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Gevolgen Coronavirus voor de vieringen
Op moment van redactiesluiting is bekend, dat álle weekendvieringen
en álle door de weekse Missen/vieringen t/m 2e Pinksterdag (1 juni) in
al onze kerken komen te vervallen.
Wel gaan de doordeweekse ochtendmissen in de Pancratius door,
maar met gesloten deuren, live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl,
te vinden via de parochiesite www.pancratiuskerk-heerlen.nl (iedere
werkdag 08.40 uur ochtendgebed en 09.00 uur de H. Mis).
De zondagse Missen, de vieringen in de Goede Week en de Paasmissen
t/m 2e Paasdag kunnen live gevolgd worden. Hierover meer in het
artikel hierna.
Uitvaarten kunnen plaatsvinden, maar alleen in kleine kring. Neemt u
in voorkomende omstandigheden tijdig contact op met mij of met
kapelaan Blom, om de mogelijkheden te bespreken.
Alle opgegeven misintenties zullen in een Mis worden gelezen, maar
misschien niet op de aangegeven dag en tijd.
Ook alle vieringen na Pinksteren zijn onder voorbehoud van de
ontwikkelingen. Wij rekenen daarbij op uw begrip.
Wij wensen iedereen die op welke manier dan ook getroffen is, heel
veel sterkte en kracht. Dragen we elkaar in concrete zorg en verbonden
in gebed!
Namens kerk- en locatiebesturen en het pastorale team,
Deken Bouman

Gebed om Geestelijke Communie
Het zal voor veel mensen zwaar zijn om geen H. Communie te kunnen
ontvangen. Gelukkig zijn Missen nog live te volgen. Om ons toch te
verenigen met Jezus bestaat er een Gebed tot Geestelijke Communie.
Het is mooi om dit te bidden, zeker wanneer u de Mis live volgt ten tijde
van het Communie-uitreiken.

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn
hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn
hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig
mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden
worden.
Zondagsmissen, Goede Week en Pasen live te volgen!
Met dank aan Marc Baadjou met zijn bedrijf 'Baadjou Film & Stage
Productions' zijn we in de gelegenheid om vieringen aan te bieden die live
gevolgd kunnen worden! Juist in deze tijd waarin het niet mogelijk is om
mensen samen te kunnen brengen is dit een mooie manier om toch met
elkaar verbonden te zijn. De H. Missen zullen live gevolgd kunnen worden,
sowieso via www.kerkdienstgemist.nl, maar ook live via de facebookpagina
van deken Bouman, kapelaan Blom en allen die het live signaal delen.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid via YouTube te kijken: zoeken op
'Baadjou'. De volgende Missen/vieringen zullen worden uitgezonden:

-

Alle zondagen om 10.00 uur
Palmzondag 5 april om 10.00 uur
Witte Donderdag 9 april om 19.00 uur 'Viering van het Laatste
Avondmaal'
Goede Vrijdag 10 april om 15.00 uur 'Kruisweg'
Goede Vrijdag 10 april om 19.00 uur 'Kruisverering'
Stille Zaterdag 11 april om 21.00 uur 'Paaswake'
Zondag 12 april 1e Paasdag om 10.00 uur
Maandag 13 april 2e Paasdag om 10.00 uur
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Juist nu Pasen vieren!
We denken even niet aan het verstoppen van eitjes en andere
paasgebruiken. Maar eens te meer beseffen we in geloof, dat Pasen
feest is van het Licht, dat het donker overwint. De veertig dagen ervoor
verwijzen naar maar liefst veertig jaar, dat het Joodse volk onderweg
was in de woestijn. Door duisternis, geleid door God, geholpen door
manna uit de hemel en water uit de rots, wisten zij de nieuwe toekomst
te bereiken. We kunnen nu niet vieren en samenzijn met dierbaren
zoals we zouden willen, dat doet pijn en maakt ons onmachtig.
Tegelijkertijd willen we blijven leven vanuit geloof, hoop en liefde. We
moeten door de woestijn-ervaring van de Coronacrisis heen, in
vertrouwen dat we gedragen worden door de medici, elkaar en door
God: dat er na die woestijnervaring een nieuwe toekomst zal zijn. We
kijken uit naar een nieuw en intens Pasen. Veel zegen voor u en de
uwen!
Deken Bouman

