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Per 1 oktober verschuiving mistijd Elisabethkapel
Per 1 oktober zal de Mis in de Elisabethkapel verschuiven naar 10.00 uur, dus
5 kwartier eerder dan het nu is. Dit is besloten na overleg met zoveel mogelijk
direct betrokkenen: besturen, musici, priesters en natuurlijk vooral de
bewoners van Parc Imstenrade middels de pastorale werkgroep; rekening
houdend met diverse signalen die vanuit bewoners middels berichten en zelfs
enquêtes het kerkbestuur hebben bereikt.
Deze verschuiving is nu mogelijk geworden doordat oud-deken Schreurs
recent in Parc Imstenrade is komen wonen en bereid is gevonden om het
priesterteam
Heerlen
Centrum/Zuid
te
ondersteunen
door
Eucharistievieringen over te nemen, wanneer hij beschikbaar is. Wij zijn hem
daar zeer dankbaar voor, zoals we alle priesters dankbaar zijn die hun
diensten aanbieden!
Wel willen we nadrukkelijk stellen, dat deze verschuiving alleen zo lang zal
duren, als dat met de priesterbezetting mogelijk is. We rekenen daarbij op
begrip van eenieder!
Alle misintenties die opgegeven zijn voor 11.15 uur, zullen na 1 oktober
automatisch worden verplaatst naar 10.00 uur. Mocht u de intentie liever om
11.15 uur hebben gelezen, dan kunt u zelf contact opnemen met het
parochiekantoor en kan de intentie worden verplaatst naar de Josephkerk,
waar de viering gewoon om 11.15 uur zal blijven.
Mochten er nog nadere reacties en vragen zijn, dan horen we dat graag.
Namens priesterteam, kerkbestuur, parochieraad St. Joseph, pastorale
werkgroep Parc Imstenrade,

Deken H. J. Bouman

Van Werelddierendag naar Dag van de Schepping
Oecumenische viering op donderdag 4 oktober
Franciscus was een
grote dierenvriend. Hij
noemde
ze mijn
broers en zusters.
Zodoende werd zijn
sterfdag, 4 oktober,
omgedoopt
tot
werelddierendag. Het
werd een dag waarbij
allerlei huisdieren “in
het zonnetje” werden
gezet. Zo mochten
leerlingen in veel
basisscholen
hun
huisdier mee naar
school nemen om
deze daar trots aan
meester of juffrouw
en hun klasgenootjes
te tonen. Niet elke
onderwijskracht was
daar mogelijk altijd
gelukkig mee. Thuis
kregen ze op ‘hun’
feestdag nog wat
extra
lekkernijen.
Franciscus
noemde
echter niet alleen de dieren zijn broers en zusters, nee de hele schepping was
voor hem “heilig”. De schepping die tegenwoordig bedreigd worden. Denk
alleen maar aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Goed om
daarom meer aandacht aan de schepping te schenken en samen na te denken
hoe we “moeder aarde” behouden houden voor onze kinderen en
kleinkinderen. Franciscus kan ons daarin de weg wijzen. De samenwerkende
christelijke kerken in Parkstad Heerlen, verenigd in de Raad van Kerken, willen
dit jaar door middel van een oecumenische viering in de kerk aan het
Tempsplein in Heerlen oproepen meer zorg te dragen voor de Schepping. Het
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Zonnelied (het lied van de schepping) van Franciscus van Assisi vormt het hart
van de viering.
De viering wordt gehouden op donderdag 4 oktober in de protestantse kerk
aan het Tempsplein in Heerlen en de dienst begint om 19.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd om de viering bij te wonen. Na afloop is er nog gelegenheid
om samen na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Informatie van en over de parochie
➢ H. Missen in kapel Bautscherweg donderdagavond
In het winkelcentrum van Heerlerbaan ligt de vredeskapel aan de
Bautscherweg. Daar waar mensen winkelen, samenkomen, is een kapel
aanwezig waar nog menig kaarsje wordt aangestoken. Mensen hebben toch
behoefte aan een plaats en een moment om tot rust te komen. In de maand
oktober (en mei) vieren we in deze kapel elke donderdagavond de H. Mis om
19.00 uur. Dit is in plaats van de dagkapel van de St. Josephkerk waar de H.
Mis doorgaans plaatsvindt op donderdagavond.
Oktober is de Rozenkransmaand; op de weekdagen wordt om
18.00 uur het rozenhoedje gebeden in de Vredeskapel aan de
Bautscherweg met uitzondering van de donderdag. Dan wordt het
rozenhoedje gebeden om 18.30 uur, voorafgaand aan de H. Mis
van 19.00 uur.

