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Waakvlam
Bij een nieuw schooljaar dienen zich nieuwe groepen kinderen aan
voor eerste H. Communie en Vormsel in onze parochies, en met hen
natuurlijk hun ouders. Vaak mensen, die geen band met kerk of geloof
lijken te hebben. Ik zeg nadrukkelijk: lijken te hebben. Want als je ze
wat meer leert kennen en met ze op pad gaat, ontdek je wat ik zou
willen noemen: waakvlammetjes van geloof. Het waakvlammetje
brandt, maar het is kwetsbaar in een wereld, waar harde wind het
vlammetje bedreigt en waar de gastoevoer kwetsbaar is. Je merkt het
aan de communicanten: het gaat hen niet om de cadeautjes, veel
kinderen staan zover van de Kerk af, dat ze niet eens meer weten dat
bij de Communie een feest hoort! Nee, je ziet hun verwondering, hun
open ogen. Je merkt het aan de vormelingen: als ze met een grote
groep van de verschillende parochies samen zijn, zich niet alleen voelen
en zich niet naar anderen hoeven te verdedigen: dan zijn ze vrij om te
zeggen wat ze denken en voelen. Je merkt het
aan de velen, die de bisschop hebben
ontmoet op zijn kennismakingsbezoek: de
uiterlijkheden van de volkskerk zijn weg,
maar er is nog een diep respect en openheid
voor een inspirerende nieuwe bisschop. We
gaan onderweg naar Kerstmis, het feest van
het Licht. De waakvlam van het geloof is in
harten van mensen al 2019 jaar geleden
aangemaakt en door eeuwen doorgegeven.
We worden uitgenodigd om ons met Kerstmis

bewust te zijn van het grote geschenk, dat we hebben gekregen. We
zijn welkom om onze verbondenheid met God en elkaar in de diverse
kerken te vieren: we zijn welkom als we regelmatig komen, maar ook
als we al niet meer weten wanneer de vorige keer was…. Of ergens daar
tussenin. Door te delen en te vieren sterken we ons geloof, maken we
de waakvlam weer krachtig: en wie weet, gaat de gaskraan helemaal
open en bloeien we op tot een vlam, die geloof, hoop en liefde
verspreidt in een vaak donkere wereld. Dank aan alle vrijwilligers van
onze parochies, die kerk-zijn en Kerstmis iedere keer weer mogelijk
maken. Voor iedereen die dit leest: zalig Kerstmis, een goede
jaarwisseling en veel zegen voor het jaar 2020!
Namens alle geestelijken en bestuurders van onze parochies,
Deken Bouman

Waar luiden de Kerstklokken?

24 december

25 december

26 december

St. Pancratius

19.00 uur
21.00 uur

10.00 uur
11.30 uur

11.30 uur

St. Martinus

17.30 uur
20.00 uur
22.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

11.30 uur

11.15 uur

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur

10.30 uur

10.30 uur

St. Joseph
St. Elisabeth
Molenberg
Moeder Anna
St. Andreas

18.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
17.30 uur
17.30 uur
20.00 uur
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Zonnebloem Heerlerbaan 9 december
De Zonnebloem afdeling Heerlerbaan viert dit jaar Kerstmis
op maandag 9 december om 10.30 uur in de St.
Elisabethkapel. Deze mooie vereniging die zulk een
belangrijke taak vervult bij het bezoeken van mensen! Fijn
dat we als parochie verbonden zijn en samen kunnen vieren
en stilstaan bij de boodschap die hoort bij Kerstmis.

