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Altijd geloven in een nieuwe lente! 

Pasen, de hoop op nieuw leven, een lente, een nieuw begin... Wat 
kijken wij hier allemaal snakkend naar uit! De horeca hoopt de 
terrassen weer te kunnen openen, ouderen kijken uit naar bezoek, 
kinderen naar het oppakken van hun favoriete hobby's, de kerken om 
zonder schroom weer op te roepen aan iedereen om samen te kunnen 
komen! In deze veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen denken we 
ook aan het Joodse volk dat 40 jaar door de woestijn heeft getrokken 
om vervolgens pas het beloofde land binnen te trekken. Wist u dat de 
levensverwachting in die tijd een flink stuk lager was! Realiseert u zich 
dat wellicht de meesten van die mensen hun leven lang onderweg zijn 
geweest, maar dat pas de volgende generatie het beloofde land 
binnentrok? En toch hielden ze vast aan de belofte die God hun 
gegeven had. En al zouden ze het zelf niet meemaken, dan wel onze 
kinderen. 
 
Ook wij zitten in een soort quarantaine, een veertigdagentijd (die bijna 
ten einde is) en wij kijken uit naar de beloofde tijd die voor ons ligt. Een 
tijd waarin we weer terugkeren naar het gewone normaal en we geen 
afstand meer hoeven te houden tot elkaar. Pasen is een feest waarin 
die hoop tot uitdrukking komt. Blijf altijd geloven in Pasen en houd vol 
zoals die mensen onderweg door de woestijn! Hoe lang alles gaat 
duren... dat weet niemand. Maar we weten wel dat we het samen 
moeten doen én met de hulp van God! Pasen is het feest van de 
Opstanding, Jezus die na de dood opstaat. Pasen is een hiernamaals. 
Een hiernamaals, een leven na ons leven op aarde met God en onze 
dierbaren. Pasen is ook een hier-nu-maals. Laten we onze quarantaine, 
onze veertigdagentijd en de Goede Week, zinvol gebruiken: ons op God 
te richten die de hoop in ons levend houdt. En laten we vooral niet 
vergeten om Pasen met elkáár te maken, namelijk om daar waar het 
mogelijk is elkaar te helpen opstaan. Pasen maken we samen! 
 

Zalig Pasen, namens het pastoraal team en 
bestuursleden,  
kapelaan Rick Blom 
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Vieringen in ons cluster 

Vorig jaar was een Pasen om nooit te vergeten! Vieringen zonder 
mensen fysiek aanwezig. We hebben toen ons best gedaan om zoveel 
mogelijk te livestreamen om toch zo goed als het kon om tijdens de 
vieringen met u allen verbonden te zijn. Dit jaar gelukkig weer iets 
normaler, hetzij nog steeds met coronabeperkingen. Het is een risico, 
maar we gaan het tóch aandurven om in bijna alle parochies de Goede 
Week en Pasen te vieren waarbij het niet nodig is om u aan te melden! 
Wel blijft het nodig om u aan te melden voor de vieringen in de 
Andreasparochie vanwege de grootte van de kerk. De aanbeveling van 
de bisschoppen tot nu blijft om met 30 mensen samen te komen per 
viering. Misschien dat er tegen die tijd al wat meer versoepelingen 
zijn... 
 
De vieringen in ons cluster: 
 
Dinsdag in de Goede Week 
19.00 uur stilteviering op weg naar Pasen in de St. Andreas 
 
Witte Donderdag 
19.00 uur  gezamenlijke H. Mis in de St. Pancratius 
19.00 uur  H. Mis in de St. Elisabethkapel 
19.00 uur H. Mis in de St. Andreas 
 
Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg bidden in de St. Pancratius, St. Joseph, St. 

Martinus en H. Moeder Anna 
15.00 uur  kruisjestocht in de St. Andreas 
19.00 uur  kruisweg in de St. Elisabethkapel 
19.00 uur  gezamenlijke Kruisverering in de St. Pancratius 
19.00 uur Goede Vrijdagviering in de St. Andreas 
 
Paaszaterdag 
19.00 uur Paaswake in de Moeder Anna 
19.00 uur Paaswake in de St. Joseph 
19.00 uur Paaswake in de St. Andreas 
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21.00 uur Paaswake in de St. Pancratius 
21.00 uur Paaswake in de St. Martinus 
 
1e Paasdag 
09.00 uur H. Mis in de St. Pancratius 
10.00 uur H. Mis in de St. Martinus 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
10.00 uur H. Mis Molenberg 
10.30 uur H. Mis in de St. Andreas 
11.15 uur H. Mis in de St. Joseph 
11.30 uur H. Mis in de St. Pancratius 
 
