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Weer vooruit in het nieuwe jaar…
Hoewel 1 januari al weer even geleden is, wensen we elkaar toch nu
alsnog heel veel goeds en zegen voor het nieuwe jaar 2021! We hopen
dat dit nieuwe jaar een bevrijding van de Coronaperikelen zal zijn en
dat we weer onze activiteiten op kunnen pakken.
Tegelijkertijd nodigt deze tijd ons ook tot bezinning. Nu allerlei routines
onderbroken zijn, agenda’s leeggemaakt en bijeenkomsten afgezegd
zijn, komt de vraag: wat vinden we eigenlijk belangrijk voor het
“nieuwe normaal”? Waarin pakken we later de draad weer op alsof er
niets gebeurd is, waarin maken we weer nieuwe keuzes met ruimte
voor elkaar en voor God?
Ik wens iedereen in het nieuwe jaar veel gezondheid en veel wijsheid
bij de keuzes!
Deken Bouman

Terugblik op Kerstmis
Natuurlijk is Kerstmis voor iedereen anders geweest dan andere jaren!
In de kerken werden de H. Missen met een beperkt aantal mensen
gevierd en op kerstavond hebben we de Missen gelivestreamd.
Creatieve manieren werden er gevonden zoals momenten waarop de
kerken waren geopend om iedereen toch een kans te geven om even
in de kerk te kunnen zijn. We hebben vooral niet gekeken naar de
onmogelijkheden, maar naar de mogelijkheden. Al met al mogen we
best zeggen dat we - binnen de beperkte mogelijkheden die er waren met tevredenheid mogen terugkijken. Met dank voor jullie begrip en
met dank voor de vele vrijwilligers van onze parochies. Kerstmis heeft
tóch plaatsgevonden! Ook in de kerstnacht waren er niet zoveel
mensen aanwezig en waren het zeker ook geen makkelijke
omstandigheden. Wellicht dat afgelopen Kerst ons dichter bij de
essentie heeft gebracht: een Licht is geboren in een donkere nacht. In
die zin wensen we iedereen een beter jaar toe waarin het licht meer
mag schijnen dan het afgelopen jaar.
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Kerk en Corona
Op het moment dat het parochieblad wordt voorbereid, is de stand van
zaken nog steeds als volgt:
We mogen vieren in onze kerken, maar:
• Met inachtneming van veiligheidsmaatregelen, zoals: ontsmetten
van handen, 1,5 meter afstand, advies mondkapjes, geen
samenzang, Communie bij het scherm, collecte door mandjes of
offerblok achterin, niet fit: blijf thuis!
• Bij reguliere vieringen advies: maximaal 30 personen. Bij
uitvaarten: maximaal 100.
• Alle planningen zijn onder voorbehoud. Laat u bij het bestellen van
HH. Missen uw telefoonnummer achter, zodat we u kunnen
bereiken als de Mis wordt verzet.
Actuele ontwikkelingen zullen telkens op de websites, facebook en in
de nieuwsbrief van de Pancratius worden gemeld.

Actie Kerkbalans
Graag willen wij uw aandacht vestigen op de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
Voor verdere info zie bijgevoegde brief.

Verplaatsing van Missen door werkzaamheden
Door werkzaamheden aan de mergel, vanuit de kerk gezien links van
het tabernakel, zal helaas de kerk voor enkele weken dicht moeten! In
eerste instantie hebben we geprobeerd de kerk toch open te houden,
maar dit is niet mogelijk gebleken. Maar we gaan de Missen niet laten
uitvallen; ze worden verplaatst. Dit betekent dat de Mis van zondag
11.15 uur gevierd zal worden in de Moeder
Annaparochie van 17 januari t/m 14 februari. De
Mis van donderdagavond 19.00 uur, met
voorafgaand
om
18.30
aanbidding
en
rozenhoedje, gevierd zal worden in de St.
Elisabethkapel van 7 januari t/m 11 februari.
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Met Aswoensdag zal de Mis weer gevierd worden in de St. Josephkerk.
We hopen van harte dat u meebeweegt met ons naar deze locaties en
we zijn dankbaar voor de gastvrijheid van Parc Imstenrade en de
Moeder Annaparochie.
Aanmelden blijft via het secretariaat van de St. Josephparochie.

