsel (groep 8) uitgereikt. 
Wie geen formulier heeft ontvangen en toch wil deelnemen kan contact 
opnemen met onze catechiste Anita van den Berg 
 anita@pancratiusheerlen.nl of  06 40 50 84 92. 
Is uw kind niet gedoopt en wilt u toch dat zij of hij de eerste Heilige Communie 
of het vormsel ontvangt, dan kunt u contact opnemen met deken Bouman. 
De Eerste Heilige Communievieringen vinden dit schooljaar plaats: 

• Moeder Anna kerk: zondag 15 mei 2022 om 11.30 uur (Basisschool 
Tarcisius) 

• Moeder Anna kerk: zondag 22 mei 2022 om 11.30 uur (Basisscholen 
Eikenderveld/Windekind) 

• St. Martinuskerk: Hemelvaartsdag 26 mei 2022 om 10.00 uur 
(Basisschool St. Martinus) 

• Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk: zondag 29 mei 2022 om 10.00 
uur (Broederschool) 

• Joseph Heerlerbaan: zondag 5 juni 2022 voor kinderen die zich 
individueel opgeven 

 

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl
mailto:anita@pancratiusheerlen.nl


5 

De ouderavond van de communicanten van de Broederschool heeft al 
plaatsgevonden. De ouderavonden van de basisscholen Windekind – 
Eikenderveld – Tarcisius zijn vanwege corona uitgesteld naar januari.  
De communielessen zullen in januari worden opgestart. Deze lessen vinden 
plaats op de betreffende scholen. Alleen als dit niet op school mogelijk is door 
de coronaregels zullen deze plaatsvinden voor de Broederschool in de Onze 
Lieve Vrouw van Lourdeskerk en voor de basisscholen Windekind – 
Eikenderveld – Tarcisius in de kapel van de Annakerk. De kapel is hiervoor 
tijdens de coronatijd ingericht als klaslokaal. De ouders/verzorgers van de 
communicanten zullen hierover per mail bericht krijgen. 
We wensen de ouders een heel mooie, gezellige en gezegende 
voorbereidingstijd naar de communie! 
De info avond over het vormsel is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld 
naar januari. De ouders/verzorgers en vormelingen zullen hierover via de mail 
bericht ontvangen. 

Vormsel 2021: proficiat! 

In de Annakerk hebben op vrijdag 19 november 25 vormelingen het 
sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen van de Vicaris-Generaal 
Quaedvlieg . 'Luister naar de zaaier' was het thema van de Vormselmis. Er zijn 
mensen die de Woorden van Jezus snel vergeten, ze zijn als zaadjes die 
verloren gaan. Maar mensen die met heel hun hart luisteren, zijn als zaadjes 
die in de goede grond vallen. Ze zullen mooie dingen doen voor God en voor 
alle mensen. De vormelingen hebben over deze woorden nagedacht en 
zeiden Ja!! Zij zullen als christenmensen verder gaan en niet alleen met 
woorden, maar ook met daden.  
Op zondag 5 december zal Mees Houben het sacrament van het Heilig 
Vormsel ontvangen van deken Bouman in de Pancratiuskerk. 
We willen alle vormelingen van harte feliciteren en hun veel succes en geluk 
wensen op hun verdere levenspad! 

Nieuwsbrief Pancratius: nu voor alle parochies 

De digitale Pancratius-nieuwsbrief is verbreed naar een nieuwsbrief voor alle 
parochies. Wilt u deze ontvangen? Als u even een mailtje stuurt naar 
parochiepost@rkheerlen.nl komt het allemaal goed. En als het toch geen 
meerwaarde heeft: onderaan de mail staat een link, waarmee u zich weer 
eenvoudig kunt uitschrijven, hoewel we dat niet verwachten! 

mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
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Terugblik viering diaken Keijmis: 25 jaar diaken 

Ondanks de Coronabeperkingen werd het zondag 21 november toch 
een feestelijke dag voor diaken Keijmis, zijn familie en andere 
belangstellenden in de Josephkerk Heerlerbaan. Op de foto ziet u de 
diaken met zijn echtgenote Ciska centraal, links hun zoon pater Petrus 
Canisius die concelebreerde. 