➢ Polyhymnia zingt op zondag 7 oktober
Niet vermeld in de vorige uitgave van het parochieblad: op
zondag 7 oktober om 11.15 uur zal Polyhymnia de H. Mis
opluisteren in de St. Josephkerk.

➢ Bijeenkomsten omtrent de Bijbel
In september zijn we weer gestart met de bijbelgroep. Voorheen was dat dit
op de maandagavond; nu zijn we verder gegaan op de woensdagmiddag om
14.00 uur. In de maanden november en december vinden deze telkens plaats
op de 2e woensdag van de maand: 14 november en 12 december om 14.00
uur. De thematische rode draad is het bekijken wat de apostelen allemaal
meemaken en doormaken in de Evangelies en dit toepassen op ons eigen
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leven.
In oktober willen we twee groepen voor de gelegenheid combineren: de
bijbelgroep en het 'apostolaat van het H. Hart'. Op woensdag 17 oktober om
14.00 uur in het zaaltje naast de St. Anna kerk Bekkerveld beginnen we met
het rozenhoedje en daarna zal kapelaan Blom een bijbels thema behandelen.
Diaken Harrie Renckens geeft achtergrond en inzichten van het Evangelie dat
op de volgende zondag in de parochiekerken van Heerlen voorgelezen zal
worden. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 12 oktober om 14.00 uur in
het parochiekantoor gelegen naast de St Joseph kerk Heerlerbaan (u hoeft
niet via de trap langs de kerk naar de ontmoetingsruimte te gaan). Indien u
niet zelfstandig in de gelegenheid bent om naar het parochiekantoor te
komen kunt u, bij tijdige aanmelding 14 dagen van te voren, gratis afgehaald
en weer naar huis gebracht worden. Wel even aanmelden op het
parochiekantoor (0)45 541 38 96 of secretariaat@rksintjoseph.nl. Verdere
data: 16 november en 21 december.

➢ Uitnodiging voor de Gezamenlijke Ziekenzalving
Het is in onze geloofsgemeenschap een mooie traditie geworden. De
gezamenlijke ziekenzalving!
En wel op zaterdag 20 oktober 2018 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, welk ligt in de Elisabethkapel en 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!
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➢ Gezinsmis zondag 28 oktober
In de St. Josephparochie zijn enthousiaste ouders, de 'parochie werkgroep St.
Joseph' die zich willen inzetten voor kinderactiviteiten. Actief ondersteunen
zij het hele reilen en zeilen rondom de 1e H. Communie en daarnaast gaan er
allerlei momenten georganiseerd worden, speciaal voor de kinderen! Op
zondag 28 oktober vindt er een gezinsmis plaats in de St. Josephkerk om
11.15 uur. Jong en oud, iedereen is welkom!

➢ Vormsel 2019
In Heerlen Zuid hebben we op de Basisscholen Windekind, Tarcisius, St.
Martinus, Windwijzer, Tovercirkel en Broederschool Molenberg de afgelopen
weken aanmeldingsformulieren voor het vormsel (groep 8) uitgereikt.
Wie geen formulier heeft ontvangen en toch het sacrament van het vormsel
wil ontvangen kan contact opnemen met Kapelaan Rick Blom (0)6 55 72 28
69, rickblom7@hotmail.com of met Anita van den Berg, parochiekatechiste,
(0)6 40 50 84 92, anita@pancratiusheerlen.nl.

Uitreiking Vredesduif door de St. Josephparochie en
de
Missionaire
Werkgroep
aan
Ciska
Keijmis echtgenote van onze Diaken op
Vredeszondag 16 september 2018.
Het was heel bijzonder om de vredesduif aan Ciska uit te reiken in
aanwezigheid van haar zonen, waarvan één celebrant was op deze
Vredeszondag.
“Haar inzet voor vrede en gerechtigheid, dichtbij en veraf, met een niet
aflatende inzet voor hun Stichting “Warm Hart voor Siberië” en om bruggen
te slaan onder mensen van alle levensomstandigheden en overtuigingen, als
een net van vrede.
De inzet van Ciska is veelzijdig voor onze parochie
en niemand doet tevergeefs een beroep op haar.
Kracht, vrede en positieve toekomst zijn
associaties met olijfbomenhout. Daarom is de
Vredesduif gemaakt van dit soort en spraken we
daarmee onze waardering uit voor wat Ciska
Keijmis doet.”
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➢ Het vrijwilligersteam zoekt nog mensen voor
-

het bezorgen (“netwerkers”) van het parochieblaadje als invaller bij
ziekte of vakantie van één van de vaste bezorgers