2e Paasdag 
09.00 uur H. Mis in de St. Pancratius 
10.00 uur H. Mis in de St. Martinus 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
10.30 uur  Woord- en Communieviering in de St. Andreas 
11.15 uur H. Mis in de St. Joseph 
11.30 uur H. Mis in de St. Pancratius 
 

Met Palmpasen zijn de Missen zoals alle weekenden. We hopen genoeg 
gezegende palmtakjes aan iedereen uit te kunnen delen. Voor degenen 
die niet bij de vieringen aanwezig zijn: we zullen proberen dat er in 
kerken en dagkapellen een voorraad palmtakjes aanwezig is. 

 

U hoeft zich niet meer aan te melden 

Het blijft voor ons ook zoeken naar wat verstandig is. Bij het schrijven 
van dit blad is de richtlijn en advies van de bisschoppen om met 30 
personen per viering samen te komen. Toch hebben we besloten dat 
er niet meer aangemeld hoeft te worden voor de H. Missen.  
Maar nog steeds geldt: 
• Vieren 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! 
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• Bij reguliere vieringen advies: maximaal 30 personen. Bij 
uitvaarten: maximaal 50. 

• Alle planningen zijn onder voorbehoud. Laat 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. 

 

Palmpasen, ook met de communicanten 

In het weekend van 27 en 28 maart vieren we Palmpasen, op zondag 
10.00 uur in de St. Elisabethkapel en om 11.15 uur in de St. Josephkerk. 
We hopen voldoende gezegende palmtakjes aan iedereen uit te 

kunnen delen. Voor degenen die niet bij de 
vieringen aanwezig zijn: we zullen proberen 
dat er in kerken en dagkapellen een voorraad 
palmtakjes aanwezig is. Op zondag 28 maart 
zullen we met de communicanten om 14.00 
uur palmpasen vieren. Van te voren gaan we 
palmpasenstokken versieren. Deze 
palmpasenstokken zullen we, waarschijnlijk 
aansluitend aan de H. Mis, gaan brengen naar 
de bewoners van Oranjehof. 

 

Jozef, een werkende vader 

De heilige Jozef was een timmerman die eerlijk werkte om het 
levensonderhoud van zijn gezin te waarborgen. Van hem leerde Jezus 
de waarde, de waardigheid en de vreugde kennen van wat het 
betekent om het brood te eten dat de vrucht is van eigen arbeid. 

Arbeid wordt een deelname aan het heilswerk zelf, een gelegenheid 
om de komst van het Rijk te bespoedigen, om eigen mogelijkheden en 
kwaliteiten te ontwikkelen, door ze ten dienste te stellen van de 
maatschappij en de gemeenschap; werk wordt een gelegenheid tot 



6 

ontplooiing, niet alleen voor zichzelf, maar 
vooral voor die oorspronkelijke kern van de 
maatschappij, die het gezin is. Een gezin zonder 
werk staat meer bloot aan moeilijkheden, 
spanningen, breuken en zelfs aan de wanhopige 
en tot wanhoop drijvende verleiding om uit 
elkaar te gaan. Hoe zouden wij over menselijke 
waardigheid kunnen spreken zonder ernaar te 
streven dat allen en iedereen de mogelijkheid 
heeft op een waardige manier in zijn levensonderhoud te voorzien? 

Het werk van de heilige Jozef herinnert ons eraan dat God zelf, mens 
geworden, het niet beneden zich achtte om te werken. Het verlies van 
het werk dat zoveel broeders en zusters treft, en dat de laatste tijd is 
toegenomen vanwege de Covid-19 pandemie, moet een oproep zijn 
om onze prioriteiten te herzien. Wij smeken de H. Jozef de Arbeider dat 
wij manieren mogen vinden om ons in te zetten om te zeggen: geen 
enkele jongere, geen enkel mens, geen enkel gezin zonder werk! 

Uit Apostolische brief “Patris Corde” van Paus Franciscus 

 

Communicanten 

Na een gedwongen pauze zijn we weer gestart met de 
Communievoorbereiding. In de Ontmoetingsruimte komen de 
kinderen samen voor de catecheselessen en het oefenen van de liedjes. 
Er staan nog leuke activiteiten te wachten en ondertussen zijn de 
ouders ook bezig met hun voorbereidingen. Na een goed overleg 
hebben we wel besloten om de presentatie en Communiemis uit te 
stellen. Op zondag 18 juli vindt de presentatiemis plaats en op zondag 
26 september de Communiemis. 