 

 
Velen kwamen hem groeten en danken voor alles, wat hij in de 25 jaar 
als diaken heeft betekend. In plaats van geschenken vroeg hij een 
bijdrage voor de Stichting Warm Hart voor Siberië. Voor de 
achtergronden en meer informatie zie de website van deze stichting:  
https://www.warmhartvoorsiberie.nl/  
Wij danken hen en wensen hun veel zegen voor de toekomst! 

“Nieuws” over een nieuwe kapelaan 

Vanuit het Bisdom ontvingen we bericht, dat men bezig is met een 
nieuwe kapelaan voor Heerlen. Klinkt op zich goed, maar weinig 
concreet. Want de vicaris-generaal mailt: "Wel is duidelijk dat het zeker 
niet meer dit jaar wordt, maar mijn hoop is begin 2022”. 
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Afspraken deken Bouman met kapelaan Beijk en deken 
Kuijer 

Recent is het tot een ontmoeting gekomen tussen deken Bouman, kapelaan 
Beijk en deken Kuijer. In een ontspannen sfeer is niet ingegaan op 
schuldvragen of verwijten; wel is de verbazing met elkaar gedeeld waarom de 
afstand tot elkaar zo is, als ze is.  
Het gesprek heeft deken Bouman (als pastoraal verantwoordelijke voor 
Heerlen Centrum/Zuid) beide collega’s verlof gegeven als priesters actief te 
zijn binnen het gebied, dat door de bisschop aan zijn zorgen is toevertrouwd. 
Zij kunnen dit doen op dezelfde basis als andere emeriti, zoals deken Schreurs 
en pastoor Jacobs; afhankelijk van hun mogelijkheden en de plaatsen, waar 
ondersteuning nodig is. Concreet betekent dit in eerste aanzet dat beiden 
beschikbaar zijn voor vieringen in zorgcentra en dat deken Kuijer de zorg op 
zich neemt voor de maandag- en vrijdagavondmis in de Annakerk in januari  
(mits de corona richtlijnen dit weer toestaan) tijdens de vakantie van pastoor 
Jacobs. 
Wij hopen samen op een goede samenwerking en een nieuwe start in deze 
Advent; ook hopen we als priesters zo een signaal en voorbeeld te zijn, dat 
moeilijkheden altijd overwonnen kunnen worden en er altijd een nieuw begin 
gemaakt kan worden, zoals God ook steeds weer een nieuw begin maakt met 
ons. 

ZaterdagMiddagClubje 

We horen vaker van ouders dat de kinderen altijd tijdens de communielessen 
heel erg genieten van de Bijbelverhalen en de uitleg hierover. En dat ouders 
geloofsopvoeding belangrijk vinden voor de opvoeding van hun kinderen. 
Daarom organiseren we als samenwerkende parochies een 
ZaterdagMiddagClub. 
Dit Clubje is van 12.00 – 16.00 uur in de pastorie van Welten, Welterkerkstraat 
3 in Heerlen.  
We starten meestal met een kleine lunch, vervolgens een knutselwerkje en 
na een korte pauze gaan we samen naar een Bijbelverhaal luisteren. Meestal 
hebben we daarna nog tijd over om een kaarsje te gaan aansteken in de kapel. 
We eindigen altijd met samen spelen, binnen of buiten. Het is altijd reuze 
gezellig! Wij vragen geen contributie, maar natuurlijk is een vrije gave altijd 
welkom. En ook al ben je niet in de gelegenheid om elke zaterdag te komen, 
dan hoeft dat geen probleem te zijn. 
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Het lijkt mij fijn om samen met jullie ook na het communietraject samen op 
weg te gaan richting het vormsel…. 
Als je denkt dit is misschien iets voor mijn kind kun je altijd informatie krijgen 
bij onze catechiste Anita van den Berg, dat kan via de mail of telefonisch.  
 anita@pancratiusheerlen.nl of  06 40 50 84 92 