Houdt contact!
We zien uit naar de dag... naar de dag dat we eindelijk weer elkaar de
hand kunnen schudden en opkrabbelen uit de ellende die deze crisis
veroorzaakt zal hebben. We zien uit naar de dag dat we weer kunnen
genieten van elkaars nabijheid zonder angstig te zijn. Maar zover is het
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nog niet; hoe lang het allemaal gaat duren weet niemand. Maar tot die
tijd 'houdt contact!' Ik kwam laatst een tekst tegen die me bij is
gebleven: 'wanneer we elkaar geen hand meer kunnen geven is het tijd
om onze handen te vouwen.' Contact houden we door gebed. Deze
crisis raakt iedereen! Het is goed om onze toevlucht te nemen tot God
die onze Vader is. We voelen ons als kinderen, want als volwassenen
denken we vaak alles in de hand te hebben en vinden we veel dingen
vanzelfsprekend. Hoe anders is de realiteit nu! Het is voor een kans om
juist in deze tijd met open handen ons naar God onze Vader te richten
en ons aan Hem toe te vertrouwen.
'Houdt contact!' Ook met elkaar. Niet alleen in gebed zijn we met elkaar
verbonden; we moeten manieren vinden om met elkaar in contact te
blijven. Er zijn genoeg manieren om elkaar te spreken en te
bemoedigen middels een belletje of een kaartje, maar het is ook nodig
om heel concreet de ander te helpen. Het is hartverwarmend om
zoveel mooie initiatieven te zien ontstaan. Een oproep aan ieder die
het leest, die niet naar buiten kan of durft, of door omstandigheden
problemen ondervindt; al is het voor boodschappen of medicijnen op
te halen. Juist nu moeten we er voor elkaar zijn! Durf aan de ander te
vragen als er iets is. Maar neem ook contact op met de parochie, met
een priester. Wellicht kunnen we samen met enkele vrijwilligers
concreet iets betekenen. Voor iedereen heel veel sterkte en wees
verzekerd dat er gebeden om deze crisis snel te boven te komen!
Kapelaan Blom

