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Proficiat nieuwe bisschop Mgr. Smeets
Van harte feliciteren wij Mgr. Harrie Smeets, deken van Venray, met
zijn benoeming tot bisschop van Roermond. Een mooi detail is dat hij
werd geboren in Heerlen in de Vroedvrouwenschool!
Als wapenspreuk heeft hij gekozen “In Gods naam mensen liefhebben”.
Vanaf 8 december zal hij deze spreuk als zijn motto kunnen voeren,
omdat hij dan in de kathedraal van Roermond tot bisschop wordt
gewijd.
Een interessante wapenspreuk!
"In Gods naam" is natuurlijk: in de naam van God. Vaak wordt verweten
dat er in Gods naam oorlogen gevoerd worden. Mgr. Smeets richt het
op: mensen liefhebben.
"In Gods naam" is ook: in nomine Domini. Dat verwijst naar een oude
spreuk "in nomine Domini feliciter", "in de naam van de Heer gelukkig",
een spreuk die al door Willibrord werd gebezigd.
"In Godsnaam" kan ook een oproep zijn: “In Godsnaam, heb mensen
lief!”
Een verzuchting kan ook: "In Godsnaam...."
In die zin is het een opdracht, of een oproep. Het kan een opdracht zijn
aan zichzelf, maar ook een oproep aan anderen.
Wij wensen de nieuwe bisschop toe, dat hij gelukkig is in zijn ambt en
zo de kerk van Limburg tot zegen kan zijn: dat hij in Godsnaam mensen
kan liefhebben; dat hij mensen inspireert om elkaar lief te hebben.
Wij wensen hem van harte proficiat en bidden dat zijn bisschopsambt
tot zegen zal zijn!

Deken Bouman

Allerheiligen en Allerzielen
Ieder jaar staan we stil bij hen, die ons op het levenspad zijn voorgegaan.
Ieder jaar is dat ook weer wat aanleiding tot verwarring: wanneer vieren we
wat? Eigenlijk hoort alles op de weekdagen gevierd te worden, maar dat is
gezien werk- en schoolverplichtingen van velen natuurlijk lastig. Daarom
vieren we wel door de week, maar worden de namen van de overledenen van
het afgelopen jaar in het weekend bijzonder genoemd. Op een rijtje:
- Donderdag 1 november Hoogfeest Allerheiligen, Hoogmis om 10.00
uur in de St. Pancratius of om 19.00 uur leesmis in de dagkapel van St.
Josephkerk
- Vrijdag 2 november Allerzielen, requiemmis om 10.00 uur in de St.
Pancratius
- Zondag 4 november reguliere Hoogmis om 11.15 uur St. Joseph
- Zondag 4 november H. Mis om 10.00 uur St. Elisabethkapel, waarin de
namen van de overledenen van afgelopen jaar worden genoemd die
daar de uitvaartdienst hebben gehad
en waarin voor iedere overledene
een kaars wordt ontstoken; tevens
steken we een kaars aan voor alle
overleden bewoners van Parc
Imstenrade
- Zondag 4 november allerzielenlof
om 15.00 uur St. Josephkerk, waarin
de namen van de overledenen van afgelopen jaar worden genoemd die
daar de uitvaartdienst hebben gehad en voor hen die via de parochie
een crematiedienst hebben gehad, en waarin voor iedere overledene
een kaars wordt ontstoken; tevens steken we een kaars aan en bidden
we voor alle overledenen die op welke manier dan ook hun afscheid
hebben gehad
Aansluitend aan het lof worden de graven gezegend.
Na afloop van de H. Missen in de ochtend, zowel in de St. Elisabethkapel 10.00
uur als in de St. Josephkerk 11.15 uur zal er koffiedrinken zijn voor alle
bezoekers waarbij u tevens uitgenodigd bent om iets te schenken aan de
voedselbank.
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In het bijzonder gedenken we:
St. Josephkerk
Lisa Starmans-van Loo
Rick Huitema
Corry Crombach-Schijven
Guly Cools
Mia Bistervelds-Sluijsmans
Hub Ortmans
Miets Heuts-Odekerken

98 jaar

Marlies Rijnders-Olijve

62 jaar

Huub Sistermans
Petra Simons-van Weersch
Piet Bistervelds
Johan Habets
Theo Trilsbeek
Jan Broeckhuijsen
Maria Jägers-Fischer