Aanbidding donderdagavond
In ons cluster is er op elke donderdagavond vanaf 18.30 gelegenheid
tot aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en het bidden van het
rozenhoedje. Deze waardevolle samenkomst willen we graag onder uw
aandacht brengen. De laatste jaren zien we een afname in het aantal
aanwezigen; het zou mooi zijn en de moeite waarde om hier eens bij te
zijn om in een moment van gebed je gedragen te weten door Onze
Lieve Heer. Wees welkom! Van 7 januari t/m 11 februari is dit in de St.
Elisabethkapel.

Aswoensdag
Met betrekking tot de komende veertigdagentijd stelt zich de vraag,
hoe de asoplegging op Aswoensdag het beste kan gebeuren.
Traditioneel kent men twee verschillende vormen: het strooien van as
boven het hoofd van degene die aan deze boeteritus op Aswoensdag
deelneemt, ofwel het getekend worden met as (in de vorm van een
kruisteken) op het voorhoofd. De Nationale Raad voor Liturgie
adviseert dat tijdens de pandemie op Aswoensdag enkel gebruikt
gemaakt wordt van de eerste vorm: het strooien van as op het hoofd.
Dit is de oudste vorm in de christelijke traditie, gebaseerd op Bijbelse
gebruiken.

Vooraankondiging Vastenactie
Vastenactie: werken aan een betere toekomst door onderwijs. Op
Aswoensdag 17 februari 2021 start de Vastenactie die tot Paaszondag
4 april 2021 duurt. In de hele wereld zijn in bijna
200 landen scholen gesloten (geweest). Meer dan
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1,5 miljard kinderen en jongeren konden daardoor niet naar school of
naar het voortgezet onderwijs. Voor jongeren in ontwikkelingslanden
zijn de gevolgen van deze wereldwijde onderwijscrisis desastreus.
Afstandsonderwijs zoals in Nederland is daar niet mogelijk. Zo wil
vastenactie met steun van velen werken aan een meer hoopvolle
toekomst voor iedereen. In het volgende parochieblad komen we nog
uitgebreid terug op de projecten voor 2021 en activiteiten.
Missionaire werkgroep Heerlen-Zuid

Jaar van Sint Jozef
Op 8 december 2020 heeft Paus Franciscus het jaar 2021 uitgeroepen
tot het jaar van Sint Jozef. Als St. Josephparochie willen wij er een
bijzondere invulling aan geven, maar zijn nog zoekende op welke wijze.
Alle ideeën en suggesties zijn welkom!

Boskapel
Achter Parc Imstenrade, achter de Villa, een klein stukje het bos in is
een prachtige kapel. Er zijn bordjes die de weg wijzen. In deze
coronatijd is het niet mogelijk om met veel mensen samen te komen
om te vieren. Maar een kapel bezoeken is toch een mooie manier om
rust te vinden en een gebed uit te spreken. Het voorportaal van de kerk
alsook de vredeskapel aan de Bautscherweg zijn dagelijks geopend.
Maar ook deze kapel, middels een mooie wandeling, is het bezoeken
meer dan waard! Ze is mooi opgeknapt en bijgehouden; met veel dank
aan de vrijwilligers!

Kinder- en jeugdwerk
Bij het schrijven van dit parochieblad zitten we nog in lockdown. Dat
maakt het bijna onmogelijk om samen te komen met kinderen en
jongeren. Als de scholen dicht zijn kunnen wij ook niet samenkomen
met kinderen. We proberen natuurlijk contact te houden met de
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betrokken jongeren en gezinnen. We hopen dat we snel weer wat
kunnen oppakken!

