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Met energie aan de slag!
Na een relatief rustige vakantieperiode bruist het weer van de
activiteiten. Sommige activiteiten zijn goed zichtbaar, zoals de
restauratie van de Josephkerk Heerlerbaan of de reguliere
onderhoudswerken aan de Pancratiuskerk. Weer andere
gebeurtenissen waren digitaal goed te volgen, zoals de inzet van
jeugdkring Chrisko in Nepal en op hun zomerkamp. Weer andere
gebeurtenissen waren meer in het verborgene. En ook dat is goed!
Vanuit ons geloof voelen we ons geïnspireerd om met energie aan de
slag te gaan. We zijn allemaal gezonden om Christus uit te dragen: dat
doen we door ons bidden en vieren, maar ook door ons spreken en ons
zwijgen, ook vooral door ons doen en laten. In dit parochieblad ziet u
weer veel data en activiteiten staan. Voel u welkom!
Voelt u zich thuis in de kerk? Wat fijn! Komt u niet meer omdat er ooit
iets is voorgevallen of u dwars zit? Krop het dan niet op, maar lucht
eens uw hart bij een van de geestelijken. Misschien kan het dan zijn als
een laagje stof die je van een schilderij poetst, waarna de kleuren en
dat waar het echt om gaat, weer boven kunnen komen. Misschien is de
kerkproeverij (waarover verderop meer) ook een mooie kans om weer
eens te “proeven” en weer “thuis” te komen. Welkom!
Deken Bouman
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Vormsel schooljaar 2019-2020
Het is voor de leerlingen van groep 8 een bijzonder jaar, de basisschool
tijd wordt afgesloten en een volgende stap wordt gezet op weg naar de
toekomst.
Bij deze leeftijd hoort steeds meer eigen keuzes maken. Dat geldt niet
alleen voor school, kleding, vrienden etc: maar ook voor de Kerk.
Ouders hebben met het H. Doopsel en de 1e H. Communie hun
kinderen op een spoor gezet, maar nu mogen jullie jezelf de vraag
stellen: wat wil ik daar zelf mee? Ga ik voor het H. Vormsel? Leerlingen
die hier serieus over willen nadenken, kunnen dit tijdens de
maandelijkse bijeenkomsten samen met ons doen.
Je kunt je hiervoor opgeven door het invullen van de
aanmeldingsformulieren, die in de groepen 8 van de basisscholen van
ons cluster worden uitgedeeld, of je mailt of belt met onze catechiste
Anita van den Berg:
 (06) 40 50 84 92

 anita@pancratiusheerlen.nl

Kerkproeverij 29 september
Al onze parochies van het cluster doen mee
aan de kerkproeverij op 29 september. De
bedoeling is om mensen mee te nemen naar
de H. Mis en kennis te maken met de
parochiegemeenschap. Het kan een
(hernieuwde) kennismaking zijn met geloof. Het idee is dan ook om niet
iets 'anders' te doen, maar de H. Mis te vieren op de gebruikelijke
manier. Na afloop van de H. Mis bent u uitgenodigd om gezamenlijk
koffie te drinken.
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Restauratie
Zondag 18 augustus jl. werd er na de Mis een presentatie gegeven over
het verloop van de restauratie van onze kerk. Vele belangstellenden
waren aanwezig, o.a. afgevaardigden van de Gemeente Heerlen,
Bisdom Roermond, aannemers, sponsoren en parochianen.
Op woensdag 21 augustus zijn de wijzerplaten van de klok weer in de
toren gehesen, waarover een journalist en fotograaf van De Limburger
de volgende dag een artikel gepubliceerd heeft met als titel “Inwoners
Heerlerbaan kunnen eindelijk weer op hun klokken kijken.”
’s Avonds is de klok verlicht; ook het kruis op de toren zal in de
komende weken verlicht worden. Zodra de elektrische installatie
geheel aangesloten is, worden ook weer de luidklokken in werking
gesteld.
Ook de laatste bouwvergadering met oplevering van diverse zaken
heeft plaatsgevonden. Eind september / begin oktober zullen alle
restauratiewerkzaamheden afgerond zijn.
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.
Nieuwe parochiekantoor
Tijdens bovengenoemde presentatie is ook het ontwerp van het
nieuwe parochiekantoor aan bod gekomen. Dit zal gevestigd worden
in het voorportaal van de kerk. De architect zal zorgen voor de diverse
vergunningen; er zijn inmiddels ook offertes aangevraagd. Er zullen
ook een toilet en keukenblok geplaatst worden.
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De gedachtenis kruisjes
Zoals reeds in het vorig parochieblad vermeld, worden de
gedachteniskruisjes in het voorportaal van de wand afgehaald en op
een nieuwe plek in de kerk opgehangen. Wie helpt ons hierbij?