Alpha cursus 

Samen eten, elkaar ontmoeten, samen praten, samen lachen, samen leren en 
naar elkaar luisteren, dat is Alpha. 
Deze cursus geeft een heldere en aansprekende uitleg over het Katholiek 
geloof. We denken na over wat het Katholiek geloof nu eigenlijk is, hoe we 
het kunnen beleven en hoe het persoonlijk wordt. 
Alpha is vrijblijvend en geschikt voor iedereen die hier meer over wil weten. 
De cursus is zowel geschikt voor degene die pas Katholiek is geworden als 
voor degene die (opnieuw) op zoek wil gaan naar de basis van het Katholieke 
geloof.  
De avonden worden gehouden in de pastorie van Welten. Elke bijeenkomst 
begint om 18.00 uur met een gezellige maaltijd, op deze manier leren we 
elkaar beter kennen. Daarna gaan we hierover samen verder praten en 
denken over het thema van deze avond, er zal altijd voldoende tijd zijn voor 
persoonlijke vragen. Om 20.30 uur wordt de avond afgesloten. 
Voor aanmelding van deze cursus kunt u een afspraak maken voor een 
intakegesprek met onze catechiste Anita van den Berg. 
 anita@pancratiusheerlen.nl of  06 40 50 84 92 
 

Noodkreet Theresiakapel Putgraaf 

Aan de Putgraaf ligt de Theresiakapel, deel van het eerdere Karmelklooster, 
waar nu de twee gezusters is gevestigd. De kapel staat daar los van, deze is in 
eigendom en beheer van de Stichting Kapel Putgraaf, waar men met veel 
energie en weinig middelen de kapel beschikbaar houdt voor de eredienst. 
Maar door de aanhoudende Coronaperikelen zijn alle activiteiten stil komen 
te liggen en zijn er geen inkomsten meer. De beperkte reserves zijn inmiddels 
zo goed als op: het stichtingsbestuur schat in, dat in januari de rekeningen 
niet meer betaald kunnen worden. 
Daarom een noodkreet: lukt het ons de Theresiakapel de Coronawinter door 
te krijgen? Wanneer € 2.000 verzameld kan worden, kan er een beetje tijd 
worden gekocht; eigenlijk is er zo'n € 5.000 nodig om een jaar door te komen, 
in de hoop op een herstart van de vieringen voor de zomer. Overigens is de 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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kapel nog wel beschikbaar voor kleine vieringen van (afhankelijk van 
gezinssamenstellingen) 10-20 personen, zoals voor kleine uitvaarten waarbij 
tevoren bekend is wie er vanuit welke huishoudens komt. Afspraken daarover 
kunnen via de deken worden gemaakt. 
Wie bij wil dragen, kan gebruik maken van NL78 INGB 0002 6725 18, t.n.v. 
Stichting Kapel Putgraaf. De stichting is door de belastingdienst erkend als 
ANBI (RSIN 804275671), zodat uw giften onder voorwaarden fiscaal 
aftrekbaar zijn. 
Wie meer wil weten of de schouders onder de kapel wil zetten, kan contact 
opnemen met Peter Schunck: 06-38098301. Help de kapel de winter door! 
Meer informatie over de Stichting Kapel Putgraaf, zoals de jaarrekening 2020, 
is te vinden op  www.stichtingkapelputgraaf.nl. 

 
St. Joseph Parochie Nieuwsbrief  

december 2021 

Wilt u in de toekomst het parochieblaadje en verdere info per mail 
ontvangen? 
 
Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar 
secretariaat@rksintjoseph.nl 
 

Mededeling 

Tijdens diensten in de kerk is het toilet in het parochiekantoor 
toegankelijk, bereikbaar vanuit de kerk. 

 

PAROCHIEKANTOOR IS TUSSEN 
KERSTMIS EN NIEUWJAAR GESLOTEN 

http://www.stichtingkapelputgraaf.nl/
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Oproep: 

Omdat de parochie in het kader van de wet op de privacy geen 
gegevens meer krijgt, willen we uw medewerking vragen: 
➢ Als iemand in het ziekenhuis / verpleegkliniek opgenomen wordt 

en prijs stelt op bezoek van de deken, wilt u dit dan doorgeven 
aan het secretariaat? 

➢ In het voorportaal van de kerk staat een bus waarin u de naam 
en adres (of het geboortekaartje) van pasgeborenen kunt gooien. 
We willen als parochie graag een felicitatiekaartje sturen. 

Begraafplaats 

Op de begraafplaats zijn graven die niet of zeer slecht onderhouden 
worden. Als rechthebbende van een graf bent u verantwoordelijk voor 
het onderhoud van een graf en het dusdanig snoeien dat de begroeiing 
niet buiten het vak uitsteekt. 

Boskapel 

Voor de overkapping en afdekplaten van altaar en preekstoel zijn 
offertes gemaakt: voor de benodigde ± € 10.000 worden nog sponsors 
gezocht! 

Contact- en ontmoetingsmorgen voor de nabestaanden 

Op donderdag 20 januari 2022 van 11.00 tot 12.30 uur bent u van harte 
welkom op het parochiekantoor. Deze bijeenkomst is bedoeld voor 
nabestaanden die een dierbare verloren hebben, om ervaringen te 
delen met gelijkgestemden. 
Voor koffie, soep en een broodje wordt gezorgd. Ook als u alleen koffie 
wilt komen drinken bent u van harte welkom. 
Bij voorkeur aanmelden bij het secretariaat:  
 (045) 541 38 96 of  secretariaat@rksintjoseph.nl 

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl
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Financieel overzicht over het jaar 2020 
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Gedoopt in onze parochie 
  

10 oktober Noortje Aarts 

 

Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst! 

 

IN MEMORIAM 

Op 24 september 2021 overleed, op de leeftijd van 87 jaar, ons zeer 
gewaardeerd koorlid Mia Simons-Severens. 
Mia Simons werd in 1968 lid van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia 
Heerlerbaan. Ze verhuisde in 1995 naar Welten en stapte meteen over 
naar het Kerkelijk Zangkoor St. Joseph van de Martinusparochie te 
Welten. 
Ze was derhalve meer dan 50 jaar actief lid van ons koor. 
In al die jaren hebben we haar ervaren als een zeer trouw lid dat, als 
het even kon, altijd aanwezig was op repetities en uitvoeringen.  Ook 
in de tijd dat ze op het persoonlijke vlak nogal wat tegenslagen moest 
incasseren is ze het koor altijd trouw gebleven. 
Mia Simons straalde in het koor vriendelijkheid en hartelijkheid uit en 
stond altijd klaar voor andere leden.  
Voor haar jarenlange inzet voor ons koor zijn we haar veel dank 
verschuldigd.  
Wij verliezen een goede zangeres en een trouw lid en zullen haar inzet 
node missen. 
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel 
sterkte toe. 

Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten 
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Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie 
/ begraven op onze begraafplaats 

* 04-12-1965 Vangelis Gerasimou  15-10-2021 

* 01-12-1934 Oscar Driessen  18-10-2021 

* 15-07-1921 Betty Poels-Derksen  19-10-2021 

* 22-03-1952 Petronella Hutschemaekers-Simon  02-11-2021 

* 08-07-1940 Jo Heuts  04-11-2021 

* 02-07-1939 Leonie Hennus-Loop  07-11-2021 

* 22-11-1930 Emma Hoeke-Baus  19-11-2021 

* 04-03-1929 Elly Hermans  21-11-2021 

* 12-04-1934 Jozef Janssen  23-11-2021 

Mogen zij rusten in vrede! 
We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 
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KERKDIENSTEN 