Caritas045 gaat ook in 2021 door!
Afgelopen Kerstmis voorzag diaconaal werkgroep Caritas045 830
mensen uit Parkstad van een feestelijk viergangendiner. Na deze
feestelijkheden, kan ook het goede nieuws gedeeld worden: Caritas045
gaat ook door in 2021 met het uitdelen van maaltijden aan mensen uit
Parkstad met een kleine portemonnee. De vele vrijwilligers staan
alweer in de keuken van The Abbey in Cadier en Keer, om gezonde
maaltijden en soepen te bereiden. De eerste maaltijden zijn al
uitgedeeld.
Wanneer kunt u een maaltijd afhalen?
Dit kan op iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur bij de Sint-Franciscus
van Assisiëkerk aan de Laanderstraat in Heerlen-Centrum en op iedere
donderdag van 17.00 tot 19.00 uur bij de O.L. Vrouw
Tenhemelopneming-kerk aan de Nassaustraat in
Kerkrade.
Iedere inwoner van Parkstad met een minimuminkomen
kan aanspraak maken op een kosteloze maaltijd. U hoeft
zich hier niet voor aan te melden. Neem wel zelf een draagtas en
mondkapje mee als u langskomt.

Bouw mee aan de toekomst
Caritas045 is volledig afhankelijk van giften. Wie de werkgroep een
warm hart toedraagt kan een vrije donatie doen: NL93 RABO 0345
9808 91 t.n.v. RK Parochie H. Pancratius; omschrijving: Werkgroep
Caritas045.
Ook grootschalige donaties van voedsel door boeren, distribiteurs,
supermarkten, horeca etc. zijn welkom. Neem hiervoor contact op
via info@caritas045.nl.
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Wel of niet laten vaccineren?
In katholieke kringen is er een discussie of men zich wel of niet kan
laten vaccineren. Er zijn namelijk vaccins waarvan bij de
totstandkoming gebruik is gemaakt van geaborteerde foetussen. De
Katholieke Kerk heeft officieel verklaard dat het moreel aanvaard is om
je te laten vaccineren en het wordt zelfs aanbevolen! Zie
www.academyforlife.va (bovenaan zit een knoop waarin je de website
kunt omzetten naar Engels). Ook hebben kardinaal Eijk van het
aartsbisdom Utrecht en rector Hendriks van het Grootseminarie Rolduc
hierover geschreven: www.aartsbisdom.nl/wel-of-niet-vaccineren-tegencovid-19-wat-zegt-de-katholieke-leer/ en www.medische-ethiek.nl/laateen-katholiek-zich-vaccineren-tegen-het-corona-virus/

Nieuwsbrief Pancratius
Vanuit de Pancratius wordt iedere week een digitale nieuwsbrief
verspreid. Interesse? Ook nieuws vanuit andere parochies binnen ons
cluster worden meegedeeld. 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!

Vrouwe van alle volkeren
Vanuit Amsterdam is de wereldwijde devotie ontstaan van ‘Maria, Vrouwe
van alle volkeren.’ Dit naar aanleiding van Ida Peerdeman die claimde dat
Maria aan haar verschenen was. Het gebed van de Vrouwe van alle volkeren
wordt ook in onze parochie gebeden. Onlangs heeft het Vaticaan
(Congregatie voor de Geloofsleer) het negatieve karakter vastgesteld van de
verschijningen. Dit betekent dus dat de Kerk de verschijningen niet erkend
heeft. De Kerk heeft wel toegestaan dat de titel Vrouwe van alle volkeren
gebruikt mag blijven worden evenals het bidden van het gebed en de
verspreiding van de prentjes, maar zonder een verwijzing naar de
verschijningen. Dit betekent dus dat het gebed in onze parochie gewoon
gebeden mag worden. Dit alles neemt niet weg dat de titel ‘Maria, Vrouwe
van alle volkeren’ een mooie titel is om Maria mee aan te duiden.
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St Joseph Parochie Nieuwsbrief
Januari 2021
Beste parochianen,
Door de coronatijd zijn de persoonlijke ontmoetingen en kerkbezoeken
even niet zo vanzelfsprekend meer zoals we gewend waren. Wij willen
u in deze tijd nog meer betrekken en op de hoogte houden van de
activiteiten van onze parochie; met deze extra aanvulling maken we
een start met de St. Joseph Parochie nieuwsbrief
Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief ook per e mail ontvangen? of
het parochieblaadje?
Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar
secretariaat@rksintjoseph.nl
Wij informeren u dan via de nieuwsbrief en u ontvangt het
parochieblaadje per e-mail.

