PAROCHIEBLAD
ST. JOSEPH
HEERLERBAAN
www.rksintjoseph.nl

juli / augustus 2020
Vakantie andersom…
Normaal is vakantie: afstand nemen van de hectiek van elke dag
en tot rust komen. Dit jaar is het net andersom: vanuit de rust gaat
de wereld gelukkig steeds meer open. Bijeenkomsten mogen na
1 juli weer met 100 personen, grenzen gaan weer open,
zorginstellingen laten geleidelijk aan weer meer bezoek toe.
Wat gaat er nu gebeuren…. Vallen we terug in oude patronen, is
alles weer snel als vanouds? Of heeft deze tijd ons ook aan het
denken gezet over de dingen, die echt belangrijk zijn in het
leven……? We zullen het zien, maar: laten we er ook samen in
geloof aan bouwen!
Hans Bouman, deken

Misrooster juli-augustus i.v.m. vakantie en Corona
Vanaf 1 juli gaan we een nieuwe fase in: per viering mogen we weer
100 mensen toelaten. Wel is dit met restricties en
veiligheidsmaatregelen.
Voor de vieringen in de verschillende weken verwijzen we naar
verderop in dit parochieblad bij de misintenties. In grote lijnen zal het
schema worden gevolgd dat ook gold voor de Coronacrisis.
De grootste wijzigingen zijn bij de Pancratiuskerk, omdat twee
vieringen niet kort achter elkaar mogen zijn.
Dat betekent voor de Pancratius:
Weekend 4/5 juli: laatste H. Mis om 10 uur met internet/TV, geen
andere weekendmissen.

Weekend 11/12 juli en verder in juli en augustus: zaterdag 18 uur,
zondag 9 uur en 11:30 uur (dus niet om 10 uur!).
In de Theresiakapel geen vieringen, omdat daar de 1,5 meter afstand
niet gewaarborgd kan worden.
Voor de vieringen in juli is geen aanmelding meer nodig. Mogen we wel
vragen om zoveel mogelijk te spreiden over de verschillende tijden,
zodat we telkens onder de 100 kerkgangers blijven. En natuurlijk: niet
fit, blijf thuis; bij binnenkomst de handen ontsmetten; 1,5 meter afstand;
bij de Communie de uitgestrekte handen onder het scherm door; de
collecte via het offerblok achter in de kerk; aanwijzingen opvolgen.
Dank door de medewerking maar vooral: voor het samen vieren!

H. Missen in juli
Vanaf de maand juni konden we de kerken weer open stellen om
samen te komen en te vieren. Helaas konden we nog niet terecht in de
St. Josephkerk vanwege werkzaamheden en
ook niet in de Elisabethkapel vanwege
werkzaamheden aan de vloer. In de maand
juni hebben we op de zondagmorgen en
donderdagavond de Mis gevierd in de
Boskapel in het Imstenraderbos. Dat is erg
goed bevallen! Daar moeten we in de
toekomst zeer zeker meer mee doen!

St. Josephkerk??
We streven ernaar dat we vanaf juli weer in de grote kerk kunnen
vieren, er is hier echter nog geen zekerheid over. Mochten de
werkzaamheden nog niet klaar zijn, dan blijven we vieren (bij goed
weer) in de Boskapel op zondag 11.15 uur en donderdag 19.00 uur!

St. Elisabethkapel??
Er is ook onzekerheid vanaf wanneer de kapel weer beschikbaar is voor
H. Missen; dit kan zijn half juli of begin augustus.
Zodra we weten wanneer kerk of kapel beschikbaar is, proberen we dat
aan te kondigen. U kunt denken aan de nieuwsbrief van de Pancratius
waarin we deze actualiteit ook plaatsen: parochiepost@rkheerlen.nl.
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Autozegening 5 juli
Op zondag 5 juli zal na de Mis van 11.15 uur de jaarlijkse autozegening
plaatsvinden. Na de Mis kan iedereen met zijn auto / voertuig voor langs
rijden. Mocht het 5 juli nog niet lukken om in de kerk te vieren, dan is
de Mis in de Boskapel om 11.15 uur en verplaatsen we de
autozegening naar een maand later.