-

het onderhouden van het kerkgebouw (zowel binnen als buiten)

-

het opstellen van een actieplan om activiteiten te ontwikkelen en uit te
voeren voor de op handen zijnde restauratie van onze kerk, die begin
2019 van start zal gaan

Aanmelden liefst per e-mail (secretariaat@rksintjoseph.nl) of persoonlijk op
donderdag (wel graag van tevoren een afspraak maken).

Om alvast te noteren:
➢ Allerzielen 3 en 4 november
Alvast een vooraankondiging dat we in het 1e weekend van november, 3 en
4 november aandacht zullen besteden aan de overledenen van het afgelopen
jaar en de nabestaanden. In dit weekend zullen de namen van de overledenen
van het afgelopen jaar genoemd worden en voor iedere naam wordt een
kaars aangestoken.
In de Moeder Anna wordt dit gedaan op zaterdag 18.00 uur, Molenberg op
zondag 10.00 uur, St. Elisabethkapel om 10.00 uur en St. Pancratius om 11.30
uur. In de St. Martinus en de St. Joseph wordt dit gedaan tijdens een
Allerzielenlof om 15.00 uur waarna ook de graven worden gezegend.

➢ Bijeenkomst nabestaanden / rouwgroep
Begin november beginnen weer de rouwgroepen voor de winterperiode,
georganiseerd door de vrijwilligersgroep, die werkt onder de naam ”Ruimte
voor verdriet”. Op internet kunt u onder www.ruimtevoorverdriet.nl meer
informatie vinden. Mensen kunnen ook voor een tweede keer meedoen.
Groep Heerlen: kennismaken op zondagmiddag 11 november 2018 van
14.30 tot 16.30 uur. Verdere data zijn 25 november, 9 en 23 december, 6, 13
en 27 januari, 3 en 17 februari, 17 maart (evaluatie).
Plaats:
Bekkerveld 29 – Heerlen
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Opgeven:
Onkosten:

Jacques Vestjens tel. (0)6 24 95 90 86 (eventueel naam en
telefoonnummer inspreken)
geen

Informatie van en uit het Parochiecluster HeerlenZuid
➢ Rozenkransprocessie 7 oktober
Welten kent twee processies! De sacramentsprocessie maar ook de
rozenkransprocessie. Zondag 7 oktober is precies het feest van 'Maria van de
Rozenkrans'. Elke eerste zondag van de maand oktober vieren we de H. Mis
om 10.00 uur en aansluitend gaan we een rondje om de kerk waarbij we het
Allerheiligste meedragen, maar ook het Mariabeeld. Met dank aan de
verenigingen en de vele vrijwilligers die dit elk jaar weer mogelijk maken! We
eindigen niet in de kerk, maar op de hoek Weltertuijnstraat/De Doom bij het
kruis. Aansluitend is iedereen meer dan welkom bij 't Bakkes naast de Plus
voor een gezellig samenzijn!