Schoonmaakactie Heerlerbaan
Zaterdag 21 september vindt een grote schoonmaakactie plaats in
onze wijk Heerlerbaan. Bewoners ruimen zwerfafval op. De actie begint
om 13.00 uur in speeltuin 't Baanrakkertje, Tarwehof 49, en eindigt om
17.00 uur. Schoonmaakspullen worden in de speeltuin uitgereikt. Doet
u mee? Geef u op schoonheerlerbaan@hotmail.com of stuur een appje
naar (06) 25 15 99 27. Fijn als veel mensen van onze parochie meedoen.

Thema van de Vredesweek 2019: ‘Vrede verbindt over
grenzen’
Vredeswandeling – zondag 22 september
Start: 11.00 uur Parkeerplaats
Bernardinuscollege Akerstraat 95
Heerlen
Eerder deze week (17-18 september) is het 75 jaar geleden dat Heerlen
werd bevrijd van het regime van Nazi-Duitsland. Voor de mensen die
dit indertijd bewust meemaakten, is het nog steeds een
gedenkwaardige dag. Maar het betekent ook het aanbreken van een
periode van vrede voor iedereen in onze streken die voortduurt tot nu
toe. Daar willen we bij onze jaarlijkse Vredeswandeling of Walk of
Peace op Vredeszondag 22 september graag bij stil staan.
De Walk of Peace zal in en nabij het centrum van Heerlen worden
gelopen. De Vredeswandeling begint om 11.00 uur bij het
Bernardinuscollege, Akerstraat 95. Martin van der Weerden, docent
Geschiedenis aan het Bernardinuscollege, zal de wandeling begeleiden.
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Hij zal, startend bij het Bernardinuscollege, de geschiedenis van de
bevrijding op enkele plekken in het Heerlense centrum laten herleven.
Zo zullen we stilstaan bij de Vredeskapel (Begraafplaats Akerstraat).
Daar staan ook de gedenkstenen voor de soldaten en medeburgers die
in de Tweede Wereldoorlog zijn gedood door oorlogsgeweld en voor
de Joden die naar de vernietigingskampen zijn gedeporteerd en daar
om het leven zijn gebracht. Ook zullen we op het Tempsplein aan
enkele Stolpersteine aandacht besteden. De wandeling zal eindigen
nabij het Royal filmtheater en de synagoge.
Om het thema van de Vredesweek ‘Vrede verbindt over grenzen’
kracht bij te zetten, worden ook mensen uit onze buurgemeente Aken
en van de Internationale School in Brunssum uitgenodigd. Zij zullen
tijdens de wandeling korte intermezzo’s verzorgen, onder andere over
de bevrijding van Aken.
De Walk of Peace zal ongeveer anderhalf uur duren waarvan ongeveer
de helft van de tijd wandelen.
Aansluitend zal in het zaaltje van café d’r Klinge, Pancratiusplein 47,
gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen.
Er worden koffie en thee geserveerd. En wellicht krijgt deze Walk of
Peace zo nog wel een vervolg?
Ans Houben van het Missionair
Overleg Parkstad en Harrie
Winteraeken
van
het
Vredesplatform
Heerlen
verwoorden de uitnodiging tot
deelname aan de Walk of Peace als volgt: “Laten we ons realiseren als
we vandaag door ons Heerlense centrum lopen hoe belangrijk de
bevrijding van Heerlen en de gebeurtenissen vlak daarna waren als
fundament van onze hedendaagse samenleving.”
Voor meer informatie zie kunt u zich wenden tot
Ans Houben
 (045) 541 24 48
 ajhouben@hetnet.nl
Harrie Winteraeken
 (06) 52 37 56 11
 hwinteraeken@hotmail.com
Zie ook www.heerlenmondiaal.nl of https://vredesweek.nl/walk-ofpeace.
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Nieuwe pastoor Parochies Heerlen-Noord
Pastoor J.W. Janssen zal op zondag 15 september geïnstalleerd worden
als pastoor voor Heerlen-Noord, waarbij hij de zorg krijgt voor de
kerken van Heerlerheide, Heksenberg en Schandelen en voor iedereen
die in het gebied woont. Hij wordt geïnstalleerd door deken Bouman
om 10.30 uur in de Corneliuskerk van Heerlerheide, waardoor hij
pastoor Miltenburg opvolgt, die onlangs werd geïnstalleerd tot
pastoor-deken in Thorn.
Kapelaan Rijo zal Heerlen-Noord verlaten, omdat hij op 6 oktober om
14.00 uur geïnstalleerd zal worden als pastoor in Blerick. Kapelaan Rijo
zal afscheid nemen op zondag 29 september tijdens de H. Mis van
10.00 uur in de kerk van Schandelen.
Wij wensen hen allen en al hun parochianen veel zegen voor de nieuwe
toekomst!