Palmtakjes
Elk jaar worden palmtakjes gezegend met Palmpasen. Iedereen die aanwezig
is krijgt gezegende takjes mee naar huis om achter een kruisbeeld te plaatsen.
Een mooi gebruik, een teken van hoop dat na lijden en dood we de verrijzenis
mogen vieren! Een nieuw begin, een opstaan! Hoe passend ook in deze tijd...
Nu vieren we zondag 5 april Palmpasen achter gesloten deuren. Maar we
zullen manieren vinden om per parochie iedereen de gelegenheid te bieden
om palmtakjes op te kunnen halen.
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Het gebed van de Nederlandse bisschoppen
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken
corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben
opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn
overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de
gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw
vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Vormelingen
Iets doen voor een ander
Met deze slogan werden de vormelingen van de 6 parochies van Heerlen-Zuid
op pad gestuurd. De vormelingen mochten kiezen uit diverse projecten of ze
mochten een eigen project doen. Het resultaat werd op 8 maart jl.
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gepresenteerd in de kerk van de Andreasparochie. We waren om 10.30 uur
gestart met de Heilige Mis, die feestelijk werd opgeluisterd door het koor
SoPaF. Daarna hebben de vormelingen met veel enthousiasme, door middel
van presentaties laten zien hoe zij belangeloos iets hebben gedaan voor een
ander.
De projecten van de vormelingen waren:
Amnesty: Hugo, Yanniek, Rick, Nina, Renske, Danaé en Frederike wisten ons
te vertellen hoe Amnesty ontstaan was, wie de oprichter was enz.. Maar
indrukwekkend was het verhaal van een 14 jarige scholier, Aser Mohammed,
die is gemarteld en ten onrechte al 3 jaar in de gevangenis zit in Egypte.
Yanniek heeft hem door middel van een brief sterkte toegewenst.
Hoeve Corisberg: Rens en Justin hebben een dag meegelopen en gewerkt in
de hoeve. Zij vonden het een hele ervaring om ook de bewoners van de hoeve
te ontmoeten, dit zijn vooral mensen met een verstandelijke handicap. Door
dit project is er een vriendschap ontstaan tussen de bewoners en de
vormelingen. Als extraatje hebben Rens en Justin ons na afloop getrakteerd
op een toastje met biologische jam.
Novi zorg: De moeder van Luca, die werkzaam is bij Novi zorg heeft Sean,
Ruben, Julian, en Luca meegenomen. Novi zorg is een dagopvang voor
mensen met parkinson, dementie, afasie, verstandelijke beperking,
lichamelijk gehandicapt etc. Ze hebben rondgekeken en daarna nog
meegedaan aan een activiteit en spelletjes gedaan met de cliënten. Vooral de
verhalen van de cliënten hebben veel indruk op hen gemaakt.
Verpleeghuis Bergweide: Jason, Yurian, Aukje, Yanniek, Kiki, Anouk en Mido
hebben op een woensdagmiddag met de ouderen meegegymd. Ze hebben
samen stoelvoetbal en blokjes trefbal gespeeld. Wat Mido, Yanniek en Aukje
vooral opviel was het enthousiasme van de ouderen, soms deden ze zelfs een
beetje valsspelen. De activiteitenbegeleiders van Bergweide waren onder de
indruk en zouden het fijn vinden als er vaker jongeren op bezoek kwamen.
Jonkheedsprins Thijmen I en zijn adjudant Ties: Jeugdprins Thijmen I en zijn
adjudant Ties van de carnavalsvereniging de Winkbülle hebben net het
carnavalsseizoen afgesloten. Ties vertelde over waar ze overal naartoe zijn
geweest, maar ook over de mensen die zij ontmoet hebben. Zo zijn ze ook op
bezoek geweest bij gehandicapten, maar ook bij de ouderen in het
verpleegtehuis. Een hele mooie samenvatting was dat carnaval vieren voor
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iedereen is, voor oud of jong, ziek of gezond……
We hebben afgesloten met een dankjewel naar de vormelingen en we waren
het erover eens dat belangeloos iets doen voor een ander heel nodig en
belangrijk is!
Ik wens iedereen in deze moeilijke tijd heel veel kracht en sterkte!

Anita van den Berg, parochiecatechiste
 anita@pancratiusheerlen.nl  (06) 40 50 84 92

Vredeskapel aan de Bautscherweg
Ook al kunnen we zondags geen H. Mis vieren, maar gelukkig voor alsnog door
de week wel! De vredeskapel aan de Bautscherweg is elke dag overdag
geopend. In deze angstige en onzekere tijd kan eenieder binnenlopen om een
kaars aan te steken. Er is ook een gebed aanwezig, uitgegeven door de
Nederlandse bisschoppen, om te bidden of mee te nemen.

Oranjehof
De H. Missen in het Oranjehof komen tot 1 juni te vervallen. Hoe het daarna
verder gaat is afhankelijk hoe de actualiteit zich verder ontwikkelt.

Kruisweg
Op elke vrijdag in de veertigdagentijd wordt in de grote kerk om 15.00 uur de
kruisweg gebeden. Dit kan gewoon doorgaan! Echter, helaas, op Goede
Vrijdag zelf zal er geen kruisweg gebeden kunnen worden.

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie
* 07-02-1928 Wiesje Faber-de Vos
 19-02-2020
* 20-01-1932 Joseph Geurts
 20-02-2020
* 06-07-1927 Iny van Stiphout-van Rossum
 29-02-2020
* 31-12-1925 Mia Peer-Lenoire
 29-02-2020
* 31-07-1927 Jo Evers
 01-03-2020
* 19-12-1928 Piet Adams
 09-03-2020
We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
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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 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:

NL43 INGB 0001 0490 77
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