➢ Klein Lourdes in Heerlen!
Wie ooit in Lourdes is geweest, heeft een onuitwisbare indruk
meegenomen. De vele zieken, de sfeer van gebed, de
lichtprocessie van de kaarsen… elementen, die voor altijd een
plaats hebben in je hart.
Wie “klein-Lourdes” wil beleven, is 12, 13 en 14 oktober van
harte welkom op de Molenberg in de kerk aan de Gerard
Bruningstraat 4. De kerk is in dit “Lourdes-Triduüm” versierd met een speciale
Mariagrot; we bidden en zingen op voorspraak van Maria; we sluiten elke mis
af met een kaarsprocessie door de kerk. Thema van het triduüm is gelijk aan
het thema van Lourdes van 2018: “Doe alles wat Hij u zeggen zal” (Joh. 2, 5).
Programma:
Vrijdag 12 oktober:
18.30 uur:
Uitstelling & rozenkransgebed
19.00 uur:
H. Mis met kapelaan Patrick Lipsch
(afkomstig uit de parochie) en zang door Gezinskoor
Heugem
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Zaterdag 13 oktober:
18.30 uur:
Uitstelling & rozenkransgebed
19.00 uur:
H. Mis met pastoor Wim Miltenburg (oud-pastoor
Molenberg) en zang door Familiekoor Young Spirit
Zondag 14 oktober:
10.00 uur:
H. Mis met mgr. Everard de Jong en zang door koor New
Generation
Vóór de Mis bent u telkens ook in de gelegenheid om uw intentie voor de grot
neer te leggen, zodat we die in gezamenlijkheid in de handen van Maria neer
kunnen leggen.
Graag nodigen we u uit om met ons mee te komen vieren ter ere van Maria!
➢ Filmavond 8 oktober! 'Thérèse'
Telkens op de 2e maandag in de maand willen we een filmavond organiseren
in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Iedereen is daarbij van harte
welkom! Vanaf 19.15 uur is inloop en rond 19.30 uur beginnen we met een
korte inleiding door kapelaan Blom. Aansluitend kijken we naar de film met
een korte pauze. Zo nodig houden we een (korte) nazit om na te praten over
de film. Op maandag 8 oktober kijken we naar de film 'Thérèse'. Een speelfilm
uit 2004 over het indrukwekkende leven van de heilige Theresia van Lisieux.
Een karmelietes die bekend is geworden door haar 'kleine weg', een leven in
kinderlijke eenvoud in verbondenheid met God.
Om alvast te noteren in de agenda:
12 november The good pope - deel 1: Het leven van paus
Johannes XXIII - van kind tot aan paus.
10 december The good pope - deel 2: Het leven van paus
Johannes XXIII - als paus.
14 januari
God's not dead: Film over een professor die niet in God
gelooft en een student die wel in God gelooft. De student
wordt uitgedaagd het bestaan van God te bewijzen.
11 februari
Bernadette: Bernadette en de verschijningen in Lourdes.
11 maart
The passion of Bernadette: Bernadette en haar leven in het
klooster in Nevers.
8 april
Joshua: Film over een onbekende man maar bijzondere man
die in een dorp komt wonen.
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13 mei

10 juni

The scarlet and the black: Het waargebeurde verhaal van de
Ierse bisschop Hugh O'Flaherty die in het Vaticaan mensen
heeft helpen onderduiken tijdens WOII.
De apostel Johannes: Het leven van de apostel en evangelist
Johannes.

➢ Tienergroep Welten
Tijdens onze bijeenkomsten is er aandacht voor wie we zijn, welke weg we in
ons leven bewandelen en welke geloofsbeleving bij ons past. We kunnen in
vrijheid hierover spreken, met elkaar discussiëren, luisteren naar elkaar, maar
er is natuurlijk ook plek voor gezelligheid. Wil je een keertje komen kijken en
ben je tussen 12 en 19 jaar, meld je dan bij kapelaan Rick Blom,
rickblom7@hotmail.com of Anita van den Berg, parochiekatechiste,
anita@pancratiusheerlen.nl.
Onze volgende bijeenkomst is op zaterdag 13 oktober van 20.00 uur tot
22.30 uur in de pastorie van Welten.
De volgende bijeenkomsten zijn maandelijks op zaterdagavond, van 20.00 uur
tot ongeveer 21.30 uur. Daarna is er nog een uurtje gelegenheid voor
gezelligheid.
Iedereen is van harte welkom, voor deze bijeenkomsten is het niet nodig je
aan te melden. Kom gerust eens kijken en hopelijk tot gauw!

Tienerdag bisdom Roermond 6 oktober: “Ga mee op weg ...”
Op zaterdag 6 oktober organiseert het bisdom weer een super gave
Tienerdag speciaal voor jou!! Kom je ook? We verzamelen ons om 13.30 uur
in de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 Roermond. Samen gaan
we ontdekken wat het betekent om gelovig te zijn en samen op weg te gaan.
Je kunt kiezen uit verschillende workshops, zoals creatief, sportief en muziek.
Neem vooral veel vriendjes en vriendinnetjes mee, want het wordt een
supermooie dag.
Aan het einde van de middag gaan we samen frietjes eten. Daarna vieren we
om 18.30 uur de H. Mis met hulpbisschop Everard de Jong in de kathedraal
(= de kerk van de bisschop). Ook je ouders/begeleiders zijn hier van harte
welkom. We sluiten de tienerdag af door samen met een heleboel andere
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mensen een fakkeltocht te houden naar de Kapel In ’t Zand. Rond
21.00 uur is het programma afgelopen.
Kosten zijn € 5 (voor de avondmaaltijd) + € 2 euro voor een fakkel.
Aanmelden kan bij kapelaan Blom (rickblom7@hotmail.com), die zelf ook
aanwezig zal zijn op deze dag. Samen kunnen we dan kijken naar het vervoer
naar en van Roermond.

