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Vakantie voor de deur
Voor velen staat de vakantie voor de deur: bij de een ligt het ticket
klaar, bij de ander staat de caravan voor de deur… en weer een ander
is wat stilletjes, omdat hij of zij thuisblijft en wat opziet tegen de
leegte.
Wie hier naar de kerk gaat (of via internet meeluistert) of in een ver
vakantieland in de banken aanschuift, zal overal dezelfde lezingen
horen. Zoals in het eerste vakantieweekend, waarin gelezen wordt uit
Marcus 6,1-6. Jezus gaat niet op vakantie, net andersom: hij komt
terug in Nazareth en wordt afgewezen, omdat mensen een beeld van
hem hebben uit het verleden van zijn kindertijd. Wonderen kan hij
daar niet doen.
Waar mensen verstard blijven in het verleden, hebben ze vooral
zichzelf: wonderen kunnen niet gebeuren. Jezus gaat een andere weg
van steeds weer nieuwe ontmoetingen; opent harten die zijn verhard,
gaat met iedereen in gesprek en laat mensen steeds nieuwe wegen
gaan.
Moge de vakantietijd, of we nu weggaan of thuisblijven, ons helpen
dankbare herinneringen van het afgelopen schooljaar te koesteren.
Maar moge deze tijd ons ook helpen om weer “leeg” te worden van
wat ons belast en wat het wonder blokkeert, zodat we na de vakantie
weer aan nieuwe toekomsten kunnen bouwen, met elkaar.
Van harte wens ik iedereen een goede vakantietijd toe!

Hans Bouman, deken

Informatie van en over de parochie
➢ Vrijwilligersmiddag 1 juli
Op zondag 1 juli vindt een middag plaats voor alle vrijwilligers van onze
parochie. Deze wordt gehouden in de Brasserie De Admiraal tegenover de
kerk, aansluitend aan de H. Mis van 11.15 uur. Deze H.
Mis, opgeluisterd door Nadine Maes-Klonen, zal
speciaal gevierd worden uit dankbaarheid voor onze
parochiegemeenschap. Voor de aanwezige kinderen
zal er tijdens het eerste gedeelte van de H. Mis een
eigen kinderwoorddienst worden aangeboden.

➢ Autozegening 8 juli
Jaarlijks willen we iedereen die in het bezit is van een auto de gelegenheid
geven om deze te laten zegenen. We hebben het tegenwoordig al uitgebreid
naar alles wat 'wieltjes heeft' en 'attributen' die een hulp zijn in de
mobiliteit. Normaliter plannen we dit in het weekend voorafgaand aan de
zomervakantie. Maar vanwege de vrijwilligersmiddag houden we de
zegening op zondag 8 juli, aansluitend aan de H. Mis. De priester/diaken
staat voor de kerk en iedereen kan langs rijden om zijn (schone – zie
verderop autowasactie van de Andreasparcchie) voertuig te laten zegenen.

➢ Bezetting parochiekantoor in de zomermaanden
Tijdens de vakantieperiode is niet altijd iemand aanwezig op het
parochiekantoor tijdens de normale openingstijden. Daarom is het goed dat
u, indien u langs wilt komen, van tevoren even belt: (0)45 541 38 96.

➢ Financieel overzicht
De administratie van 2017 is zover afgerond. Als bijlage van dit parochieblad
is een financieel overzicht van de parochie toegevoegd.