Vrijdag 10 december 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Deken Bouman 
 
 
Zondag 12 december 3e zondag van de Advent C 
 Zondag Gaudete 
 Luc. 3,10-18 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Suze van Rijk-van Leeuwen en 3 

kinderen Paul, Hans en Yvonne die 
haar zijn voorgegaan 

Celebrant Professor Rohling 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: samenzang 

 1e Jaardienst voor Toos Straten-Boots 
 Jaardienst voor ouders Sijstermans-Bucken 
 Jaardienst voor Sjef Bosch en 1e jaardienst voor 

Lenie Bosch-Kuipers 
 Jaardienst voor Peter en Margriet Bijsmans-Frenken 

Celebrant Professor Rohling 
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Zondag 19 december 4e zondag van de Advent C 
 Luc. 1,39-45 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Johan Houben en ouders Houbiers-

Sneider 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: samenzang 

 Piet Starmans 

Celebrant Deken Bouman 
 
 
Donderdag 23 december 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Deken Bouman 
 

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 16 
januari tot zondag 27 februari, zou u zo goed willen zijn uw 
misintenties uiterlijk donderdag 6 januari te willen bestellen? 
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: 
vrijdag 7 januari (bij voorkeur mailen naar 
secretariaat@rksintjoseph.nl). 
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Vrijdag 24 december Kerstavond 
 Luc. 2,1-14 

 
Zaterdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis 
 Joh. 1,1-18 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Leo Hoeben 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.30 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Muzikale opluistering: Soliste Nadine Maes begeleid door 
organiste Annemie Sluijsmans 

 Noortje Savelberg 
 Irene Lamberts 

Celebrant Professor Rohling 
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Zondag 26 december Feest van de H. Familie 
 Luc. 2,41-52 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Marlies Rijnders-Olijve 
 Joop Dingjan-De Bats 
 Annie Driessen-Verkuijlen 

Celebrant Deken Bouman 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Voor zieke zoon Armand 

Celebrant Deken Bouman 
 
 
Zaterdag 1 januari Maria, Moeder van God 
 Luc. 2,16-21 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: samenzang 

Celebrant Professor Rohling 
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Zondag 2 januari Openbaring des Heren 
 Mat. 2,1-12 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Mevr. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: samenzang 

 Zeswekendienst voor Emma Hoeke-
Baus 

 Jaardienst voor Henk en Riet Stienstra-Vermeeren 
 Jaardienst voor ouders Voragen-Mertens  
 Ouders Meertens-Hendricks 

Celebrant Professor Rohling 
 
 
Donderdag 6 januari (onder voorbehoud) 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis 

Celebrant Deken Bouman 
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Zondag 9 januari Doop van de Heer 
 Luc. 3,15-16.21-22 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Zeswekendienst Elly Hermans 
 Jaardienst voor Gerrit en Drina de 

Jong-van de Berg 
 Jaardienst voor Tiny Voragen-

Breemen 
 Kees van Liempt-Meijers 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: samenzang 

 1e Jaardienst voor Marga Reumkens-Stobbelaar 
Jaardienst voor Rick Huitema 

Celebrant Deken Bouman 
 
 
Donderdag 13 januari (onder voorbehoud) 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis 
 Jaardienst voor echtpaar Guus Troe en Hubertina 

Castermans 

Celebrant Pastoor Crutzen 
 
 
Vrijdag 14 januari 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Deken Bouman 
 
 



   

PAROCHIE ADRESSEN 
 
Secretariaat / Parochiekantoor 
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen 
 (045) 541 38 96  secretariaat@rksintjoseph.nl 
Website: www. rksintjoseph.nl  
Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 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 

 
 
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: NL43 INGB 0001 0490 77 