Presentatie over 25 jaar missiewerk in Siberië
Op dinsdag 9 oktober 2018 komt pater Stefan Lippert Opus J.S.S van de
Congregatie “Familie van Maria” een presentatie geven over zijn werk in de
missie van Siberië in Kazachstan zo’n 5500 km hier vandaan. Hij zal laten zien,
wat met steun van de Voerendaalse bevolking bereikt is, zoals de bouw van
een kindertehuis met gaarkeuken, een kerk met ontmoetingsruimte voor
daklozen en bejaarden. Ook de kinderkleding die wekelijks gebreid wordt in
de Burgerijen van de gemeente Voerendaal worden hier naar toegestuurd, 2
á 3 keer per jaar 8 grote dozen à 25 kg. Verzendkosten € 2,65 per kg met o.a.
kinderkleding, schoeisel en leuke goedkope cadeautjes. De mensen daar zijn
er ongelooflijk dankbaar voor.
U bent van harte welkom in het Laurentiushome - Kerkplein 2 - Voerendaal
van 19.30 tot 21.30 uur. Wel even aanmelden bij Cisca Keijmis tel. (0)45 575
12 15 of w.keijmis@hetnet.nl.

www.warmhartvoorsiberie.nl

Werelddag van verzet tegen extreme armoede en
uitsluiting – 17 oktober
Woensdag 17 oktober is de werelddag van verzet tegen
extreme armoede en uitsluiting. Op tal van plaatsen zijn er
dan activiteiten rond het thema armoede. In Heerlen is de
organisatie in handen van de lokale groep van ATD Vierde Wereld, dit jaar in
samenwerking met de Andreasparochie.
Op woensdag 17 oktober is er om 18.00 uur een solidariteitsmaaltijd (inloop
vanaf 17.30 uur). De kosten van de maaltijd bedragen – naar draagkracht –
tussen de € 2,50 en € 7,50. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 10 oktober. Als
u niet kunt of wilt komen, mag u ook een maaltijd sponsoren: zuidlimburg@atd-vierdewereld.nl of (0)45 542 01 79 (Joke de Munter), (0)45 888
61 98 (Jozé Kersten).
Gelooft u ook in een wereld zonder armoede en uitsluiting?” Laten we elkaar
ontmoeten en laten we vooral luisteren naar de mensen die in armoede leven, zodat
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hun recht wordt aangedaan. Dat is dit jaar het thema van de wereldarmoededag. U
bent van harte welkom.

Zondagmiddag 28 oktober a.s.: rondleiding over historische
stadsbegraafplaats Akerstraat (Heerlen centrum)
De historische stadsbegraafplaats aan de Akerstraat opende in 1820 en was
tot kort daarvoor een stuk weiland buiten het toenmalige dorp Heerlen.
Deze bijzondere stadsbegraafplaats aan de Akerstraat kent inmiddels
regelmatige rondleidingen, en diverse jaarlijks terugkerende activiteiten en
is, mede vandaar, uit een jarenlange betrekkelijke ‘rust’ ontwaakt en
‘afgestoft’. Er valt heel wat te zien en vandaar ook heel wat over te vertellen.
Door en door Heerlenkenner Jan Teunissen, neemt u op zondagmiddag 28
oktober aanstaande -van 14 tot ca. 16 uur- mee op een zeer interessante
wandeling over deze historische stadsbegraafplaats aan de rand van hartje
Heerlen, dit in verband met de komende dagen van Allerheiligen en
Allerzielen.
Niet alleen komen tijdens deze rondleiding verhalen over gevallenen tijdens
oorlogsgeweld aan de orde (herkenbaar aan de rood, wit blauwe afgeknotte
Pyramides). Zeer zeker zullen ook de Gedachteniskapel, de grafkapel van de
barones, het Belgisch oorlogsmonument van WO I en een bezichtiging van de
grafkelder van generaal de Ceva bezocht worden. Ook bij het monument voor
de doodgeboren kinderen en de Joodse begraafplaats wordt, dat spreekt voor
zich, stilgestaan.
Bovendien passeren de vele Heerlenaren die bijdroegen aan het huidige
Heerlen (en hun laatste rustplaats op de Akerstraat vonden) zeer zeker ‘de
revue’.
U bent, samen met familie, vrienden en bekenden (en alle andere
geïnteresseerden) van harte welkom om deel te nemen aan deze kosteloze
rondleiding. De start vindt, op zondagmiddag 26 oktober aanstaande, stipt
om 14 uur plaats bij de hoofdingang aan de Akerstraat.
De rondleiding gaat door onder alle weersomstandigheden, en is zoals altijd
gratis.