Kroedwusj-wandeling op zaterdag 15 augustus 2020
- vertrek 11.00 uur St. Josephkerk Heerlerbaan
U bent allen uitgenodigd om dit mee te beleven!
De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN Heerlen
en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusj- wandeling.
Een wandeling om deze mooie traditie voort te zetten. De kroedwusj is
samengesteld uit twee graansoorten, twee
geneeskrachtige kruiden en onweer-werende
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 kroedwusj-zegening 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.
Echter in deze tijd is het noodzakelijk zich aan
de richtlijnen van het RIVM te houden:
- hand- en hoest/nies-hygiëne
- geen handen schudden
- blijf bij klachten thuis
- 1,5 meter afstand houden.
Na afloop is er in de buitenlucht een gezellig
samenzijn met koffie/thee en iets lekkers.

3

Nieuwsbrief Pancratius
Vanuit de Pancratius wordt iedere week een digitale nieuwsbrief
verspreid. Interesse? Als u even een mailtje stuurt naar
parochiepost@rkheerlen.nl komt het allemaal goed. En als het toch
geen meerwaarde heeft: onderaan de mail staat een link, waarmee u
zich weer eenvoudig kunt uitschrijven, hoewel we dat niet verwachten!

Kerkdiensten online en RTV Parkstad
De weekendmissen vanuit de Pancratius zijn t/m 5 juli via internet en
TV mee te vieren. Dat kan op de volgende manieren:
• via de gewone TV, RTV Parkstad, Ziggo kanaal 43 (alleen wie
Ziggo heeft)
• de website https://kerkdienstgemist.nl/s…/722-StPancratiuskerk-Heerlen
• de facebookpagina van deken Bouman
https://www.facebook.com/hbouman
• YouTube van Baadjou:
https://www.youtube.com/channel/UCgPsmgp-sWuJ0RlIEY0nfQ (of bij YouTube zoeken naar: Baadjou)
Wij danken heel bijzonder Marc Baadjou en zijn team en alle vrijwilligers
die het vieren mogelijk maken!
Na 5 juli worden alle weekendmissen zoals de door-de-weekse Missen
zonder
beeld
uitgezonden,
dus
alleen
audio
op
https://kerkdienstgemist.nl/s…/722-St-Pancratiuskerk-Heerlen.

We durven € niet te vragen, maar toch…
Ook uw parochie heeft het financieel moeilijk: de collectes horen tot
onze belangrijkste inkomsten, maar de manden blijven in de gesloten
kerken leeg. De kosten lopen natuurlijk wel gewoon door!
We voelen ons wat ongemakkelijk om het te vragen, want velen zitten
in financiële problemen, bedrijven dreigen om te kiepen, mensen
vrezen op straat te komen staan. Maar toch, voor wie het misschien wat
minder een probleem is: wilt u ons helpen? Enkele kerkgangers
maakten al spontaan hun collecte over via de bank, zelfs betaalde
iemand uit zichzelf de kosten van drie weken uitzendingen van de HH.
Missen uit de Pancratiuskerk. Hart verwarmend! Dus, als u ons niet
kwalijk neemt… helpt u de kerk helpen? Iedere extra bijdrage, hoe klein
of groot ook, wordt gewaardeerd!
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Caritas045 / Heerlen against Corona
Nu Caritas045 door de Corona geen samenkomsten
meer kan organiseren, is van de nood een deugd
gemaakt: maaltijden kunnen worden afgehaald bij
diverse kerken door hen, die dat nodig hebben. Binnen
ons cluster is dat de Josephkerk Heerlerbaan op donderdagavond van
17-18 uur. Ook worden voor hen die het nodig hebben, in
samenwerking met Heerlen against Corona maaltijden thuis bezorgd.
Hulde en dank!