Nieuwe koster
Vaste kerkgangers is het wellicht al opgevallen: Ruud Pelzer is als
nieuwe koster aangesteld. Al jarenlang een vertrouwd gezicht als
acoliet op zondagochtend, is hij nu in de voetstappen van zijn vader
getreden en een belangrijke jonge aanvulling van het kosterteam. Ruud
werkt als logistiekmedewerker bij RD4 en is hobby DJ. Wij wensen hem
veel succes en een goede samenwerking.

Kerk opnieuw in de steigers
Maandag 11 januari wordt gestart met de opbouw van steigers voor de
restauratie van de mergelwand. Samen met de kerststalbouwers,
worden altaar, banken, orgel enz. in plastic “ingepakt”. Een woord van
dank voor het vele werk dat achter de schermen verzet wordt is hierbij
op zijn plaats!
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In memoriam
Helaas bereikte ons het droevige bericht dat Annemie MergenSijstermans op 7 januari 2021 in het ziekenhuis is overleden. Annemie
was een actieve vrijwilliger van onze parochie en werkzaam binnen de
groep bloemverzorging, netwerker en diverse andere activiteiten. Een
veelzijdige vrijwilliger waar we met dankbaarheid op terug kijken. Wij
wensen haar echtgenoot en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Dat Annemie moge rusten in vrede.

Vrijwilligers gezocht
➢ In 2021 willen wij onze communicatie verbeteren. Bent u de
persoon die zich bezig willen houden met de social media?
➢ Vrijwilligers die telefonisch mensen kunnen benaderen: we
zoeken vrijwilligers die met plezier telefonisch een diverse
groep personen wil benaderen.
➢ Voor kleine onderhoudswerkzaamheden zoals onkruid
verwijderen, trottoir vegen en andere klusjes zijn we op zoek
naar vrijwilligers.
➢ Vrijwilligers die ons enthousiast team van de
bloemenverzorging en decoratie in de kerk willen versterken.
Interesse? Mail naar secretariaat@rksintjoseph.nl

LET OP:
Alle H. Missen zijn onder voorbehoud i.v.m. de
Coronamaatregelen.
Houd a.u.b. de website, facebook of mededelingen op de
deuren van de kerk in de gaten of neem contact op met
het parochiekantoor.
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De St. Josephparochie en corona
Voelt u zich eenzaamheid, angstig en onzeker? Heeft u behoefte aan
een praatje?
De parochie biedt ondersteuning om de schadelijke gevolgen van het
corona-virus te verzachten:
• Tijdens de openingstijden van het parochiekantoor kunt u met
ons telefonisch contact opnemen voor een luisterend oor: 
(045) 541 38 96.
• Stuur een mail zodat de kapelaan contact met u kan opnemen
voor een persoonlijk gesprek:  secretariaat@rksintjoseph.nl
• Maak een wandeling naar onze kerk: het voorportaal is overdag
geopend en u hebt de mogelijkheid om een kaarsje te laten
branden.
• Bezoek tijdens de openingstijden het parochiekantoor: maak
een praatje en drink een kopje koffie/thee. Meldt u liefst wel
van tevoren aan omdat er niet meer dan 2 personen aanwezig
mogen zijn. Een mondkapje is verplicht en zorg voor de 1,5
meter afstand.
Op deze manier streven wij ernaar om een verbindend aspect van kerkzijn te zijn welke in deze tijd heel hard nodig is!

