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Pasen 
 

Lente geeft je weer een goed gevoel! De zon breekt door, 
bloemen komen uit, de griepgolf zou nu eindelijk eens echt 
voorbij moeten zijn. Een nieuw begin! 
Pasen is niet voor niets de eerste zondag na de eerste volle 
maan na het begin van de lente, dit jaar op de wat aparte dag 
van 1 april. Al het “nieuwe begin” stapelt als het ware op naar 
een uniek hoogtepunt, de basis van ons geloof: Jezus heeft de 
dood overwonnen, hij leeft! Daarmee geeft hij ons een belofte 
van nieuw en eeuwig leven later, maar ook een uitdaging: om 
telkens weer een nieuw begin te maken en nieuwe kansen te 
geven. Dat geldt voor onszelf in alles wat we meemaken, dat 
geldt voor een gemeente na verkiezingen, dat geldt voor een 
parochie: het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het 
wordt altijd wel weer licht. Een grote steun en inspiratie kan het 
vieren van de paaszaterdag zijn. De kerken zijn donker, de 
klokken zijn stil. Maar dan wordt het vuur aangemaakt, een 
enkel vlammetje verlicht vanuit de paaskaars de kerk, het licht 
wordt doorgegeven en verlicht en verwarmt ons allemaal. 
 

Met elkaar als geloofsgemeenschap maken we iedere keer weer 
mogelijk dat we dit jaarlijks kunnen vieren. We mogen daar 
elkaar dankbaar voor zijn! Maar vooral ook mag het ons allemaal 
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uitdagen, om als christenen dit licht te ontvangen en uit te 
dragen in een vaak zo donkere wereld. 
Van harte wens ik u namens het overkoepelend kerkbestuur, het 
pastorale team en de lokatieverantwoordelijken een heel zalig 
Pasen toe! 
 

Deken Bouman 
 

1e Paasdag voor de kinderen! 
 

Nee, het is geen grap! Op zondag 1 april zal tijdens en na de Mis 
van 11.15 uur extra aandacht zijn voor de kinderen. Tijdens de 
Mis zal er een eigen kindernevendienst worden aangeboden. Ze 
krijgen dan op kindvriendelijke wijze uitgelegd wat Pasen 
betekent en zullen ook samen iets knutselen. Dit is in handen 
van onze catechiste Peggy van der Wouw.   
 

Na de Mis verwachten we hoog bezoek! We verwachten niet 
minder dan de Paashaas die de kinderen zal begeleiden bij het 
zoeken van Paaseieren in de tuin van de pastorie. 
 

Deurcollecte voor de misdienaars en acolieten 1e Paasdag 
 

Op de eerste plaats heel veel respect en waardering voor de 
volwassenen die tijdens de H. Missen de mee dienen. Maar we 
zijn als parochie ook heel dankbaar dat er kinderen en jongeren 
zijn die de Mis komen dienen. Het zijn geen grote getale, maar 
elk jaar is er toch weer een communicant die bij de groep komt. 
Ook komend jaar komen weer verschillende communicanten 
een keer proefdienen en die hopelijk de smaak te pakken 
krijgen. Het is heel belangrijk om de kinderen te stimuleren en te 
werken aan groepsbinding. Dit doen we doormiddel van enkele 
activiteiten door het jaar heen. Om dit te kunnen bekostigen is 
uw bijdrage onmisbaar. Aan het einde van de H. Mis op 1e 
Paasdag zal er een deurcollecte worden gehouden.  
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Samen als pelgrims op weg naar Maria! - Info op 22 april 
 

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de parochies van Cluster 
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. 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. Voor mensen met een lichte 
zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan/uittrekken, hulp bij 
persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) gaan er 
verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een zwaardere 
zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk meegaan. U verblijft dan in het 
Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te 
sluiten bij onze groep. Mensen met medische indicatie en een CZ 
zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking komen voor een korting op de reissom.  
 

Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar 
Maria? Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen-Zuid. Op 
zondag 22 april is er aansluitend aan de mis van 11.15 uur in de 
Josephkerk te Heerlerbaan een informatiebijeenkomst over deze 
Lourdesreis, in de ontmoetingsruimte onder de kerk (ook 
toegankelijk voor mensen met beperkingen). Het 
begeleidingsteam van Jeugdkring Chrisko en ook kapelaan Blom 
zullen daarbij aanwezig zijn. Aanmelden voor deze bijeenkomst 
is wenselijk in verband met voorbereidingen. 
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Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de 
informatiebijeenkomst of het opvragen van een 
inschrijfformulier kunt u contact opnemen met:  
 

Secretariaat Jeugdkring Chrisko 
06-21891859 
secretariaat@jeugdkringchrisko.nl 
 

Actie voor Nepal 
 

Jeugdkring Chrisko gaat elk jaar met een groep jongeren naar 
Nepal om daar heel concreet de mensen te helpen. Vorig jaar 
was de Vastenactie via deze groep voor Nepal bestemd. Het 
mooie is dat ze er elk jaar mee willen doorgaan om zo een vaste 
basis op te bouwen in Nepal. Graag willen ze op zondag 22 april 
in de St. Joseph en op zondag 6 mei in de St. Elisabethkapel 
tijdens de Missen een korte toelichting geven en daarna uw 
bijdrage vragen middels een deurcollecte. 
 

Kinderen kijken uit naar 13 mei! 
 

Dit jaar zullen 20 kinderen van basisschool de Windwijzer hun 1e 
Communie gaan ontvangen in onze parochie. Op zondag 25 
maart, met de viering van Palmpasen, hebben ze zich reeds 
voorgesteld in de kerk tijdens de presentatiemis; aansluitend 
hebben ze hun zelfgeknutslede palmpasenstokken gebracht naar 
de bewoners van Oranjehof. Het thema van de Communie is: 
'geef kleur aan het leven!' Kinderen en ouders zijn druk bezig 
met alle voorbereidingen: catechese, uitstapjes, misboekjes 
maken, versiering etc. Op 13 mei zal het grote moment 
plaatsvinden dat ze hun 1e Communie mogen ontvangen. We 
hopen dat dit een mooie en zonnige dag wordt; maar nog veel 
belangrijker: dat de kinderen in Jezus 'n Vriend vinden voor het 
leven en dat we hen en de ouders in onze parochiegemeenschap 
nog vaak mogen zien! 
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Start samenkomsten geloofsverdieping 17 april 
 

Eerder las u al een oproep, nu wordt het concreet. Op dinsdag 
17 april is een kennismakingsbijeenkomst voor hen, die zich 
verder in het geloof willen verdiepen. We maken kennis met 
elkaar en spreken uit, wat we verwachten van de 
bijeenkomsten: dan zal ook blijken of vooral kennisgericht 
gewerkt zal worden, of ervaringsgericht: wat weten we van het 
geloof en hoe kunnen we deze kennis vergroten, en/of: hoe 
beleven, ervaren en vieren we ons geloof? De eerste 
samenkomst is dus op dinsdag 17 april om 20.00 uur en wel op 
de dekenij, Pancratiusstraat 41 te Heerlen. De avond staat onder 
leiding van deken Bouman. Met elkaar bekijken we zowel de 
inhoud als de vraag, hoe vaak en wanneer we nog samen zullen 
komen. Aanmelden is niet verplicht, maar voor de 
voorbereidingen wel handig: deken@pancratiusheerlen.nl of 
045-5713682. 
 

In memoriam 
 

Op 16 februari 2018 overleed op 92 jarige leeftijd ons 
gewaardeerd koorlid Corry Crombach-Schijven. Mevrouw 
Crombach was meer dan 40 jaar actief lid van ons koor; hiervan 
was ze 35 jaar bestuurslid. Daarnaast was ze jarenlang 
contactpersoon en lid van het begrafeniskoor van de St. 
Josephparochie Heerlerbaan. Ze was vele jaren lid van het 
damescomité van het koor en regelde uit dien hoofde veel 
nevenactiviteiten van het koor. Zij was een zeer trouw lid en was 
zeer begaan met het wel en wee van alle koorleden. Voor zieke 
leden had ze altijd speciale aandacht. Veel leden beschouwden 
haar als de moeder van het koor. Jarenlang heeft ze ervoor 
gezorgd dat leden met hun verjaardag een verjaardagskaart 
toegestuurd kregen, vaak met een persoonlijk gedicht. Voor de 
vele verdiensten die zij tijdens haar actieve lidmaatschap voor 
het koor heeft verricht hebben wij haar begin 2011 tot Erelid 
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benoemd. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere 
familie veel sterkte toe. 
 

Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten 
 

Stichting Warm Hart voor Siberië 
 

Beste parochianen, 
De Stichting Warm Hart voor Siberië, moet tot zijn spijt 
meedelen dat de inzameling van kleding voor volwassenen gaat 
stoppen, vanwege het sluiten van het depot in Ahrbrück in de 
Eifel in Duitsland, i.v.m. de hoge leeftijd en ziekte van het 
echtpaar aldaar, (85 jaar) waar wij jaarlijks 1000 bananendozen 
brachten voor verder vervoer naar de Oost blok landen. Wij 
gaan door met ons werk voor de 2 missie posten van de 
kloosterorde van de ‘Familie van Maria” waar onze zoon pater 
Petrus Canisius Opus J.S.S. lid van is, in Kazachstan zo’n 6000 km. 
hier vandaan. Onze hulpverlening zal blijven bestaan uit: 
- financiële hulp en ondersteuning van de gaarkeukens voor 
kinderen, bejaarden en de meest hulpbehoeftigenin hun 
missieposten.  ( ANBI instelling ) 
- het zenden van gebreide kinderkleding in extra grote dozen, € 
60 per doos, via “Bender Post Express” zoals wij dat reeds sinds 
2007 doen, waarvan u jaarlijks kerstbrieven ontving. Wij danken 
u hartelijk voor uw verleende hulp en hopen dat u dit in 
toekomst zult blijven doen, door de ondersteuning en 
begeleiding van uw gebed. 
 

Cisca en diaken Wiel Keijmis.  
www.warmhartvoorsiberie.nl 
 

Paascommunie 
 

Degenen die met Pasen niet naar de kerk kunnen komen 
vanwege de gezondheid kunnen zich melden voor het 
ontvangen de H. Communie. U kunt contact opnemen met 
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kapelaan Blom of diaken Keijmis. Zij maken dan een afspraak 
met en komen graag bij u langs om enkele gebeden uit te 
spreken en de H. Communie uit te reiken. Op die manier willen 
we als parochie ook Pasen uitdragen! 
 
 

H. Missen in het Oranjehof 
 

Eens per maand viert kapelaan Blom, vaak samen met diaken 
Keijmis, de H. Mis in het zorgcentrum het Oranjehof. Dit is 
mogelijk dankzij door een aantal vrijwilligers; daarvoor heel veel 
dank! Op woensdag 4 april vieren we de H. Mis (de Paasviering) 
en op woendag 25 april vieren we de Mis; tevens zal dan de 6-
wekendienst gelezen worden van Mia Bistervelds-Sluijsmans. 
Beide Missen zijn om 17.00 uur. 
 
 

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie 
 

06-08-1925 Corry Crombach-Schijven  22-02-2018 
28-01-1922 Maria de Kruijff-Vervoort  24-02-2018 
09-11-1931 Fieny Maenen-Pluijm  01-03-2018 
12-04-1931 Guly Cools    21-03-2018 
19-02-1933 Mia Bistervelds-Sluijsmans  13-03-2018 
 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 
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KERKDIENSTEN 
 

Donderdag 29 maart    Witte Donderdag  
 

19.00 uur H. Mis in de St. Martinus 
 

Celebrant Kapelaan Blom 
 

19.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 

Celebrant Pater van Laarhoven 
 
Vrijdag 30 maart    Goede Vrijdag 
 

15.00 uur Bidden van de kruisweg in de St. Josephkerk 
 

Celebrant Diaken Keijmis 
 

19.00 uur Bidden van de Kruisweg o.l.v. Guus Prevoo 
 

Voorganger Guus Prevoo 
 

19.00 uur Kruisverering in de St. Josephkerk 
  Kerkelijk Gemengdkoor St.Joseph Heerlerbaan-Welten 
 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
Zaterdag 30 maart    Paaswake 
 

19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Gregoriaanse Schola 
   

Celebrant Deken Schreurs 
 

 
Zondag 1 april    1e Paasdag 
 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Wil Trienekens; Mw.  M. Meuwissen-Verkoelen; Lisette 
  Keijbets-Lemmelijn; Jaardienst Bouy van Nieuwburg; 
  Elisabeth van der Steen-Heesterbeek 

 

Celebrant Deken Schreurs 
 

Ontmoeting en koffie/thee na de Mis; tevens aandacht voedselbank 
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11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Kerkelijk Gemengdkoor St.Joseph Heerlerbaan-Welten 
  Riet Stienstra-Vermeren; Jaardienst Huub en Fien                         
  Lempers-Leers; Ouders Theunissen-Schaeps en                     
  kinderen; Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts 
  en dochter Tiny; Jeanny Rongen-van Bael; Ouders                     
  Pelzer-Römkens, ouders Molenbroeck-Vanderhallen en 
  zus Christina Molenbroeck; Jaardienst Nol Vleugels; 
  Rick Huitema; Jaardienst voor Jan Huynen en kleinzoon 
  Jeremy en tevens voor zijn verjaardag 
 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
Maandag 2 april    2e Paasdag 
 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
   