Verjaardag deken Bouman
Op zaterdag 28 september viert deken Bouman zijn verjaardag. Hij
celebreert om 10.00 uur de reguliere zaterdagmis in de Theresiakapel.
Aansluitend is iedereen in de gelegenheid om tot 12.30 uur even samen
te zijn in de naastgelegen ruimte van de Twee Gezusters (voorheen
Luciushof) aan de Putgraaf. De deken vraagt nadrukkelijk om geen
geschenken mee te nemen of te brengen, iedereen is welkom met
open handen.

Sluiting Theresia-noveen 5 oktober
Aan de Putgraaf ligt de Theresiakapel. Vroeger zaten er zusters
Karmelietessen en de kapel is toegewijd aan de H. Theresia van Lisieux.
Zij is als slotzuster slechts 24 jaar geworden; in haar dagboek beschrijft
ze haar leven in diepe verbondenheid met God. Ze is bekend van haar
'kleine weg'. Het lijkt gemakkelijk, maar het is
allesbehalve gemakkelijk om de weg te gaan
van kleinheid en overgave als een kind aan de
hemelse Vader. Elk jaar is er een noveen; dat
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wil zeggen dat er 9 op een volgende zaterdagen bijzonder wordt
gebeden op voorspraak van Theresia. Op 10 augustus is de noveen
geopend. De afsluiting zal zijn met de H. Mis op zaterdag 5 oktober om
10.00 uur, waaraan Paul van Loo medewerking verleent.

Rozenkransprocessie Welten 6 oktober
Een lange en mooie traditie in de St. Martinusparochie is de jaarlijkse
rozenkransprocessie op de 1e zondag van de maand oktober. De
maand oktober staat ook wel bekend als de 'rozenkransmaand'. Vele
mensen steken graag bij Maria een kaarsje aan en hopelijk is het gebed
Wees Gegroet nog altijd van betekenis. Maria is dank zij Jezus ook voor
ons een moeder en nooit kloppen we tevergeefs bij haar aan! Ook al
vinden we niet altijd verhoring wat we vragen. Maar net zoals bij een
aardse moeder; niet altijd kan een moeder voorkomen dat haar
kinderen verdriet hebben, maar ze kan wel troosten. Op diezelfde
manier wil Maria voor ons zorgen. Op zondag 6 oktober is de H. Mis
om 10.00 uur en aansluitend vindt de processie plaats om de kerk met
medewerking van Harmonie T.O.G., Weltania, CV de Vlavreters en vele
vrijwilligers.

