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Wat is er veel gebeurd… we zijn mensen onderweg!
….. in de afgelopen periode in onze verschillende parochies. Dankzij de
inzet en betrokkenheid van velen! Het meest springt natuurlijk de
restauratie van de Josephkerk Heerlerbaan in het oog, maar de kern zit
niet in de buitenkant maar in de binnenkant: de activiteiten. In
verschillende vieringen ontvingen kinderen de eerste H. Communie, in
Welten was de gezamenlijke Vormselmis van ons cluster, processies
trokken in de Pancratius en in Welten.
Voor mijzelf was de processie van de Pancratius het meest spannend.
Want er waren wat wijzigingen: de organisatie moest verlopen zonder
de vaste steunpilaar Frederik, in plaats van het rondje terug naar de
kerk was de route nu naar een doel, het Maanplein; het streven was
om ook anderen te betrekken. Het was een bijzondere processie, met
dank aan velen! Hans Kragten had het overzicht en de coördinatie,
maar stak ook zelf de handen uit de mouwen. Een restaurant plaatste
op schitterende manier een heiligenbeeld op het terras, op het
Wilhelminaplein had de Vijf Pleintjes zich ingezet voor een tapijt van
bloembladeren, Ton tekende voor het kruis, er was zelfs een
middenstander die vroeger gekomen was, rolluiken had geopend en
voor de zaak stond, belangstelling langs de kant, gastvrije ontvangst op
het Maanplein door de bewoners, in het kader van het geluksweekend
door Weller aansluiting gevonden met muziek, een nazit gesponsord
door Jumbo Maanplein. En natuurlijk was er de betrokkenheid van
vaste krachten zoals collectanten, kosters, acolieten, Chrisko,

Gregoriaanse Samenzanggroep, de Stasschutterij St. Sebastianus, de
bemanning van de Blauw Sjuut, de WInkbülle en het Garderezjiment
d’r Kuëb va Heële. Heel bijzonder was ook de deelname van veel
communicanten van de Annaparochie! Super! Alles ook dankzij de
gemeente, die de route keurig vrij had gehouden en ervoor had
gezorgd dat alle palen op de route omlaag waren. (hoop, dat ik
niemand vergeten ben…?)
De processie duidt, dat we verbinding zoeken met God, met elkaar en
met de wereld om ons heen: dat we dat vooral doen als mensenonderweg, als tochtgenoten.
Ook in de komende periode zullen velen onderweg zijn: dat kan zijn op
vakantie, maar ook anders, zoals jongeren die op weg gaan naar hun
studentensteden na het halen van de examens, of juist naar ons
Heerlen komen voor hun vervolgopleidingen. Ook de kapelaan gaat op
weg, maar blijft bij ons: van Molenberg naar Welten, waarover
verderop meer.
Ik wens iedereen veel zegen in de komende periode!
Hans Bouman, deken

Voertuigenzegening – zondag 14 juli
Al verscheidene jaren houden we elk jaar een
'autozegening'. Maar u kunt ook de fiets laten zegenen en
vul zelf maar in! Eigenlijk alles dat een hulp is om te
reizen. Het zegenen is een manier om ook onze levensreis
aan God toe te vertrouwen. Op zondag 14 juli na de
Mis van 11.15 uur zal kapelaan Blom buiten bij de
ingang van de kerk staan om alles wat voorbij komt te
zegenen.

Kroedwusjwandeling – zaterdag 10 augustus
De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN Heerlen
en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusjwandeling op
zaterdag 10 augustus. Deze activiteit is bedoeld voor iedereen! U bent
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allen uitgenodigd om dit mee te beleven!
Een wandeling, die om 11.00 uur start bij
de St. Josephkerk op de Heerlerbaan, om
deze mooie traditie voort te zetten. De
Kroedwusj is samengesteld uit: twee
graansoorten, twee geneeskrachtige
kruiden en onwerende kruiden. Wij gaan
onder leiding en uitleg van IVN Heerlen op
pad om deze kruiden te plukken en te
binden. Bij de Boskapel in Imstenrade bij het beeld van Maria wordt de
Kroedwusj gezegend. Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn
aangetroffen in het graf van Maria, vanwege dit verband vindt de
jaarlijkse Kroedwusjzegening plaats op of rondom 15 augustus, Maria
Tenhemelopneming. De kroedwusj wordt gebruikt om onheil af te
wenden en in huis of op zolder op te hangen. Na afloop is er in de
ontmoetingsruimte een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets
lekkers.