79 jaar

85 jaar
92 jaar
86 jaar
85 jaar
91 jaar
78 jaar

51 jaar
89 jaar
91 jaar
87 jaar
91 jaar
90 jaar

St. Elisabethkapel
Cees van Liempt-Meijers
Enny Haagmans-Boumans
Toos Konings-Vliegen
Fred Creusen
Johannes Pierik
Guus van Binsbergen
Gerard Verschuuren
Liesbeth StoeldraaijersHeuts
Hannie Mehlkop-Hocks
Mia Offermans-Beckers
Dory Beekman-Willemsen
Maria de Kruijff-Vervoort
Fieny Maenen-Pluijm
Jessy Verberne-Koolen
Gert Zeegers-Kilkens
Piet Havenith
Ans Bentvelzen-van Kleef
Jenny Lücker-Zoetjes
Louis Weijers
Elly Coumans-Wetzels
Truus Braam-Huyskens
Jo Leers
Annebeth JanssenHollanders
Marietje Huirne-Kuenenger

Heer, geef hen de eeuwige rust.
En het eeuwig licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede. Amen.
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95 jaar
93 jaar
95 jaar
92 jaar
90 jaar
99 jaar
96 jaar
93 jaar
89 jaar
79 jaar
91 jaar
96 jaar
86 jaar
85 jaar
88 jaar
86 jaar
81 jaar
95 jaar
87 jaar
78 jaar
93 jaar
88 jaar
86 jaar
84 jaar

➢ H. Mis op 18 november met medewerking liturgiegroep
De liturgiegroep zal, samen met de kapelaan, de H. Mis van zondag 18
november voorbereiden. Van te voren nemen we de lezingen door van de
betreffende zondag en daarop worden voorbeden
gemaakt, een openingstekst en een slotgedachte.
Eventueel worden ook enkele liederen uitgekozen om
samen te zingen. Wie interesse heeft om hieraan mee te
doen kan zich melden bij kapelaan Blom. Je hoeft niet per sé iets tijdens de H.
Mis te lezen of iets voor te bereiden. Het kan ook alleen al interessant zijn om
samen met anderen de lezingen door te nemen en te bespreken wat je
aanspreekt.

➢ Het vrijwilligersteam zoekt nog mensen voor
-

het bezorgen (“netwerkers”) van het parochieblaadje, m.n. voor de
volgende straten:
o Keerweg (44 ex.)
o Herlongstraat (40 ex.)
o Hodgesstraat (35 ex.)
o Horicherhofstraat (24 ex.)
o Pattonstraat (18 ex.)
en 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).
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Om alvast te noteren:
➢ Gezinsmis zondag 2 december
Zondag 2 december is de start van de adventstijd, de voorbereidende tijd op
kerstmis. Op deze zondag zal er een gezinsmis zijn om 11.15 uur in de St.
Josephkerk. De communicanten en vormelingen gaan vooraf adventskransen
maken die tijdens deze Mis worden gezegend. Het kinderkoor zal zingen, met
medewerking van de communicanten. Iedereen mag gerust een adventskrans
meenemen en vooraf afgeven; we zullen deze dan ook mee zegenen. Wees
welkom bij deze Mis speciaal voor de kinderen!

➢ H. Missen Oranjehof in december
De H. Mis die normaal op de 1e woensdag van november gevierd zou worden
(de 7e) hadden we verschoven naar woensdag 31 oktober; dit vanwege het
dichtst in de buurt van Allerzielen en tijdens deze H. Mis hebben we de
overledenen van het afgelopen jaar herdacht en bij naam genoemd. De
volgende H. Mis zal zijn op woensdag 5 december om 17.00 uur. Op
donderdag 20 december om 14.30 uur zal de kerstviering plaatsvinden.

➢ H. Mis en bijeenkomst vrijwilligers 6 december
We willen alvast aankondigen dat we op donderdag 6 december een H. Mis
vieren in de grote kerk waarbij we in het bijzonder alle vrijwilligers willen
uitnodigen om aan deel te nemen. Op deze dag vieren we St. Nicolaas, de
heilige die nog elk jaar zorgt voor vele cadeautjes! Ook de vrijwilligers zijn een
cadeau voor onze parochiegemeenschap want zij geven zich en zetten zich in;
zonder vrijwilligers kan een parochie niet bestaan! U bent van harte
uitgenodigd en na de H. Mis is er nog een gezellige samenkomst.