Celebrant Deken Bouman 
 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Jaardienst  Matheu Schuurmans 
 

Celebrant Professor Rohling 
 
Donderdag 5 april  
 

18.30 uur  Aanbidding en vespers dagkapel St. Joseph  
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Josephkerk 

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
 dochter Tiny 

 
Zondag 8 april    2e zondag vd Paastijd 
 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Jaardienst Wil Trienekens; Jaardienst Wiel Schroeders; 
  Hub Wachelder en Lieske Wachelder-kikken;                 
  Jaardienst  Finy Dons-Boon en ouders Dons-Reinold 
 

Celebrant Pater van Laarhoven 
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11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Zes wekendienst Corry Crombach 
 

Celebrant Kapelaan Blom 
 

Ontmoeting en koffie/thee na de Mis; tevens aandacht voedselbank 
 
Donderdag 12 april  
 

18.30 uur  Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 
  Peter Borghans en HubertinaBorghans-Heuts en 
  dochter Tiny 
 
Zondag 15 april    3e zondag vd Paastijd 
 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Zeswekendienst Fieny Maenen-Pluijmen; Jeu Pluijm 

 

Celebrant Professor Stevens 
 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk   
  1e jaardienst Riet Stienstra-Vermeeren; Jaardienst 
  Mathieu Lennartz; Peter Borghans en Hubertina                   
  Borghans-Heuts en dochter Tiny 
 

Celebrant Professor Rohling 
 
Donderdag 19 april  
 

18.30 uur  Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 
  Peter Borghans en HubertinaBorghans-Heuts en 
  dochter Tiny;  
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Zondag 22 april    4e zondag vd Paastijd 
 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Elisabethkoor 
  Els Dresen-Cremers; Jaardienst overledene van de fam. 
  Francort-Starmans 

 

Celebrant Kapelaan Blom 
 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk   
  Riet Stienstra-Vermeeren 
 

Celebrant Professor Rohling 
 
Donderdag 26 april  
 

18.30 uur  Aanbidding en rozenhoedje dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph 
  Peter Borghans en HubertinaBorghans-Heuts en 
  dochter Tiny;  
 
Zondag 29 april    5e zondag vd Paastijd 
 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
   

Celebrant Deken Schreurs 
 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk   
  Gregoriaanse schola 
  Riet Stienstra-Vermeeren 
 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
 
 
 
Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 3 mei t/m 
zondag 3 juni, moeten wij de copy aanleveren op donderdag 26 april; 
zou u zo goed willen zijn uw misintenties, uiterlijk genoemde periode, 
te willen bestellen? 
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PAROCHIE ADRESSEN 
 
 

Secretariaat 
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen 
Geopend: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 -12.00 
Tel.:  045- 5413896 E mail : secretariaat@rksintjoseph.nl 
Website: www. rksintjoseph.nl 
Afspraken of inloop vrijwilligers:donderdag van 9.30 tot 16.00  
 

Deken H. Bouman 
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen. 
Tel.:  5713682   email: deken@pancratiusheerlen.nl 
 

Kapelaan R. Blom 
Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen 
Tel.: 5426767 of 06-55722869; email: rickblom7@hotmail.com 
 

Diaken W. Keijmis 
Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal. 
06 - 20499538; email: w.keijmis@hetnet.nl 
 

Catechiste Peggy van der Wouw 
Eijgelshovenerweg 2d, 6374 KC Landgraaf 
Tel.: 06-48274858; e-mail: epmvanderwouw@outlook.com 
 

Stichting Patiëns 
Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg. 
Info:VivianKreutz  523 25 04  of InekeLasche 575 14 15 
 

Kerkhofbeheer 
Jo Wijnen, Caumerweg 20, 6418BC, Heerlen. 
Tel.: 045-5420029 of 06–18242958 
 

Kerkbijdrage of financiële ondersteuning 
De St. Josephparochie is een ANBI erkende instelling. Via de 
inkomstenbelasting mag u uw gift aftrekken. Ons RSIN nummeris 
824131319.Voorwaarden zie: www.belastingdienst.nl. 
Rekeningnummers St Josephparochie: 
ING: NL43 INGB 000 104 90 77   of Rabo: NL58 RABO 0125 250 649 
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