➢ Om alvast te noteren:
o zaterdag 11 augustus 11.00 uur: start
Kroedwusjwandeling vanaf de St. Josephkerk
o woensdag 15 augustus 10.00 uur: liturgische
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viering van het Hoogfeest van Maria Ten
Hemelopneming in de St. Pancratiuskerk
o zondag 9 september aansluitend aan de H. Mis
van 11.15 uur: Parochietuinfeest St. Joseph

Informatie van en uit de Parochiefederatie
Heerlen-Zuid
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Verschijning van
de Onbevlekte Maagd H. Pius X – Molenberg

H. Moeder Anna Bekkerveld
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➢ Zomerrooster H. Missen van 8 juli t/m 12 augustus
Van 8 juli t/m 12 augustus wordt er een zomerrooster gehanteerd. Tijdens
deze 6 zondagen zal de H. Mis in de St. Elisabethkapel van 11.15 uur naar
10.00 uur verplaatst worden.
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Daarnaast worden verschillende H. Missen van 10.00 uur naar 09.00 uur
verplaatst:
Pancratius
op 8 juli en 12 augustus
St. Martinus op 15 juli en 5 augustus
Molenberg
op 22 juli en 29 juli

➢ Andreas: Boerderijviering 1 juli
Op zondag 1 juli organiseert de Andreasparochie de jaarlijkse boerderijmis.
Dit jaar wordt deze gehouden in de Corisberghoeve om 10.30 uur.

➢ Pancratius: orgelconcert dinsdag 3 juli
Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 uur een
middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het
niet te laten: entree is een vrije gave.
Op dinsdag 3 juli is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen. Hebt u
muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan
uw wens te voldoen.

➢ Andreas: autowasactie zaterdag 7 juli
Het wordt al bijna een traditie, want voor het derde jaar verzorgen enkele
jongeren uit de Andreasparochie een ‘Car Wash’, een autowasactie,
waarvan de opbrengst wederom bestemd is voor Schoon GMS.
U kunt niet alleen uw auto laten wassen, maar ook uw fiets,
scootmobiel of rollator. De jongeren staan op zaterdag 7 juli
tussen 10.00 en 12.30 uur bij de Andreaskerk voor u klaar
met een emmer sop en zeemleer en zullen hun uiterste best doen om uw
vervoermiddel meer/weer te laten glimmen. Kosten: vrije gave.

Broeder Frederik, bedankt!
Onderweg naar zijn afscheid als koster van de Pancratiuskerk had broeder
Frederik aangegeven, geen groot afscheid te willen. Toch meenden de
deken, het kerkbestuur en het lokatiebestuur dat het vertrek niet
onopgemerkt mocht blijven.
Daarom stond hij na de laatste Mis die hij kosterde op 17 juni in de
Pancratiuskerk, even centraal. Jeugdkring Chrisko zong hem toe,
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kerkgangers applaudisseerden, de deken memoreerde zijn inzet en
betrokkenheid en overhandigde hem namens het bestuur een zeefdruk van
de Pancratiuskerk ter blijvende herinnering. Daarna was eigenlijk nog het
mooiste deel: de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de dekenij. Het
was zoals gewenst een eenvoudig samenzijn, waarin vooral enorm veel
betrokkenheid en belangstelling van parochianen en anderen naar voren
kwam voor het vele, dat broeder Frederik in, rond en vanuit de
Pancratiuskerk heeft betekend.
Wij danken hem nogmaals voor het vele wat hij heeft gedaan en wensen
hem veel zegen toen voor zijn verdere levenspad!

Kerk en AVG
Ook de kerken ontkomen er niet aan: de AVG, de nieuwe privacywetgeving.
Nu hadden de kerken al een strikt reglement. Nooit was er bijvoorbeeld
sprake van dat kerkelijke gegevens doorverkocht mochten worden. Maar
toch! Websites voorzien van privacyverklaringen, de landelijke richtlijnen
implementeren, formulieren aanpassen…. We doen het graag voor u en
onze privacy, maar het is zoals bij veel organisaties veel werk.
De verklaringen is opgenomen op de websites; op www.rkkerk.nl kunt u
heel veel vinden over kerk en AVG. En hebt u vragen: aarzel niet om ze te
stellen op het parochiekantoor of zelfs bij de deken zelf,
deken@pancratiusheerlen.nl.