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie
* 27-09-1940
* 21-10-1923
* 10-06-1931
* 12-06-1942
* 18-06-1927
* 25-10-1954
* 20-02-1947
* 21-02-1945

Riny van den Hurk-Vergeer
Leentje Jongen-Hacken
Lenie Bosch-Kuipers
Toos Straaten-Boots
Amy Kreutzkamp-Schotel
Elie Spiertz-de Graaff
Marga Reumkens-Stobbelaar
Annemie Mergen-Sijstermans

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!
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 30-11-2020
 02-12-2020
 03-12-2020
 12-12-2020
 15-12-2020
 22-12-2020
 05-01-2021
 07-01-2021

KERKDIENSTEN
Donderdag 14 januari
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst voor het echtpaar Guus Troe en
Hubertina Castermans
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
2e zondag door het jaar B
Joh. 1,35-42
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Zeswekendienst voor Leentje
Jongen-Hacken
Kapelaan Blom

Zondag 17 januari
10.00 uur

Celebrant
11.15 uur

H. Mis in de Moeder Annakerk
Wiesje Faber-de Vos

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 21 januari
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
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10.00 uur

3e zondag door het jaar B
Mc. 1,14-20
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Tiny Kockelkorn-Cals vanwege haar
verjaardag

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de Moeder Annakerk
Zeswekendienst voor Lenie Bosch-Kuipers
Zeswekendienst voor Toos Straaten-Boots
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Celebrant

Deken Bouman

Zondag 24 januari

Donderdag 28 januari
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

10.00 uur

4e zondag door het jaar B
Mc. 1,21-28
H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de Moeder Annakerk
Jaardienst Jacobus Petrus H. Sjaak
Frankort

Celebrant

Kapelaan Blom

Zondag 31 januari
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Donderdag 4 februari
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
5e zondag door het jaar B
Mc. 1,29-39
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Zeswekendienst voor Elie Spiertzde Graaf
Annie Driessen-Verkuijlen
Mevrouw M. Meuwissen-Verkoelen

Zondag 7 februari
10.00 uur

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de Moeder Annakerk
Jacqueline Bosch

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 11 februari
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
19.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
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10.00 uur

6e zondag door het jaar B
Mc. 1,40-45
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst voor Adam Buijs
Lida Fontaine-Weber

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de Moeder Annakerk

Celebrant

Kapelaan Blom

Zondag 14 februari

Woensdag 17 februari

Aswoensdag

19.00 uur

Mt. 6,1-6.16-18
H. Mis in St. Elisabethkapel

Celebrant

Pastoor Jacobs

19.00 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 18 februari
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 28 februari
tot zondag 28 maart, zou u zo goed willen zijn uw misintenties,
uiterlijk donderdag 11 februari te willen bestellen?
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 12
februari (bij voorkeur mailen naar rickblom7@hotmail.com).
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10.00 uur

1e zondag van de veertigdagentijd B
Mc. 1,12-15
H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Zeswekendienst voor Marga Reumkens-Stobbelaar
Henk en Riet Stienstra-Vermeeren

Celebrant

Kapelaan Blom

Zondag 21 februari

Donderdag 25 februari
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

10.00 uur

2e zondag van de veertigdagentijd B
Mc. 9,2-10
H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Wiesje Faber-de Vos

Celebrant

Kapelaan Blom

Zondag 28 februari

Donderdag 4 maart
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
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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 & vrijdag 9.00 - 13.00 uur

Afspraken / 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
Begraafplaats
Carry Meijers-Zink

 (045) 541 38 96 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