H. Mis Benzenrade – zondag 25 augustus
Op zondag 25 augustus zal de H. Mis in plaats van in de St.
Martinuskerk plaatsvinden bij het kapelletje in Benzenrade. Dit bij
gelegenheid van de nieuwe glas-in-loodramen waaraan men in de
afgelopen tijd flink gewerkt heeft en die nu geplaatst zijn. Om 10.00
uur is de H. Mis en wordt muzikaal verzorgd door het koor New
Generation. Op het einde van de Mis worden de nieuwe ramen
gezegend. Na afloop zal de Harmonie T.O.G. spelen en is er koffie en
vlaai. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Parochietuinfeest en St. Josephmarkt – zondag 8 september
– komt u ook?
Ons jaarlijks parochietuinfeest vindt plaats op zondag 8 september
2019. De plechtige H. Mis is om 11.15 uur waarin aandacht is voor
Nationale Ziekendag (na afloop van de H. Mis is er een deurcollecte ten
behoeve van de Zonnebloem afdeling Heerlerbaan). Aansluitend aan
de H. Mis begint het parochietuinfeest met optreden van het
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Recreatieorkest van de Koninklijke Harmonie en verdere muzikale
omlijsting. Een parochietuinfeest waar iedereen van harte welkom is.
Zoals u van ons gewend bent, wordt de inwendige mens ook niet
vergeten en zal er voor een hapje en drankje worden gezorgd. Op het
grasveld voor de pastorie is de St. Josephmarkt, niet in Sittard maar op
Heerlerbaan! Leuke, mooie (kinder)spullen zijn er te koop, de
opbrengst is voor de restauratie van de St. Josephkerk. Laat u
inspireren! Wij nodigen u van harte, zo ook onze
sponsoren uit, om dit parochietuinfeest samen te
vieren. Hoe meer zielen hoe meer vreugde, komt u
ook? In verband met de steigers is de toegang van
het parochietuinfeest via de aan de rechterkant van
het parochiekantoor gelegen oprit.

Restauratie in volle gang
De restauratiewerkzaamheden aan onze St.
Josephkerk en de toren zijn in volle gang en
verlopen min of meer volgens de planning.
De uitvoerende bedrijven werken goed samen om
de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.
De stand van zaken:
• De herstelwerkzaamheden aan het betonrot van de toren zijn
nagenoeg afgerond, zodat binnenkort gestart kan worden met het
schilderen.
• Er wordt nog hard gewerkt aan het betonrot van het kerkgebouw.
• De dakbedekking is inmiddels voor een groot
gedeelte vernieuwd.
• Een deel van de 380 ramen is opnieuw afgekit.
• De klokkenstoel is uit de toren verwijderd. In
augustus wordt de nieuwe klokkenstoel
geplaatst en wordt de klok weer teruggeplaatst,
inclusief wijzerplaten en verlichting.
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Als u een steentje bij wilt dragen aan de kosten van de restauratie, dan
kan dat via bankrekeningnummer NL76 ABNA 0448 1733 36 t.n.v. de
RK Parochie St. Joseph o.v.v. “restauratie” of door een bijdrage in de
speciale collectebus achter in de kerk.

Samen zorgen wij voor het behoud
van onze waardevolle
St. Josephkerk.