Kerstconcert met 2 fanfares en Beppie Kraft 15 december
In samenwerking met de parochie organiseert Fanfare Aloysiana uit
Landgraaf en met medewerking van Fanfare Sint Jozef Buchten een
kerstconcert in de St. Josephkerk op zondag 15 december. De kerk zal
voorzien worden van sfeervolle lichteffecten door de Entertainment
Company. Het kerstconcert wordt
van het ene muzikale moment
naar het andere aangevuld met
een passende kerstgedachte door
kapelaan Rick Blom. Dit unieke
Kerstconcert dient tevens als
afsluiting van het restauratieproject van de St. Josephkerk. Graag willen
wij op deze wijze iedereen danken voor hun bijdrage. Als speciale gast
zal ook Beppie Kraft een optreden verzorgen, waaronder een aantal
nummers met muzikale begeleiding van het fanfare orkest.
Het concert zal om 19.00 uur beginnen met een gevarieerd muzikaal
programma met onder andere het prachtige klassieke werk
'Benedictus' van de componist Karl Jenkins. Tijdens de pauze kunt u
onder het genot van een drankje gezellig napraten. Na de pauze zal het
concert vervolgen met enkele bekende kerstliederen.
De kerk is open om 18.30 uur. De entreeprijs bedraagt € 12,50. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij Gemakswinkel Lenzen (winkelcentrum GiesenBautsch) en DA Drogisterij & Parfumerie de Caumer (Heerlerbaan 237,
naast de Plus) of te bestellen via www.socialdeal.nl.
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Kerstconcert 18 december
Koor Kadans organiseert een kerstconcert in de St. Martinuskerk op
woensdag 18 december vanaf 20.00 uur in samenwerking met 3
andere koren. De deelnemende koren zijn: BinSingen, popkoor
Divided, Vocaal Ensemble Parkstad en Kadans.
De indeling van de avond is als volgt:
20.00 – 20.25 uur
BinSingen
20.30 – 20.55 uur
Divided
21.00 – 21.30 uur
Pauze met koffie/thee/vlaai
21.30 – 21.55 uur
Kadans
22.00 – 22.25 uur
Vocaal Ensemble Parkstad
Afronding met gezamenlijk zingen van Stille Nacht in het
Engels/Duits/Nederlands.
De kerk is vanaf 18.00 uur open, een aantal vrijwilligers is welkom voor
het klaarzetten van alles en het transport van de piano van de Vrije
School naar de kerk (en terug). Voor degenen die na afloop hoognodig
de keel moeten smeren: café Teerling, bij Bert&Anja, Welterkerkstraat
7 (achter de kerk) is gewaarschuwd en op alles voorbereid.

Drie zondagen Adventsconcerten
In de komende weken staan de weekenden onderweg naar Kerstmis in
het teken van de muziek. Drie soorten concerten zullen in de
Pancratiuskerk plaatsvinden:
• 8 december 19.00 uur: Capella Sine Nomine o.l.v. Jo Louppen.
Sfeervolle koor- en orgelmuziek van o.a. Pärt, Franck, Tavener en
Reger.
• 15 december 14.00 uur: Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.
Pancratius
• 22 december in de middag en de avond: Gospel, aangeboden door
Heerlen Mijn Stad (alleen toegankelijk met online gekochte kaarten;
er zijn geen online tickets meer beschikbaar). Op 13 december
worden nog een honderdtal tickets beschikbaar gesteld. Deze zijn
dan te verkrijgen aan de kassa van Wintertijd Heerlen op het
Pancratiusplein.
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Vormelingen van de parochies van Heerlen-Zuid
Op woensdag 6 november zijn we gestart met het vormelingentraject
van de parochies Heerlen-Zuid met een Heilige Mis in de
Pancratiuskerk. Na de Heilige Mis hebben we elkaar beter leren kennen
door een kennismakingsspel, een fotospeurtocht en het beklimmen
van de toren. Het was een gezellige, ongedwongen en leuke morgen.
Op zaterdag 23 november zijn we met de vormelingen van de parochies
van Heerlen-Zuid naar de dekenale vormelingenavond geweest. Dit is
een avond die wordt georganiseerd door Jeugdkring Chrisko voor alle
vormelingen uit het dekenaat Kerkrade en Heerlen. We hebben ons bij
de sporthal ‘de Joffer’ in Voerendaal verzameld, waar een
spellencircuit voor ons klaarstond. We hebben geluisterd, geleerd,
gesport, gespeeld en gezongen. Wat echter heel bijzonder was, is dat
we bisschop Smeets hebben ontmoet. De avond werd afgesloten met
een gebedsdienst in de St. Laurentiuskerk geleid door kapelaan Blom.
De avond was voorbij voordat we het in de gaten hadden. We waren
het erover eens dat het een gezellige avond was! Op zondag 22
december komen we weer samen met de vormelingen; ditmaal in de
St. Josephkerk. We beginnen met de Heilige Mis om 11.15 uur en
daarna komen we samen in de Ontmoetingsruimte voor een gezellige
kerstlunch.