Lourdestriduüm Molenberg 11 t/m 13 oktober
Een oproep aan een ieder om hier aan deel te
nemen! Voorheen kende de Lourdesparochie
Molenberg (Verschijning van de Onbevlekte
Maagd) nog een noveen: 9 dagen achtereen een
plechtige avondmis die goed werd bezocht. Een
aantal jaren geleden waren we genoodzaakt terug
te gaan naar een triduüm (driedaagse) wegens het
aantal bezoekers. Laat deze waardevolle traditie
niet verloren gaan! Op vrijdag 11 oktober 19.00 uur zal pastoor
Constantijn Dieteren hoofdcelebrant zijn met opluistering van het koor
Young Spirit. Zaterdag 12 oktober zal onze bisschop mgr. Smeets
voorgaan om 19.00 uur met het koor New Generation als muzikale
bijdrage. En op zondag 13 oktober om 10.00 uur zal rector van het
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Groot-Seminarie Rolduc, Lambert Hendriks, de Mis vieren waarbij het
Chriskokoor zal zingen. Tevens is na afloop van deze H. Mis tevens de
reünie van degenen die dit jaar vanuit onze parochie en met Jeugdkring
Chrisko naar Lourdes gaan.

Roefeldag vrijdag 18 oktober Pancratiuskerk
Dit jaar zullen we ook weer onze medewerking geven aan Roefeldag.
“Roefelen” is Vlaams voor snuffelen. Kinderen van 6 t/m 13 jaar krijgen
de kans om de grote mensenwereld te verkennen, op deze dag komen
ze op plekken waar ze normaal niet komen, ze gaan dus roefelen. We
vinden het als kerk bijzonder dat wij hieraan mee mogen werken en
samen met de kinderen de Pancratiuskerk gaan verkennen. Meer
informatie hierover vindt u op de website www.roefeldag.com.

Lourdesreis 6 t/m 11 september
Vorig jaar zijn verschillende mensen vanuit onze parochies
meegeweest naar Lourdes. Samen met de groep Jeugdkring Chrisko
sloten we aan bij de grote groep van de Limburgse Bedevaart. Ook dit
jaar gaan we weer met een mooie groep en met Jeugdkring Chrisko van
6 t/m 11 september. Op de website zal elke dag een reisverslag te lezen
zijn: www.jeugdkringchrisko.nl. Ook dit jaar zal het weer een mooie
bedevaart worden!

Zomerweekend jongerenplatform 13 t/m 15 september
Het jongerenplatform van het Bisdom Roermond (waar kapelaan Blom
al jaren bij betrokken is) organiseert in het weekend van 13 t/m 15
september een weekend voor jongeren 18-30 jaar in Tegelen. Het
thema is 'up to date'. Het weekend is bedoeld om ons op te laten
(updaten) zodat we helemaal up to date zijn! En dat doen we door
ontmoeting, verdieping en ontspanning. Voor de folder en aanmelding
zie: www.bisdom-roermond.nl/jongeren.
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De Maria Mater Kring: een plaats voor ontmoeting,
bezinning en verdieping
In het bisdom Roermond bestaan enkele Maria Mater Kringen. Dit zijn
bijeenkomsten van vrouwen (jong en oud) die regelmatig bij elkaar
komen voor ontmoeting, bezinning en verdieping. De Maria Mater
Kring Kerkrade/Heerlen heeft haar vaste onderkomen in de gebouwen
van het Seminarie Rolduc (Kerkrade). Ongeveer eens in de zes weken
zijn wij daar op een dinsdag te gast. De dag begint om 9.30 uur met
koffie/thee. Vervolgens is de ochtend gereserveerd voor een Bijbelse
inleiding, gezamenlijk gebed (met name ook voor eigen kinderen en
kleinkinderen) en het vieren van de eucharistie. Na de lunch is er
telkens een gastspreker/spreekster die over een maatschappelijk,
godsdienstig of cultureel thema komt vertellen, met aansluitend
uitwisseling en gesprek. De dag eindigt rond 15.00 uur.
Het nieuwe seizoen van de Maria Mater Kring Kerkrade/Heerlen begint
op dinsdag 24 september 2019 (de overige bijeenkomsten tot aan
Kerstmis zijn 5 november en 10 december). Vrouwen en moeders uit
onze regio (Zuid-Oost-Limburg) zijn van harte welkom om met de Maria
Mater Kring kennis te maken en aan de dag deel te nemen (deelname
kost € 5,00). Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen
met mw. R. Lemke  (045) 575 19 65, mw. E. Koelman  (06) 26 04
82 45 of mw. I. van Elssen  (045) 571 83 39.