Op zondag 18 augustus a.s. na de H. Mis van 11.15 uur
wordt er in de kerk een presentatie gehouden over de
restauratie. Na afloop hiervan wordt u achter in de kerk een
kop koffie met een stukje vla aangeboden.
Verhuizing kapelaan
Toen kapelaan Rick Blom benoemd werd in Heerlen-Zuid was er een
samenwerking tussen de parochies Centrum (Pancratius), Heerlerbaan
(St. Joseph en Andreas), en Welten (St. Martinus). Hij mocht de pastorie
betrekken waar pastoor Rohling heeft gewoond, op de Heerlerbaan.
Een aantal jaar later vertrok pastoor Wim Miltenburg naar HeerlenNoord en werd de samenwerking tussen parochies uitgebreid met
Molenberg (Verschijning van de Onbevlekte Maagd) en Bekkerveld
(Moeder Anna). De keus werd toen gemaakt om daar een priester te
laten wonen en dus vertrok de kapelaan naar de pastorie van
Molenberg. We zijn weer een paar jaar verder. Mensen in de parochies
hebben een vast gezicht en aanspreekpunt nodig en het is voor een
deken en kapelaan 'n onmogelijke taak om alles in alle parochies bij te
houden. Een verdeling in aandacht en taken is nodig. Deken Hans
Bouman zal zijn pastorale aandacht richten op de parochies St.
Pancratius, Molenberg en Bekkerveld, terwijl kapelaan Rick Blom zijn
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aandacht richt op de parochies van Heerlerbaan en Welten. Na de
verhuizing van broeder Frederik in Welten is dan ook besloten om hem
te verhuizen naar de pastorie van Welten. Na enkele werkzaamheden
op de pastorie zal de verhuizing in juli/augustus plaatsvinden.

Zomerrooster juli en augustus van 10.00 naar 09.00 uur
In de maanden juli en augustus hanteren we in enkele parochies een
zomerrooster. Het zomerrooster zorgt er voor dat er in plaats van 4,
maar 3 priesters nodig zijn om alle Missen op de zondag te kunnen
celebreren en dat geeft lucht aan deelname aan het bisdomkamp,
retraite, vakantie en dergelijke onder de priesters. Dit rooster houdt in
dat er telkens in 1 parochie op twee opeenvolgende zondagen de Mis
van 10.00 uur wordt vervroegd naar 9.00 uur; de Mis van 9.00 uur is
zonder muzikale begeleiding en in feite een 'doordeweekse leesmis
met preek.' Concreet houdt dit het volgende in dat de Mis van 10.00
wordt verplaatst naar 9.00 uur voor St. Pancratius op 7 en 14 juli (11.30
uur blijft gehandhaafd), St. Martinus op 21 en 28 juli en Molenberg op
4 en 11 augustus.

Werkzaamheden Pancratius
In de augustusmaand zullen werkzaamheden aan onze Pancratiuskerk
worden verricht in het kader van de BRIM, een meerjarenonderhoudsprogramma voor Rijksmonumenten. Alle vieringen kunnen gewoon
doorgang vinden: dit geldt zowel voor de geplande
Eucharistievieringen als voor bijvoorbeeld uitvaarten.