Oranjehof Kerstmis en januari
Eens per maand vieren we de H. Mis in Oranjehof. Maar dit gaat
veranderen! Vanaf januari gaan we twee keer per maand de H. Mis
vieren in Oranjehof! Zowel als Oranjehof als parochie merken we dat
mensen het erg fijn vinden om naar de H. Mis te komen
in de Gasterie; in april gaan we deze verandering
evalueren. In december zal de kerstviering worden
gehouden (andere dag en tijdstip dan gebruikelijk) op
maandag 23 december om 18.30 uur. In januari zijn de
Missen op de vrijdagen 3 en 17 januari om 15.00 uur.
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Kerstmissen
In onze parochie hopen we weer veel mensen te verwelkomen met
Kerstmis. Misschien denk je bij jezelf 'ik kom de rest van het jaar niet of
nauwelijks, waarom dan nu wel?' En toch zou ik je bijzonder willen
uitnodigen: 'kom gerust langs!' De boodschap van Kerstmis is bedoeld
voor jou! Met Kerstmis hebben we een aantal bijzondere vieringen:
In de St. Josephkerk:
Dinsdag 24 december
18.00 uur Gezinsmis met kerstspel door de kinderen waarbij we
samen kerstliederen zingen. Bijzonder toch elk jaar weer
dat het Vredeslicht uit Bethlehem aanwezig is.
20.00 uur H. Mis met soliste Jacqueline Bosch
Woensdag 25 december
11.30 uur H. Mis met Koninklijke Harmonie Heerlen
Donderdag 25 december
11.15 uur H. Mis met soliste Jacqueline Bosch
In de St. Elisabethkapel:
Dinsdag 24 december
19.00 uur H. Mis met samenzang
Woensdag 25 december
10.00 uur H. Mis met samenzang
Donderdag 25 december
10.00 uur H. Mis met Mannenkoor Polyhymnia

Nieuwjaarsbijeenkomst 1 januari
1 januari betekent een nieuw jaar én de verjaardag van pastoor
Rohling. Geheel naar traditie zal hij ook de H. Mis verzorgen om 11.15
uur. Aansluitend is iedereen welkom om te blijven en
elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen; dit alles onder
het genot van een drankje en een hapje. En natuurlijk ook
om pastoor Rohling de hand te schudden.
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Drie Koningen 6 januari
Op zondag 5 januari vieren we het feest van 'Drie Koningen', beter
gezegd 'Openbaring van de Heer'. Jezus is geboren
en tijdens dit feest staan we stil dat Hij bezoek krijgt
van wijzen uit het Oosten die Hem hulde komen
brengen. Jezus openbaart zich als de Koning die Hij
wil zijn voor ons allemaal door zijn zorgzaamheid en
nabijheid. Met de kinderen samen vieren we dit en
maken er een mooie gezinsmis van.

Kaarsjesavond begraafplaats Akerstraat 23 december
Maandagavond 23 december aanstaande vindt van 17.00 tot 20.00
uur de jaarlijkse Kaarsjesavond op de begraafplaats aan de Akerstraat
plaats. Vele honderden kaarsjes, diverse fonkelende
vuurkorven en fraaie Kerstverlichting maken dan samen
de sfeer compleet. Om 19 uur start het traditionele
Kerstconcert ter hoogte van de hoofdingang terwijl, zo
lang de voorraad strekt, er warme chocomel, glühwein en Kerstbrood
beschikbaar is. De geheel uit vrijwilligers bestaande organisatie, de
Vrienden van de Historische Stadsbegraafplaats Akerstraat, heten u
van harte welkom. Zij vragen eenieder, indien mogelijk, zeker ook van
thuis uit een of meerdere kaarsjes mee te nemen en deze naar
goeddunken een geschikt plekje te geven.