Werelddag verzet tegen armoede
Ook dit jaar organiseren we weer de werelddag van verzet tegen
armoede op donderdag 17 oktober. Deze keer gaan we naar buiten,
naar het winkelcentrum van de Heerlerbaan. We koken soep en delen
deze uit, waarmee we de gelegenheid gebruiken voor het maken van
een praatje met de mensen om het bewustzijn over het onrecht van
armoede dichtbij te vergroten.
We voelen ons dit jaar enorm gesteund door het provinciale initiatief
van de Pijler (onderdeel van Burgerkracht Limburg), Kredietbank
Limburg, Stichting Lezen & Schrijven en Dienstbaar aan Kwaliteit van
Samenleven, die provinciaal de kartrekkers zijn; zij bieden
ondersteuning aan de lokale initiatieven. Onder de noemer ‘De smaak
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van Armoede, de smaak van samen delen´ worden op meerdere
plekken in Heerlen / Parkstad / Limburg lokale kooksessies
georganiseerd om zo mensen met elkaar in gesprek te brengen.
Voorafgaand aan de kookrondes wordt een videoboodschap van
Wouter Hart rondom het dichter bij elkaar brengen van mens en
systeemwereld verspreid. In heel Limburg is deze video het
startmoment van de lokale acties. De spreker reikt vanuit zijn verhaal
drie vragen aan die als gespreksstof dienen tijdens het koken en eten.
Kom ook tussen 12.00 en 15.00 uur een kopje soep eten in het
winkelcentrum Giesen-Bautsch.
In het weekend van 26 en 27 oktober verzorgen we een viering in de
Andreaskerk m.m.v. Sopafkoor.
Voor verdere info zuid-limburg@atdvierdewereld.nl of Marion Braad
 (06) 39 68 12 82 of Jozé Kersten  (06) 19 41 78 14.

Expositie Jos Solberg 'Omweg naar Santiago'
25 augustus t/m 9 oktober 2019 in de Andreaskerk
De blik in de ogen van de pelgrim als hij, na ruim veertig dagen lopen
op de Camino Francès, bij de kathedraal van Santiago de Compostela
aankomt, heeft met 'onderweg zijn' en met 'afstand' te maken, en niet
alleen de geometrische afstand, maar ook die andere: die met verte en
afscheid, met onthechting en verwijdering te maken heeft…
'Omweg naar Santiago' is het thema van de acrylschilderijen van Jos
Solberg die in de Andreaskerk getoond worden. Het werk is een
reflectie van opgedane indrukken en gevoelens onderweg, en van het
bewust 'afstand nemen' van alle zekerheden en van de waan van de
dag. Het is een thema voor grensverleggers en wandelaars. Voor een
wandelaar die ook nog schildert, zoals Jos, is de horizon een
onuitputtelijke bron van inspiratie. Onderweg zijn naar de horizon leidt
hem naar de mooiste vergezichten, of zet hem weer met beide benen
op de grond.
De leegte in het eindeloze landschap is vergelijkbaar met een leeg doek
dat hij op zijn schildersezel zet om aan een nieuw werk te beginnen, en
de stilte die hij zoekt in de natuur is als een meditatief moment in het
werkproces, waarin hij zijn hoofd probeert leeg te maken voor nieuwe
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indrukken, gevoelens en gedachten. Hij is zodoende ook steeds
'onderweg naar kunst'.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op de
zondagen: 8, 22 en 29 september en 6 oktober van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor groepen ook op afspraak  (045) 541 51 77.