Jan Teunissen
janteunissen@home.nl
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Gedoopt in onze parochie
21 juli Evi Voragen
19 augustus Djayvano Sentjens
Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst!
Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
* 19-09-1937
* 24-06-1927

 05-09-2018
 06-09-2018

Jo Leers
Jan van Broeckhuijsen

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
Op woensdag 3 oktober vieren we de H. Mis in het Oranjehof om 17.00
uur. Op woensdag 31 oktober tijdens de H. Mis in het Oranjehof om
17.00 uur gedenken we de overleden bewoners van het afgelopen jaar.

KERKDIENSTEN
Donderdag 4 oktober
18.30 uur
19.00 uur

Rozenhoedje in de Vredeskapel Bautscherweg
H. Mis Vredeskapel Bautscherweg
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
27e zondag door het jaar B

Zondag 7 oktober
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor
Mevrouw Meuwissen-Verkoelen; Leo Gerards

Celebrant
Pater van Laarhoven
Ontmoeting en koffie/thee na de Mis; tevens aandacht voedselbank
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11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Polyhymnia
Ouders Theunissen-Schaeps en kinderen; Peter
Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny
Jaardienst Hanna Meijers-Debong, Ouders MeijersHermans en overleden familieleden; Jaardienst ouders
Lenoire-Derks; Jaardienst Mia Fokkens- Knubben;
Jaardienst Frans Mertens; Mieke van Emmerik-van der
Steen en ouders van Emmerik-Peters; Rudolf Jongen

Celebrant
Deken Bouman
Ontmoeting en koffie/thee na de Mis; tevens aandacht voedselbank
Donderdag 11 oktober
18.30 uur
19.00 uur

Rozenhoedje in de Vredeskapel Bautscherweg
H. Mis Vredeskapel Bautscherweg
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny; Mia Offermans-Beckers
28e zondag door het jaar B

Zondag 14 oktober
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst Jo en Harry Schenekens; Jaardienst Elisabeth
van der Steen- Heesterbeek;

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

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

Celebrant

Professor Stevens

Donderdag 18 oktober
18.30 uur

Rozenhoedje in de Vredeskapel Bautscherweg
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19.00 uur

H. Mis Vredeskapel Bautscherweg
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
29e zondag door het jaar B

Zondag 21 oktober
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Excludent
Wies Seetsen-Wachelder; Resie Seetsen-Henckens;
Marlies Rijnders-Olijve

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaanse Schola
Ouders Hubert en Lina Volders-Habets

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 25 oktober
18.30 uur
19.00 uur

Rozenhoedje in de Vredeskapel Bautscherweg
H. Mis Vredeskapel Bautscherweg
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny; Mia Offermans-Beckers
30e zondag door het jaar B

Zondag 28 oktober
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
1ste Jaardienst Lieske Wachelder- Kikken en Hub
Wachelder

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
GEZINSMIS
Jaardienst Tilly Speck-Klinkhamers;
Jaardienst ouders Hamers-v.d. Molen;
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Jaardienst ouders Barwegen-Schmets en zoon Wim;
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 1 november
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 4 november

31e zondag door het jaar B / Allerheiligen

10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Wil Trienekens; Mevr. MeuwissenVerkoelen;
Lisette
KeijbetsLemmelijn

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Koperkwartet Familie Mulkens
Jaardienst ouders Lurken en Els, Lenie en Mathieu;
Jaardienst ouders Jan Mulkens en Mia Mulkens Geelen;
Ouders Theunissen-Schaeps en kinderen; Peter en
Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny;

15.00 uur

ALLERZIELENLOF
Koor Schandelen

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 28 oktober
tot zondag 9 december, zou u zo goed willen zijn uw misintenties,
uiterlijk woensdag 10 oktober te willen bestellen?
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PAROCHIE ADRESSEN
Secretariaat / Parochiekantoor
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
 (0)45 541 38 96
 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)45 571 36 82
 deken@pancratiusheerlen.nl
Kapelaan R. Blom
Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen
 (0)6 55 72 28 69
 rickblom7@hotmail.com
Diaken W. Keijmis
Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal
(0)6 20 49 95 38
 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)45 542 00 29 of (0)6 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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