36e Voet bedevaart van Landgraaf naar Wittem
Op zaterdag 4 januari 2020 zal de 36ste Voet bedevaart van Landgraaf
naar Wittem zijn.
De tocht start om 5.30 uur ‘s morgens bij de St. Joseph kerk in
Waubach, om ± 6.15 uur zijn we bij het kruis Vaechshof te
Nieuwenhagen, ± 6.45 uur bij kruis Dr Calshof te Schaesberg, ± 7.15 uur
kruising van de Heerlerbaan ter hoogte van de rotonde bij de
“watertoren”, ± 7.45 bij de kapel te Benzenrade. De tocht gaat verder
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via Ubachsberg, Eyserheide en Eys naar Wittem. Hier zullen wij om
ongeveer 9.30 uur arriveren.
Wij spreken de wens uit dat alle deelnemers als afsluiting van deze
bedevaart ook de H Mis bijwonen. De H. Mis begint ± 9.30 uur en wordt
opgedragen door de hulpbisschop Mgr. E. de Jong tezamen met de
geestelijken welke de bedevaart begeleiden.
De Oratorium-vereniging Sittard-Geleen luistert deze H. Mis muzikaal
op. Na de H. Mis kan iedereen die daar belangstelling voor heeft in een
eetzaal van het klooster terecht, voor overheerlijke soep en broodjes
alsook een Gerardus bier. Hier is tevens de mogelijkheid om een
buskaartje te kopen à € 4,00 per persoon. De vertrektijd van de bussen
is ± 12.00 uur naar Landgraaf.
De voettocht is een bedevaartstocht en geen hardloopwedstrijd. Wij
verzoeken u dan ook om hier rekening mee te houden en zich strikt aan
de aanwijzingen van de verkeersregelaars te houden. Iedereen die
meeloopt dient achter het kruis te blijven lopen. Er lopen ook veel
ouderen mee en het is de bedoeling dat ook zij op een normale manier
in Wittem aankomen. Onderweg zal er ook weer bij de diverse
wegkruisen gebeden worden.
De collecte tijdens deze viering is bestemd voor kosten welke de
organisatie moet maken voor deze tocht. Om de tocht mogelijk te
maken zijn wij geheel afhankelijk van de collecte-opbrengst.
Wij wensen u alvast mooie Kerstdagen en een Zalig Nieuwjaar. Tot
ziens op 4 januari 2020.
Stichting Voettocht Wittem

‘Nieuwjaarstref Heerlerbaan 2020’ 5 januari 2020
Zondag 5 januari 2020 vindt de Nieuwjaarstref Heerlerbaan plaats in
Gemeenschapshuis Caumerbron. Na de succesvolle nieuwjaarsbijeenkomsten van Heerlerbaan100 heeft de Koninklijke Harmonie
Heerlen het initiatief opgenomen om de
Heerlerbaanse Nieuwjaarstref te continueren.
Bij de Nieuwjaarstref gaat het om ‘ontmoeten en
verbinden’.
Jong en oud, ondernemers en
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vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties zijn welkom om
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Muzikaal wordt de Nieuwjaarstref 2020 opgeluisterd door diverse
verenigingen die Gemeenschapshuis Caumerbron als hun thuishonk
hebben. Medewerking wordt verleend door de Koninklijke Harmonie
Heerlen (Groot Orkest en Recreatie Orkest), Rockkoor Forever Young
Parkstad, Mannenkoor Polyhymnia en Zangkoor Beau Geste.
Iedereen is op 5 januari 2020 van harte welkom in Gemeenschapshuis
Caumerbron tussen 13.00 en 18.00 uur.

Filmavond 13 januari
Op maandagavond 13 januari beginnen we weer met
een filmreeks in de Ontmoetingsruimte van de St.
Josephkerk. Op elke 2e maandag van de maand willen we
een film vertonen. In januari de ‘Nativity Story’, een
mooie verfilming over de geboorte van Jezus. Vanaf 19.00
uur inloop, om 19.30 uur start de film.