➢ Kerstconcert op zondag 16 december in de St. Josephkerk
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Informatie van en uit het Parochiecluster HeerlenZuid
➢ Bijbelbijeenkomsten
Iedereen is uitgenodigd op woensdag 14 november en/of op woensdag 12
december om 14.00 uur in de kapel van de Moeder Anna. Kapelaan Blom zal
deze bijbelbijeenkomsten begeleiden. De apostelen zullen centraal staan. We
nemen de levensloop van elke apostel door en we bekijken het Nieuwe
Testament om te zien wat ze allemaal meemaken.
Diaken Renckens nodigt iedereen uit om samen te komen op vrijdag 16
november om 14.00 uur in de pastorie van de St. Josephparochie. De
bijeenkomst duurt tot rond half vier. Centraal staat de evangelielezing van
Mk. 13, 24-30 waarin de evangelist de komst van de ‘Mensenzoon’
aankondigt. Met allerlei tekenen zal God het einde der wereld inleiden. We
lezen de tekst en vragen ons af wat die tekst ons nu te zeggen heeft. Op
vrijdag 21 december, vier dagen voor kerst, is de volgende bijeenkomst om
14.00 uur op in de pastorie van de St. Josephparochie. Twee kerstevangelies
worden doorgelezen en samen wordt er geprobeerd de ‘Kerstboodschap’
zoals die is ‘verpakt’ in die evangelies te laten spreken.
Een rijkelijk aanbod om de H. Schrift beter te leren kennen
U bent van harte welkom!

Kapelaan Blom en diaken Renckens
➢ 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
Opgeven:
Jacques Vestjens tel. (0)6 24 95 90 86 (eventueel naam en
telefoonnummer inspreken)
Onkosten:
geen
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➢ Filmavonden 12 november en 10 december
In oktober hebben we de speelfilm gedraaid over het leven van de heilige
Theresia van Lisieux. We mochten ons verheugen op een goede opkomst! In
de volgende maanden staat de speelfilm op de planning van Giuseppe
Roncalli, de latere paus Johannes XXIII. Deze film duurt 3 uur en daarom zijn
we genoodzaakt om deze over twee avonden te verdelen.
Maar zeg nu niet: 'ik kan maar 1 avond, dus laat ik maar niet
gaan...' Beide avonden zijn op zichzelf de moeite waard!
Maandag 12 november 'The good pope - van kind tot aan
paus' en op 10 december 'The good pope - als paus.' De
avonden vinden plaats in de Ontmoetingsruimte van de St.
Josephparochie, vanaf 19.15 uur inloop en rond 19.30 uur een
korte inleiding en film.

Rectificatie

Presentatie over 25 jaar missiewerk in Siberië
In de vorige uitgave van het parochieblad is in bovengenoemd artikel een
foutje geslopen, de correcte tekst moet zijn:
“Pater Stefan Lippert Opus J.S.S van de Congregatie “Familie van Maria” zal
laten zien, wat mede met uw steun bereikt is, zoals de bouw van een
kindertehuis met gaarkeuken, een kerk met ontmoetingsruimte voor
daklozen en bejaarden.”
Cisca Keijmis

www.warmhartvoorsiberie.nl

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
* 22-10-1931
* 02-04-1934

Annebeth Janssen-Hollanders
Marietje Huirne-Kuenenger

 01-10-2018
 09-10-2018

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
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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 1 november
18.30 uur
19.00 uur

Allerheiligen

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel
St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter
Borghans
en
Hubertina
Borghans-Heuts en dochter Tiny
31e zondag door het jaar B

Zondag 4 november
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Wil Trienekens; Mevr. Meuwissen-Verkoelen; Lisette
Keijbets-Lemmelijn

Celebrant
Pater van Laarhoven
Ontmoeting en koffie/thee na de Mis; tevens aandacht voedselbank
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; Overleden
ouders Meertens-Trijbels en kinderen; Piet Wiertz;
Overleden ouders Pelzer-Römkens en overleden ouders
Molenbroeck-Vanderhallen
en
zus
Christina
Molenbroeck

Celebrant
Professor Stevens
Ontmoeting en koffie/thee na de Mis; tevens aandacht voedselbank
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15.00 uur

ALLERZIELENLOF
Koor Schandelen

Voorganger

Diaken Keijmis

Donderdag 8 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
32e zondag door het jaar B

Zondag 11 november
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst Jan Snackers

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst Pierre en Marïet Drissen-Houwers

Celebrant

Deken Bouman

Donderdag 15 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
33e zondag door het jaar B

Zondag 18 november
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Wiep Block-Joosten

Celebrant

Professor Stevens
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11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 22 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 25 november Hoogfeest van Christus Koning van het heelal
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor
Wil Trienekens

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gemengd kerkelijk zangkoor
Heerlerbaan-Welten
Jaardienst Adam Gielkens; Rick
Huitema

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 29 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
1e zondag van de Advent C

Zondag 2 december
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mevr. Meuwissen-Verkoelen
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11.15 uur

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

Donderdag 6 december
18.30 uur
19.00 uur

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

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 9 december
tot en met zondag 26 januari 2019, zou u zo goed willen zijn uw
misintenties, uiterlijk donderdag 22 november 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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