Overleden zusters
Op 7 juni overleed zuster Petronelly, Maria Johanna Hubertina Keulers
in de leeftijd van 96 jaar. Op 17 juni overleed zuster Vivina, Gerarda
Anna Maria Selten, zij werd 97 jaar. Wij wensen hun medezusters van
de Congregatie van de 'Kleine zusters van de H. Joseph' en hun
families veel sterkte en zegen.

Jeugd- en jongerenwerk parochies Heerlen-Zuid
KinderClub Pancratius
Vanaf zaterdag 20 juni starten we van 14.00 – 16.00 uur weer met de
Kinderclub Pancratius, tijdens de bijeenkomst houden we rekening met
de Coronarichtlijnen.
Kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar (vanaf groep 5 t/m groep 7) zijn
welkom. De bijeenkomsten hebben een vaste structuur, we starten
altijd met een Bijbelverhaal uit de kinderbijbel, dan gaan we samen
nadenken over het verhaal. Als verwerking van het Bijbelverhaal gaan
we samen knutselen, tekenen, kleuren of we maken een uitstapje naar
de kerk. Het zijn altijd hele gezellige bijeenkomsten! Wil je een keertje
komen kijken en meedoen, meld je dan van te voren bij Anita aan.

Vormelingen
De vormelingen zijn volop bezig met het afscheid nemen van hun
basisschooltijd en ze kijken al vooruit naar hun nieuwe schoolcarrière.
Natuurlijk wensen wij hun alvast een mooie vakantie toe en ook veel
succes met hun nieuwe start.
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We zullen nog een inloopmoment voor de vormelingen houden in de
diverse kerken. Een gezellig moment om hen dit persoonlijk te vertellen
en natuurlijk horen we graag van ze hoe het met hen gaat en wat ze
nog bezighoudt. Zij krijgen hierover nog een persoonlijke uitnodiging via
de mail.
We kijken al uit naar de Vormselviering op vrijdag 6 november 2020
om 18.00 uur van alle vormelingen van alle parochies van HeerlenZuid, de Vormheer zal de hulpbisschop Mgr. De Jong zijn.
Ik wil nog eindigen met een klein gebed:
Goede God,
De dag is van u, deze mooie dag,
dank u dat ik hem beleven mag!
Het licht is van u, dit morgenlicht,
dank voor de zon op mijn gezicht!
Mijn vriend bent u, mijn geheime schat,
vandaag ga ik graag met u op pad!
Anita van den Berg, jongerenwerker
 anita@pancratiusheerlen.nl
 (06) 40 50 84 92

Praktische mededelingen vanuit de parochie
➢ Verhuizing parochiekantoor
Vanaf 1 juli zijn de verbouwing en de verhuizing een feit, en is het
parochiekantoor gevestigd in het voorportaal van de kerk, te bereiken
via de hoofdingang van de kerk. Telefoonnummer blijft hetzelfde: (045)
541 38 96. Openingstijden zijn dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur en
woensdag & donderdag van 9.00 tot 13.00 uur. Voor de begraafplaats
blijft mevrouw Carry Meijers-Zink voorlopig het aanspreekpunt.
➢ Mergelblokken
Voor geïnteresseerden zijn er oude mergelblokken af te halen tegen
een vrij gave. Deze zijn (zolang de voorraad strekt) af te halen op het
parochiekantoor van woensdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur na
een telefonische afspraak.
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➢ Doorgeven mailadres
Stelt u het op prijs dat wij u via e-mail informeren? Dan kunt u uw
mailadres doorgeven via secretariaat@rksintjoseph.nl. U gaat er dan
mee akkoord dat dit mailadres gebruikt wordt voor communicatie aan
en van de St. Josephparochie.
➢ ANBI erkende instelling
De St. Josephparochie is een ANBI erkende instelling. Dit betekent dat
uw gift aftrekbaar is van de belasting, onder de volgende voorwaarden:
-