Vastenactie 2019
Vastenactie 2019 is succesvol geweest met het eigen project Nepal. De
parochies uit Heerlen hebben gezamenlijk € 9.200 opgebracht. Het
Missieburo Bisdom Roermond heeft dit aangevuld tot € 10.000 en met
dit totale bedrag hebben de dertig helpende handen het project
kunnen realiseren.
Hartelijk dank voor uw gift!
Voor het verslag zie: www.jeugdkringchrisko.nl
Missionaire werkgroep Heerlerbaan.
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Bezichtigen Kerststal Pancratius
Ook dit jaar zullen onze Kerkgidsen ervoor zorgen dat de Sint
Pancratiuskerk tijdens de Kerstdagen voor iedereen gratis geopend is.
Onze Kerststal, met het mooie Kerstverhaal daar omheen, is ook dit
jaar weer, door vrijwilligers van onze Parochie, een waar kunstwerk
geworden. Ieder jaar weer trekt dit vele, vele mensen naar onze
eeuwenoude kerk. Opdat u niet voor een gesloten deur komt te staan
zijn ook dit jaar de Kerkgidsen weer bereid gevonden, om ook tijdens
1e en 2e kerstdag, de kerk open te houden. Dat betekent dat u van
harte welkom bent, direct na de H.H. Missen, tot het moment dat de
belangstelling tanende is. Op de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar is
de kerk open tot 12.00 uur. Daarna gelden de normale openingstijden.
Mocht u na een bezoek aan onze historierijke Pancratiuskerk denken,
hier zou ik ook wel gids willen zijn, neem dan contact op met het
secretariaat  (045) 571 36 82, of met Peter Schunck  (0)6 38 09 83
01, of met Huub Notermans  (045) 572 10 62.
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Actie Kerkbalans: Kerk zijn we samen
In onze parochie en in tweeduizend andere geloofsgemeenschappen in
heel Nederland zijn van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari
zo’n 40.000 vrijwilligers actief om geld op te halen op voor de
plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Want waar je om geeft, dat wil je
behouden. En als het even kan, laten groeien.
Geven voor de kerk waar u uw geloof in God met
anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt
omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn. Een
plek die we het huis van God mogen noemen, waar
sacramenten worden bediend en waar iedereen
altijd welkom is. U geeft om uw kerk, geef daarom
tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo behouden we samen wat
waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
In de volgende uitgave van het parochieblad meer hierover.

‘Buitengewoon’ thema van Week van gebed
‘Buitengewoon’. Dat is dit jaar het thema
voor de ‘Week van gebed voor de eenheid
van de christenen’. De jaarlijkse gebedsweek
vindt plaats van 19 tot en met 26 januari.
Wereldwijd bidden miljoenen gelovigen in de
Week van Gebed mee voor meer eenheid
tussen christenen. Door samen te bidden
blijken zij onderlinge verwantschap te
ervaren.
Tegelijk
tonen
ze
hun
verantwoordelijkheid voor anderen door de
problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven.
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Gedachteniskruisjes
Zoals u hebt kunnen zien heeft een deel van de gedachteniskruisjes een
nieuw plek in de kerk gekregen (dit in verband met de op handen zijnde
verbouwing voor het parochiekantoor). Vanaf januari 2020 zal er voor
nieuwe
kruisjes
een
bijdrage van € 100,00
gevraagd worden om ze
voor een periode van 10
jaar op te hangen (naast de
gebruikelijke kosten van het
kruisje die met Ivon
Drummen
geregeld
worden).

Verhuizing parochiekantoor
In de eerste week van januari wordt het parochiekantoor verplaatst:
voorlopig naar de sacristie (toegang via het pad rechts naast de kerk),
zodra de verbouwing gereed is naar het voorportaal van
de kerk. Door deze verhuizing is het parochiekantoor in
laatste week van 2019 en de eerste week van 2020
gesloten.
Misintenties kunt u altijd doorgeven via mail, telefonisch tijdens de
openingsuren van het parochiekantoor of via een briefje in de
brievenbus (let op: er komt een nieuwe plaats voor de brievenbus,
maar het postadres blijft hetzelfde).
Vragen m.b.t. tot de begraafplaats bij voorkeur mailen naar
yvonne.smulders@rksintjoseph.nl.
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Gedoopt in onze parochie
27 oktober Leo Muytjens
Aan de ouders en familie van harte proficiat
toegewenst!

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
* 26-05-1939
* 21-06-1943
* 16-05-1943
* 13-09-1941
* 27-05-1928
* 04-06-1933
* 25-03-1925
* 20-01-1936

Sjaak Offermans
Leo Benders
Marcel Janssen
Annie Hendrikx-Hermans
Joop Burgers
Paul Snijders
Agnes Lommen-Rutten
Annie Hellebrekers-Timmermans

 29-10-2019
 02-11-2019
 02-11-2019
 09-11-2019
 06-11-2019
 23-11-2019
 30-11-2019
 02-12-2019

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 26 januari
tot zondag 1 maart 2020, zou u zo goed willen zijn uw misintenties,
uiterlijk donderdag 9 januari te willen bestellen?
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 10
januari 2020 (bij voorkeur mailen naar rickblom7@hotmail.com).
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KERKDIENSTEN
Donderdag 19 december
18.30 uur
19.00 uur