 

Vormelingen 

Helaas hebben we vanwege de coronaregels dit traject nog niet kunnen 
opstarten. We hebben 35 vormelingen die op 6 verschillende scholen 
zitten. We hopen dat na de versoepelingen van de coronaregels, die 
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voor de Pasen bekend worden gemaakt, dit traject ook kunnen 
opstarten. De ouders/verzorgers en de vormelingen zullen hier via de 
mail bericht van ontvangen. 

 

Tienerclub St. Joseph 

Eind vorig jaar waren we al plannen aan het maken om met 
kindermiddagen te starten! Helaas maakt corona het niet 
gemakkelijk... we aarzelen om er nu al mee te beginnen, maar zodra 
het verantwoord is zullen we op de vrijdagmiddag eens per maand een 
kindermiddag organiseren; we richten ons op kinderen vanaf groep 5.  

 

Het leven krijgt weer kleur! (tekst van een kinderlied) 

Van donker naar licht, 
Van zwart naar heel veel kleuren. 
Met Pasen kun je verder gaan, 
Want Jezus is opgestaan, 
De dood voorbij. 
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 
 
Geel van de zon, 
De warmte die je nodig hebt, 
Het licht voor jou en mij: 
Het donker gaat voorbij. 
 
Rood van de liefde, 
Die mensen aan elkaar verbindt. 
Die is oneindig groot, 
En sterker dan de dood. 
 
Groen van de hoop, 
De muren vallen steen voor steen. 
We zien elkaar weer staan, 
Een nieuwe tijd breekt aan. 
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Kruisweg Moeder Anna 

Locatiebestuurslid van Welten, Jacques Janssen, heeft vorig jaar een 
overweging gemaakt van de Kruisweg: 'Putten uit de Passie.' Te 
verkrijgen via boekscout.nl: 'De Passie van Jezus kent de laatste jaren 
hernieuwde populariteit in de vorm van de jaarlijkse tv-musical The 
Passion. Hierdoor maken velen kennis met de kruisweg van Jezus in een 
modern jasje. Met de kruisweg in dit boek neemt Jacques P.G. Janssen 
de lezer eerst mee naar de bron van het 
lijdensverhaal in veertien staties. 
Vervolgens laat hij dit verhaal tot een 
bron van verdieping worden voor ons 
alledaagse leven van nu. Het verhaal is 
2000 jaar oud, maar de onderliggende 
thema’s zijn van alle tijden. De auteur 
nodigt uit om na te denken hoe wij zelf 
omgaan met zaken als verraad, lijden, 
angst, onrecht, opportunisme, zwakte, 
spijt, maar ook: standvastigheid, 
overgave, geloof, vertrouwen, 
mededogen, liefde, verzoening. Zo 
kunnen we putten uit de Passie.' Het 
bijzondere is dat Jacques Janssen op Goede Vrijdag om 15.00 uur de 
overwegingen op de Kruisweg zal verzorgen in de Moeder 
Annaparochie. Wees welkom! 
 
Bezoek Paastafereel 

Op 1e en 2e Paasdag is de kerk geopend tussen 13.00 en 16.00 uur voor 
het bezichtigen van het zeer mooie Paastafereel! Tevens bent u in de 
gelegenheid om het boek 'Sint Pancratius in het hart van Heerlen' te 
kopen. Wees welkom!   

De kerkgidsen St. Pancratiuskerk 
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St Joseph Parochie Nieuwsbrief  

februari 2021 

Wilt u in de toekomst het parochieblaadje en verdere info per mail 
ontvangen? 
 
Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar 
secretariaat@rksintjoseph.nl 
 

Enquête 

Als bijlage in dit parochieblad vind u een enquêteformulier. Als 
parochieraad willen we graag peilen wat er onder de parochianen 
/ bewoners van de Heerlerbaan leeft en waar behoefte aan is, 
zodat we kunnen proberen daarop in te spelen. We stellen het 
zeer op prijs als u wat tijd wilt vrijmaken om de vragen te 
beantwoorden en het formulier in de brievenbus van het 
parochiekantoor te deponeren. Alvast hartelijk dank! 
 

Begraafplaats 

Veel mensen weten niet dat de St. Joseph parochie aan de Dr. 
Clemens Meulemanstraat een mooie begraafplaats heeft met ± 
800 graven. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw 
Carry Meijers-Zink die u kan adviseren. Zij gaat mee naar de 
begraafplaats om een graf uit te zoeken en bekijkt samen met u 
welke mogelijkheden er zijn om aan uw laatste wensen te 
voldoen. 
 