Kantoor Anita: eindelijk heb ik een eigen ruimte in de
parochie!
Na een jaar actief te zijn geweest in de parochies van Heerlen Zuid, had ik
behoefte aan een eigen plek.
• Een plek waar ik met kinderen en jongeren aan de slag kan, waar ik een
kinderclub, een jongerengroep, een jeugdkoor, een misdienaarsgroep
enz. kan starten.
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• Een plek waar ik met ouders bijeen kan komen.
• Een plek waar iedereen zich welkom kan voelen.
Een lieve sponsor had de parochie al 5000 euro voor het kinder- en
jongerenwerk
gegeven
en
toen
woningstichting De Voorzorg hoorde dat ik
ruimte zocht hebben zij de parochie
Klompstraat 24a ter beschikking gesteld. En zo
ging het heel snel!
Tussen de vieringen van de communicanten,
de vormelingen en de processie door ben ik
verhuisd naar de Klompstraat 24a.
Klompstraat 24a zal een ontmoetingsplek
worden voor jong en oud!
Maar nu eerst vakantie, tijdens deze vakantie
ga ik nadenken over het kinder- en
jongerenwerk en hoe ik hier in het komende schooljaar invulling aan ga
geven, zodat iedereen in deze nieuwe ruimte een veilige plek, een thuis kan
vinden.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie!
Parochiekatechiste Anita van den Berg,
 (06) 40 50 84 92
 anita@pancratiusheerlen.nl
Mijn Huisje
Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot.
Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God.
Daar praten we even, heel rustig, heel stil,
God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil.
Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer,
maar alles komt thuis bij de lieve Heer.
En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner,
want Hij is het huis waarin alles mag wonen,
Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed.
Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet.
Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen!
Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open.
© 2017 Marjet de Jong
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Praktische mededelingen vanuit de parochie
➢ Verhuizing parochiekantoor
Er zijn voorbereidingen gemaakt om het parochiekantoor te verhuizen
van de pastorie naar het voorportaal van de kerk. De benodigde
aanvragen en toestemmingen van de diverse instanties zijn inmiddels
in voorbereiding en / of verstuurd. Om deze reden moeten de
herdenkingskruisjes van de overledenen van de muur los gemaakt
worden. In eerste instantie betreft het de kruisjes in de nis aan de
rechterkant (als u met de rug naar het altaar toestaat). Voordat de
kruisjes van de muur gehaald worden, worden er foto’s gemaakt om ze
op een gelijke wijze terug te kunnen hangen. Aan alle
belanghebbenden de volgende oproep:
- Als u het herdenkingskruisje wilt handhaven, hoeft u geen actie
te ondernemen
- Als u het kruisje niet meer wilt handhaven, dit graag schriftelijk
(of per mail) doorgeven aan het secretariaat. U kunt dan het
kruisje zelf van de muur komen halen
We streven ernaar om de kruisjes met grote zorgvuldigheid van de
muur af te halen. Deze worden dan op een houten blokje bevestigd
(zodat ze gemakkelijker te verplaatsen zijn) en krijgen een (voorlopige)
nieuwe plek in de kerk. Nieuwe kruisjes moeten vanaf heden op deze
manier aangeleverd worden.

➢ We zijn op zoek naar vrijwilligers:
• voor de verzorging van het Vredeskapelletje aan de
Bautscherweg (door persoonlijke omstandigheden moet het
echtpaar dat hier momenteel voor zorgt, ermee stoppen)
• voor het bezoeken van ouderen en / of het samen met hen iets
te ondernemen
• voor de ondersteuning van het onderhoud van de kerk
• voor hulp bij het bijhouden van de groenvoorziening op het
kerkhof
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• die zich graag op welk gebied dan ook willen inzetten voor onze
maatschappelijk christelijke parochie St. Joseph
• die meehelpen om de herdenkingskruisjes van de muur af te
halen en te bevestigen op de houten blokjes die door Math
Ramakers op maat worden gezaagd van oude kerkbanken
• die meehelpen met de verhuizing van het parochiekantoor en het
schoonmaken van de pastorie
• die meehelpen bij het dragen / hijsen van banken van het oksaal
naar beneden
• die mee willen helpen bij het monteren van prefab wanden,
schilder- en behangwerkzaamheden en tegels kunnen zetten
En zoals altijd geldt: vele handen maken licht werk!

➢ Openingstijden parochiekantoor in de zomermaanden
In de komende maanden is het verstandig om, voordat u een bezoek
brengt aan het parochiekantoor, eerst even telefonisch contact op te
nemen of iemand aanwezig is.
In elk geval is het parochiekantoor gesloten op dinsdag 30 juli en op de
donderdagen van 18 juli t/m 12 september. Misintenties kunt u altijd
doorgeven via mail of een briefje in de brievenbus (als u er geld bijvoegt
dan graag gebruikmaken van de brievenbus naast de deur), vragen
m.b.t. tot de begraafplaats bij voorkeur mailen naar
yvonne.smulders@rksintjoseph.nl.

➢ Infobijeenkomst omtrent de musical St. Joseph
Op zondag 25 augustus a.s. om 12.30 uur vindt er een infobijeenkomst
plaats in de ontmoetingsruimte om ideeën en activiteiten te
ontwikkelen voor de musical over St. Joseph om zo mensen enthousiast
te maken om mee te doen. Iedereen is van harte welkom!
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Data om te noteren!
➢ Kerkproeverij 28 en 29 september
Alvast een vooraankondiging voor de kerkproeverij in het weekend van 28 en
29 september. Alle parochies doen mee aan deze landelijke actie. Wat houdt
dit in? Het is de bedoeling om actief mensen mee te nemen naar de Mis en
zo kennis te laten maken met. Het hoeft niet zo te zijn om iets heel anders
dan normaal te organiseren, maar eigenlijk in het gewone, mensen van harte
te ontvangen. Elke parochie kijkt afzonderlijk op welke manier dit gestalte
gaat krijgen.