Cursussen Ivon Drummen
Op zondag 25 augustus konden bezoekers van het atelier van
kunstenaar Ivon Drummen op een open dag de creaties van haar
cursisten bewonderen. Voor wie de dag gemist heeft maar graag een
kijkje wil nemen bij wat er in de kleicursussen van Ivon Drummen
gebeurt: u bent van harte welkom om eens, uiteraard geheel
vrijblijvend, binnen te lopen. U ontdekt: boetseren en pottenbakken is
rustgevend, gezellig en u kunt er uw creativiteit in kwijt. De
kleicursussen gaan weer van start begin september op
maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Plaats: Nazarethstraat 7A. Het atelier ligt wat verscholen achter
parkeerplaatsen; de ingang is aan de achterkant van het gebouwtje.
Van harte welkom om eens te komen kijken.

Praktische mededelingen vanuit de parochie
➢ We zijn op zoek naar vrijwilligers:
• voor administratieve ondersteuning
• om mee te helpen bij eenvoudige schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden van zowel begraafplaats als
kerkgebouw
In onze parochiegemeenschap Heerlerbaan – Heerlen Zuid is iedereen
welkom.
Voor
meer
inlichtingen:
Herman
van
Leeuwen

herman.vanleeuwen@planet.nl.
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➢ Openingstijden parochiekantoor
Door omstandigheden is het parochiekantoor voorlopig gesloten op de
woensdagen. 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.

Data om te noteren!
➢ Bijbelbijeenkomsten 18 september
De Bijbel is en blijft een inspirerend boek. Het is immers God zelf die
spreekt tot ons. Maar niet altijd vinden we teksten om er voor ons een
boodschap uit te halen. Doorgaans komen we elke 2e woensdag van
de maand samen in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk.
Echter, de eerste bijeenkomst is op woensdag 18 september (de 3e van
de maand) omdat de kapelaan t/m 11 september naar Lourdes is. De
middag duurt van ongeveer 14.00 tot 16.00 uur.

➢ Filmavond 14 oktober - Fireproof
Afgelopen jaar hebben we (doorgaans) op de 1e maandag van de
maand een filmavond georganiseerd in de Ontmoetingsruimte van de
St. Josephparochie. Wegens succes zou ik dit graag willen voortzetten.
Het is even zoeken naar nieuwe films die we kunnen bekijken. Als
iemand tips heeft? We houden ons graag aanbevolen!
In ieder geval kunnen we op maandag 14 oktober al
de film 'Fireproof' zien. Hoofdpersoon is een
brandweerman die wel levens red, maar zijn eigenlijk
huwelijk lijkt het niet te gaan redden... totdat hij van
zijn vader een boekje krijgt met opdrachten die hij
moet uitvoeren. Een mooie film met een christelijke
boodschap. Vanaf 19.00 uur is inloop; omstreeks 19.30
uur willen we beginnen.
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➢ Allerzielenlof 2 en 3 november en Allerheiligen
In het weekend van 2 en 3 november herdenken we in onze parochies
de overledenen van het afgelopen jaar. Het is een mooi en zinvol
moment om samen te komen als nabestaanden om te bidden voor hun
dierbaren alsook kracht en steun te ervaren door het samenkomen. In
de vieringen worden dan de namen genoemd en voor iedere naam
wordt een kaars aangestoken. In de St. Martinus- en St. Josephparochie
is op 3 november om 15.00 uur een lof waarna de graven worden
gezegend. In de parochie van Molenberg wordt dit tijdens de H. Mis
gedaan van 10.00 uur en in de St. Pancratius om 11.30 uur. In de
Moeder Anna worden tijdens de H. Mis op zaterdagavond 18.00 uur de
namen genoemd en kaarsen aangestoken.