Vespers
H. Mis dagkapel St. Joseph
Jaardienst voor Albert Keularts
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
4e Zondag van de Advent A
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Samenzang
Joop Dingjan-de Bats (offergang)
Marietje Prevoo-Wanschers (offergang)

Zondag 22 december
10.00 uur

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

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

Celebrant

Kapelaan Blom

Maandag 23 december 2019
18.30 uur

H. Mis in de Oranjehof – Kerstviering
Zeswekendienst voor Leo Benders (offergang)
Tielke Pelzer (offergang)

Dinsdag 24 december

KERSTAVOND

19.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
St. Elisabethkoor

Celebrant

Pastoor Jacobs

18.00 uur

GEZINSVIERING in de St. Josephkerk
Kerstspel

Celebrant

Pater Petrus-Canisius
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20.00 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
soliste Jacqueline Bosch

Celebrant

Pater Petrus-Canisius

Woensdag 25 december

Hoogfeest van Kerstmis

10.00 uur

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

Celebrant

Pater Petrus Canisius

11.30 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Koninklijke Harmonie
Jaardienst Hub van Loo
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
Leo Benders (offergang)

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 26 december

H. Stefanus

10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Polyhymnia
Marlies Rijnders-Olijve (offergang)
Corrie Ortmans-Hermans (offergang)

Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
soliste Jacqueline Bosch
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Celebrant

Deken Bouman
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Zondag 29 december
10.00 uur

Feest van de H. Familie
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Samenzang
Voor onze dierbare overledenen
(offergang)

Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Samenzang
Harry Dohmen (offergang)
Riet Stienstra-Vermeeren en Henk Stienstra (offergang)

Celebrant

Kapelaan Blom

Woensdag 1 januari
10.00 uur

Hoogfeest: H. Maria, Moeder van God
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Elisabethkoor
Voor onze dierbare overledenen (offergang)

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

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

Celebrant

Professor Rohling
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 2 januari
19.00 uur

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

Vrijdag 3 januari
15.00 uur

H. Mis in de Oranjehof
Tielke Pelzer (offergang)
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Zondag 5 januari
10.00 uur

Hoogfeest: Openbaring des Heren
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Samenzang
Jaardienst voor Jan Snackers
Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen

Aansluitend koffiedrinken en aandacht
voor de Voedselbank

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

GEZINSMIS in de St. Josephkerk
Samenzang
Jaardienst voor ouders Vorage-Mertens

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 9 januari
19.00 uur

H. Mis in dagkapel St. Joseph
Jaardienst voor echtpaar Guus Troe en Hubertina
Castermans

Zondag 12 januari
10.00 uur

11.15 uur

Feest: Doop van de Heer
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Samenzang
Jaardienst voor Gerrit en Drina de Jong-van de Berg
H. Mis in de St. Josephkerk
Samenzang
Agnes Klara Zoetbrood (offergang)

Donderdag 16 januari
19.00 uur

H. Mis in dagkapel St. Joseph

Vrijdag 17 januari
15.00 uur

H. Mis in de Oranjehof

INTERNATIONALE BIDWEEK VOOR DE EENHEID (18 – 25 januari)
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KERKBALANS (18 januari – 1 februari)

Zondag 19 januari
10.00 uur

11.15 uur

2e Zondag door het jaar A
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Samenzang
Leo Hoeben (offergang)
H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaans
Zeswekendienst voor Agnes Lommen-Rutten
Jaardienst voor Peter Borghans en Hubertina BorghansHeuts en dochter Tiny
2e Jaardienst voor Rick Huitema
Keetje Saive-Herberigs (offergang)

Donderdag 23 januari
19.00 uur

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

Zondag 26 januari

3e Zondag door het jaar

Zondag van het Woord van God
10.00 uur

H. Mis in de St. Elisabethkapel
Samenzang
Rob de Wever (offergang)

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Samenzang
Corrie Ortmans-Hermans (offergang)
Harry Dohmen (offergang)
Riet Stienstra Vermeeren en Henk Stienstra (offergang)

Donderdag 30 januari
19.00 uur

H. Mis in dagkapel St. Joseph
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
19

PAROCHIE ADRESSEN
Secretariaat / Parochiekantoor
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
 (045) 541 38 96
 secretariaat@rksintjoseph.nl
Website:
www. rksintjoseph.nl
Geopend:
dinsdag 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
Welterkerkstraat 3, 6419 CR 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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