Oranjehof
Elke 1e vrijdag van de maand vieren we in de gasterie van Oranjehof de H.
Mis om 15.00 uur; aansluitend drinken we samen koffie/thee. De komende
Missen staan gepland op 2 augustus en 6 september.

Gedoopt in onze parochie
19 mei 2019 Caio Brunken en Lion Agatha
22 juni 2019 Zoë Wierts
Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst!

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
* 28-02-1949
* 27-12-1933
* 27-09-1942
* 02-10-1932
* 26-05-1923

Miep Vermeulen-Schormans
Leo Hoeben
Toos Brouns-Jeuken
Ben Romeijn
Lenie Kockelkoren-Starmans

 21-05-2019
 12-06-2019
 17-06-2019
 25-06-2019
 26-06-2019

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
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KERKDIENSTEN
15e Zondag door het jaar C

Zondag 14 juli
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Zeswekendienst Werner Knops

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Samenzang

Celebrant

Kapelaan Blom
Aansluitend voertuigenzegening

Donderdag 18 juli
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
16e Zondag door het jaar C

Zondag 21 juli
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Zeswekendienst Mevrouw Vermeulen-Schormans

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaans

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 25 juli
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
11

17e Zondag door het jaar C

Zondag 28 juli
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst Harry Overmars
Zeswekendienst Leo Hoeben

Celebrant

Kapelaan Blom

11.15 uur

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

Celebrant

Pastoor Jacobs

Donderdag 1 augustus
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Vrijdag 2 augustus
15.00 uur

H. Mis in de Oranjehof
18e Zondag door het jaar C

Zondag 4 augustus
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Wiel Schroeders vanwege zijn verjaardag
Mevrouw M. Meuwissen-Verkoelen

Celebrant

Professor Stevens
Aansluitend koffiedrinken en aandacht voor de Voedselbank

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Samenzang
Jaardienst Tientje Offermans

Celebrant

Kapelaan Blom
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Donderdag 8 augustus
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
19e Zondag door het jaar C

Zondag 11 augustus
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Ensemble Excludent
Zeswekendienst Ben Romeijn

Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Samenzang

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 15 augustus
18.30 uur
19.00 uur

Maria Tenhemelopneming

Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
20e Zondag door het jaar C

Zondag 18 augustus
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaans

Celebrant

Kapelaan Blom
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Donderdag 22 augustus
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
21e Zondag door het jaar C

Zondag 25 augustus
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Baanzenger
Jaardienst Bert Kokkelkoren, overleden leden van de
Baanzenger en een bijzondere intentie voor Tom Koolen

Celebrant

Professor Stevens

Donderdag 29 augustus
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
22e Zondag door het jaar C

Zondag 1 september
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen
Aansluitend koffiedrinken en aandacht voor de Voedselbank

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Samenzang
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Celebrant

Professor Stevens

Donderdag 5 september
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans dagkapel St. Joseph
H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Vrijdag 6 september
15.00 uur

H. Mis in de Oranjehof
23e Zondag door het jaar C

Zondag 8 september
10.00 uur

11.15 uur

Nationale ziekendag
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Gaudens Gaudebo
H. Mis in de St. Josephkerk
Gemengd
Kerkelijk
Zangkoor
Heerlerbaan-Welten

Aansluitend PAROCHIETUINFEEST en ST. JOSEPHMARKT

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 8 september
tot zondag 20 oktober 2019, zou u zo goed willen zijn uw
misintenties, uiterlijk donderdag 22 augustus te willen bestellen?
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy:
donderdag 22 augustus 2019.
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PAROCHIE ADRESSEN
Secretariaat / Parochiekantoor
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
 (045) 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
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
Kapelaan R. Blom
Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen
 (06) 55 72 28 69
 rickblom7@hotmail.com
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
Kerkhofbeheer
Jo Wijnen, Caumerweg 20, 6418 BC Heerlen
(045) 542 00 29 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:
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