H. Missen Oranjehof
Op de eerste vrijdag van de maand wordt de H. Mis gelezen in de
Gasterie van Oranjehof. Op vrijdag 6 september wordt gelezen door
deken Bouman en op vrijdag 4 oktober door kapelaan Blom. De H. Mis
is om 15.00 uur en aansluitend is koffie/thee.

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
* 18-09-1929
* 20-04-1940
* 08-10-1936
* 13-12-1940
* 01-01-1926

Maria Hundscheid-Sieben
Ben Scheffer
Mia Jussen-Reinders
Henk Stienstra
Miets Brewers

 03-07-2019
 10-07-2019
 12-07-2019
 17-07-2019
 16-08-2019

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
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KERKDIENSTEN
Vrijdag 6 september
15.00 uur

H. Mis in de Oranjehof
Tiny Baltus-Conraads (offergang)
23e Zondag door het jaar C

Zondag 8 september
10.00 uur

Nationale ziekendag
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Gaudens Gaudebo
Voor de overledenen (offergang)

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gemengd Kerkelijk Zangkoor Heerlerbaan-Welten
Zeswekendienst voor Henk Stienstra
Ouders Emonts-Prickartz en Al Emonts en overleden
familie Emonts-Cals

Celebrant

Professor Rohling

Aansluitend PAROCHIETUINFEEST en ST. JOSEPHMARKT
Donderdag 12 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
24e Zondag door het jaar C

Zondag 15 september
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst voor Jacq Paasen

Celebrant

Professor Stevens
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11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaans
Gerrie Engelen-Jacobs (offergang)

Celebrant

Professor Stevens

Donderdag 19 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
25e Zondag door het jaar C

Zondag 22 september
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor
Jaardienst voor Lisette Keijbets-Lemmelijn
Marlies Rijnders-Olijve (offergang)
Harry Overmars en Els Overmars-Muller

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Samenzang
Margriet Moberts (offergang)
Corrie Ortmans-Hermans (offergang)

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 26 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
Ouders Hamers-van der Molen
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26e Zondag door het jaar C

Zondag 29 september

KERKPROEVERIJ
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Ouders Hooijen-Heesterbeek (offergang)
Toos Brouns-Jeuken (offergang)

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Samenzang
Voor de overledenen (offergang)

Celebrant

Kapelaan Blom
Aansluitend koffiedrinken

Donderdag 3 oktober
18.30 uur
19.00 uur

Rozenkransgebed in de Vredeskapel aan de
Bautscherweg
H. Mis in de Vredeskapel
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Vrijdag 4 oktober
15.00 uur

H. Mis in de Oranjehof
Tiny Baltus-Conraads (offergang)
27e Zondag door het jaar C

Zondag 6 oktober
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Leo Gerards (offergang)
Mevrouw M. Meuwissen-Verkoelen

Celebrant

Pastoor Jacobs
Aansluitend koffiedrinken en aandacht voor de Voedselbank
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11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Samenzang
Jaardienst voor Hanna Meijers-Debong, ouders MeijersHermans en overleden familieleden
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
Keetje Saive-Herberigs (offergang)

Celebrant

Deken Bouman

Donderdag 10 oktober
18.30 uur
19.00 uur

Rozenkransgebed in de Vredeskapel aan de
Bautscherweg
H. Mis in de Vredeskapel
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
28e Zondag door het jaar C

Zondag 13 oktober
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst voor Elisabeth van der Steen-Heesterbeek

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Polyhymnia
Voor de overledenen (offergang)

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 17 oktober
18.30 uur
19.00 uur

Rozenkransgebed in de
Bautscherweg
H. Mis in de Vredeskapel
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Vredeskapel

aan

de

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
29e Zondag door het jaar C

Zondag 20 oktober
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Voor de overledenen (offergang)

Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaans
Rini Scholtes-Heijnen (offergang)

Celebrant

Kapelaan Blom

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 20 oktober
tot zondag 15 december, zou u zo goed willen zijn uw misintenties,
uiterlijk donderdag 3 oktober te willen bestellen?
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 4
oktober 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
 (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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