GASTHEER - GASTVROUW - VRIJWILLIGER
De Voedselbank is op zoek naar medewerk(st)ers voor het uitdeelpand in
Heerlen, Hoensbroek, en Kerkrade. Op deze uitdeelpunten worden de
voedselpakketten verdeeld aan klanten van de Voedselbank Limburg-Zuid.
De medewerk(st)ers checken de lijsten en geven vervolgens de pakketten
aan de klant. Tevens zorgen ze voor koffie en nemen zij de tijd om een
gesprekje te voeren met de klant (als daar behoefte aan is). Ook wordt er
verwacht dat de medewerk(st)ers de pakketten van de chauffeurs in
ontvangst nemen en de diepvries- en koelproducten opbergen.
Gevraagd:
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Goed met mensen om kunnen gaan
• In teamverband maar ook zelfstandig kunnen werken
• Daadkrachtig kunnen zijn
• De regels van de voedsel- en warenwet leren toepassen
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•

Kunnen tillen en langere tijd kunnen staan (hierover is gesprek
mogelijk)
Locatie en werktijden
• Heerlen (Grasbroekerweg): woensdag van 14.00 uur t/m 17.00 uur
• Hoensbroek (Auvermoerstraat): vrijdag van 14.00 uur t/m 17.00 uur
• Kerkrade-West (Lupinestraat): donderdag van 15.00 uur t/m 17.30
uur
• Kerkrade-West (Akkerheide): vrijdag van 14.00 uur t/m 17.00 uur
Wij bieden je de mogelijkheid om ervaring op te doen en je kansen naar een
betaalde baan te vergroten binnen een zeer prettige werkomgeving.
Heb je interesse in deze vrijwilligers functie stuur dan je CV naar:
personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel (0)45 533 19 33 en
vraag naar mevrouw Machteld van Elsberg (di-wo-do in de morgen)
Probeer het eens en maak mensen blij.

diaken Ton Jegerings
Bedevaart naar Banneux op 25 augustus
Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op
dagbedevaart.
Het thema van deze dag is: “Rijk met Maria, de Maagd der Armen".
Aanmelden kan tot 1 augustus 2018 bij het “Huis voor de Pelgrim”
Maastricht, telefoon (0)433215715. De kosten bedragen € 24,00 per
persoon overmaken(kinderen t/m 12 jaar € 12,00). Het verschuldigde
bedrag a.u.b. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer:
NL15INGB0001058699 t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten, Maastricht
met vermelding van: “Maria Legioen” en van uw naam, adres en
telefoonnummer.
Indien meerdere personen meegaan, s.v.p. alle namen, adressen en
telefoonnummers apart noteren.
Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelneming.

Heerlense bedevaart naar Lourdes 1 t/m 6 september
Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de gezamenlijke parochies van
Heerlen-Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te
reizen. Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de komende maanden een
groep gaat vormen samen met de pelgrims uit de parochies en kapelaan
Blom als geestelijk begeleider.
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Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: samen als pelgrims op
weg!
De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf vliegveld Beek.
We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse bedevaart, maar vormen
daarbinnen een eigen groep. Er zal een driesterren zorghotel voor deze reis
gereserveerd worden, waar we als groep kunnen verblijven.
Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria?
Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen-Zuid.
Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de
informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u
contact opnemen met:
Secretariaat Jeugdkring Chrisko
(0)6 21891859 /secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Zomerweekend voor jongeren 21 t/m 23 september “You’ve
God mail”
Kapelaan Blom is betrokken bij het jongerenwerk van het
bisdom en elk jaar worden er 2 weekenden georganiseerd.
Hieronder de uitnodiging voor het zomerweekend van
vrijdag 21 t/m zondag 23 september:
Mijn Geliefd kind,
Ik hou van jou. Ik heb altijd van je gehouden. Dus maak je
geen zorgen. Ik zorg voor je, Ik sta je bij.
Ik heb je Mijn twee belangrijkste geboden geleerd. Heb Mij lief met
geheel je hart, geheel je ziel en geheel je verstand. Daaraan gelijk is: Heb je
naaste lief zoals jezelf.
Ik weet dat het niet makkelijk is in deze voortdurend veranderende wereld.
Maar Ik ben degene die nooit verandert.
Je bent niet de enige die hier moeite mee heeft. Iedereen op deze aarde heeft
te maken met grote onzekerheid.
Hoe fijn is het dan dat je de mogelijkheid hebt om dit te bespreken met
andere jongeren. De ontmoeting met Mij en andere jongeren is erg
belangrijk.
Neem deze gelegenheid van harte aan om samen met het jongerenplatform
tijdens het zomerweekend Mij en andere jongeren te ontmoeten.
Je Hemelse Vader
Datum:

21-22-23 september 2018
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Locatie:
Aankomst:
Start programma:
Vertrek:
Prijs:
Leeftijd:
Aanmelding:

’t Zinkviooltje Plaatweg 10, 6285 NK Epen
21 september tussen 19.30 uur & 20.00 uur
20.00 uur
23 september 15.30 uur
€ 50,18-30 jaar
vóór 7 september via m.rademaker@bisdomroermond.nl

Huwelijksafkondiging
Op zaterdag 18 augustus geven Marc Muytjens en Angèle Vaessen
elkaar het jawoord in de St. Elisabethkapel. We wensen hen Gods
zegen toe en veel geluk in de toekomst.

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
10-07-1936

Ans Bentvelzen-van Kleef

21-06-2018

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
H. Mis in het Oranjehof
Op woensdag 4 juli om 17.00 uur vieren we de H. Mis in de
Oranjehof. Tijdens deze H. Mis zal er gebeden worden voor Piet
Bistervelds wegens de zeswekendienst.
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KERKDIENSTEN
13e zondag door het jaar B

Zondag 1 juli
11.15 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst Gerda Rikers-Frings; Jaardienst Frans
Tummers en voor Ria Tummers-Francot; mevrouw
Meuwissen-Verkoelen

Celebrant

Pater van Laarhoven

Ontmoeting en koffie/thee na de Mis; tevens aandacht voedselbank
11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Nadine Maes
Jaardienst Jeanny Rongen-van Bael; Ouders OffermansMartens; Ouders Theunissen-Schaeps en kinderen

Celebrant

Deken Bouman

Donderdag 5 juli
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; Ouders Offermans-Martens; Rick
Huitema
14e zondag door het jaar B

Zondag 8 juli
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant

Professor Stevens
AANSLUITEND AUTOZEGENING

Donderdag 12 juli
18.30 uur

Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph
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19.00 uur

H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny; Ouders Offermans-Martens
15e zondag door het jaar B

Zondag 15 juli
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Lisette Keijbets-Lemmelijn

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaanse Schola

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 19 juli
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
16e zondag door het jaar B

Zondag 22 juli
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Pater van Laarhoven

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Huub Sistermans; Mieke van Emmerik-van der Steen en
ouders van Emmerik-Peters

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 26 juli
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
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Zondag 29 juli

17e zondag door het jaar B

10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst Harry Overmars; verjaardag Hub Wachelder
en Lieske Wachelder-Kikken

Celebrant

Deken Bouman

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst Huub en Tiny Starmans-van der Heijden

Celebrant

Professor Stevens

Donderdag 2 augustus
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
18e zondag door het jaar B

Zondag 5 augustus
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mevrouw Meuwissen-Verkoelen; Wiel Schroeders vw
zijn verjaardag; Jessy Verberne-Koolen

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst Tientje Offermans; Ouders TheunissenSchaeps en kinderen

Celebrant

Professor Rohling

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 29 juli tot
zondag 2 september, zou u zo goed willen zijn uw misintenties,
uiterlijk woensdag 11 juli 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
Catechiste Peggy van der Wouw
Eijgelshovenerweg 2d, 6374 KC Landgraaf
 (0)6 48 27 48 58
 epmvanderwouw@outlook.com
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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