Gewone gift: gedeeltelijk aftrekbaar, hiervoor geldt een drempel
(drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal
€ 60,00) en een maximumbedrag (10% van uw
drempelinkomen)

-

Periodieke gift: volledig aftrekbaar als aan de volgende
voorwaarden voldaan wordt
o

U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling
of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in
1 keer of in meer keren betaalt.

o

U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag
ook.

o

U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt.
Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

o

U hebt de periodieke gift vastgelegd in een
overeenkomst. Deze is aan te vragen via
secretariaat@rksintjoseph.nl of op het parochiekantoor
verkrijgbaar.

o U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 30 augustus
tot zondag 18 oktober 2020, zou u zo goed willen zijn uw
misintenties, uiterlijk donderdag 13 augustus te willen bestellen?
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 14
augustus 2020 (bij voorkeur mailen naar rickblom7@hotmail.com).
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KERKDIENSTEN
Donderdag 2 juli
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
(onder voorbehoud)
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
14e zondag door het jaar A
H. Mis in de St. Josephkerk
(onder voorbehoud)
Ouders Offermans-Martens
Treesje Starmans en dochter Gertie

Zondag 5 juli
11.15 uur

Celebrant

Kapelaan Blom

Aansluitend autozegening

Mt. 11,25-30

Donderdag 9 juli
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
15e zondag door het jaar A
H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst voor Ben
en Elly Scheffer-Hodinius
Jaardienst Rini Scholtes

Zondag 12 juli
11.15 uur

Celebrant

Professor Rohling
Mt. 13,1-23

Donderdag 16 juli
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
Ouders Offermans-Martens
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Zondag 19 juli
10.00 uur

16e zondag door het jaar A
H. Mis in de St. Elisabethkapel
(onder voorbehoud)

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Riet Stienstra-Vermeeren en
1e jaardienst voor Henk Stienstra

Celebrant

Professor Stevens

Mt. 13,24-43

Donderdag 23 juli
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
Ouders Offermans-Martens

Zondag 26 juli
10.00 uur

17e zondag door het jaar A
H. Mis in de St. Elisabethkapel
(onder voorbehoud)
Jaardienst Harry Overmars

Celebrant

Deken Bouman

11.15 uur

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

Celebrant

Deken Schreurs

Mt. 13,44-52

Donderdag 30 juli
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
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Zondag 2 augustus
10.00 uur

18e zondag door het jaar A
H. Mis in de St. Elisabethkapel
(onder voorbehoud)
Wiel Schroeders voor zijn verjaardag
Mw. M. Meuwissen-Verkoelen

Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst Tientje Offermans

Celebrant

Kapelaan Blom

Mt. 14,13-21

Donderdag 6 augustus
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

10.00 uur

19e zondag door het jaar A
H. Mis in de St. Elisabethkapel
(onder voorbehoud)

Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Corrie Ortmans-Hermans

Celebrant

Kapelaan Blom

Zondag 9 augustus

Mt. 14,22-33

Donderdag 13 augustus
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
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Zondag 16 augustus
10.00 uur

20e zondag door het jaar A
H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Professor Rohling

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant

Kapelaan Blom
Mt. 15,21-28

Donderdag 20 augustus
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Zondag 23 augustus
10.00 uur

21e zondag door het jaar A
H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Professor Stevens

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Martha Jacobs-de Kleijn

Celebrant

Kapelaan Blom
Mt. 16,13-20

Donderdag 27 augustus
18.30 uur
19.00 uur

Aanbidding en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Zondag 30 augustus
10.00 uur
11.15 uur

22e zondag door het jaar A
H. Mis in de St. Elisabethkapel
H. Mis in de St. Josephkerk
Annie Hendrikx-Hermans voor haar
verjaardag en Pierre Hendrikx
Mt. 16,21-27
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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 9.30 - 12.00 uur
woensdag & donderdag 9.00 - 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:

12

NL43 INGB 0001 0490 77