Afscheidsdienst 

In de St. Josephkerk worden natuurlijk de afscheidsdiensten 
gehouden en in overleg met passende muzikale ondersteuning. 
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Ook is het mogelijk vanuit de St. Josephkerk om in overleg een 
crematiedienst te houden in het crematorium met een passende 
muzikale ondersteuning.  

 

Vrijwilligers gezocht 

Ter versterking van de groep vrijwilligers zijn we op zoek naar: 
 

➢ één of twee personen die het groen en onkruid rond de 
kerk bijhouden 
 

➢ iemand die 2x per week (als de koster niet kan) de kerk ’s 
ochtends rond 9.00 uur opent en ’s avonds rond 18.00 uur 
weer sluit. 
 

➢ iemand die de bloemstukken van een uitvaartdienst (die 
neergelegd worden in de vredeskapel aan de 
Bautscherweg) naar de kerk brengt, ze op de aangegeven 
plaats neerlegt en verzorgt 
 

➢ als aanvulling op de pastorale werkgroep mensen die zich 
willen inzetten om meer aandacht te geven aan de 
parochianen en bewoners van Heerlerbaan: door mensen 
uit te nodigen om naar het parochiekantoor te komen voor 
een praatje en / of voor wat gezelschap onder het genot 
van een kopje koffie of thee; door het sturen van een e-
mail of een kaartje, door een bezoek of telefoontje 
 

➢ vrijwilligers die ons enthousiast team van de 
bloemenverzorging en decoratie in de kerk willen 
versterken. 

 

Interesse? Mail naar secretariaat@rksintjoseph.nl 
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In memoriam Irene Lamberts en André Meertens 

 

In het tijdsbestek van amper zes weken heeft de St. 
Josephparochie afscheid moeten nemen van twee oud-
kerkmeesters, Irene Lamberts en André Meertens. Beiden waren 
bekende persoonlijkheden op de Heerlerbaan, die door hun 
betrokkenheid bij de (geloofs-)gemeenschap zich zeer 
verdienstelijk hebben gemaakt.  
André Meertens was reeds in de jaren ’80 en ’90 actief als 
penningmeester van de parochie. Het waren de jaren dat de 
meeste parochies nog zelfstandig waren, maar ook de periode dat 
de Heerlerbaan met de komst van Parc Imstenrade en de 
ontwikkeling van het Hoogveld grote uitbreiding onderging. 
Doordat hij schuin tegenover de kerk in de Cl. Meulemanstraat 
woonde, kon hij altijd gemakkelijk ‘een oogje in het zeil’ houden. 
Grote restauraties aan kerk en pastorie heeft hij financieel 
vakkundig begeleid. Hij overleed op 13 januari 2021 in het 
ziekenhuis te Heerlen. 
Irene Lamberts was eveneens vele jaren actief in de parochie, in 
het missiecomité, en in de 2000er jaren ook als secretaris van het 
kerkbestuur. Zij heeft toen de eerste samenwerkingsverbanden 
zien ontstaan en door haar oprechte betrokkenheid bij mensen 
ver weg en dichtbij veel respect verdiend. Zij overleed de dag na 
haar 80ste verjaardag op 24 februari 2021 in huize Elvira te 
Amstenrade. 
 
Wij zijn beiden zeer dankbaar voor het vele vrijwilligerswerk dat 
zij verricht hebben, in de parochie en daarbuiten. Door 
gezamenlijke inzet wordt immers de gemeenschap opgebouwd. 
Misschien kan een dergelijk engagement ook inspirerend werken 
naar anderen, die hun talenten zouden willen inzetten voor de 
gemeenschap.  
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André en Irene hebben hun laatste rustplaats gevonden - als het 
ware ‘in eigen grond’ - op het parochiële kerkhof aan de Cl. 
Meulemanstraat. Mogen zij daar rusten in Gods vrede en liefde.  

D. Rohling 

 

 

 

 

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie 

* 23-02-1941 Irene Lamberts  24-02-2021 
* 19-01-1950 Gertje Reijnen  24-02-2021 
* 01-01-1929 Martha Maassen-Hoorens  05-03-2021 
* 28-07-1931 Jan Loenders 10-03-2021 
 
We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 

 

  

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 9 mei tot 
zondag 3 juli, zou u zo goed willen zijn uw misintenties uiterlijk 
donderdag 22 april te willen bestellen? 
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 23 
april (bij voorkeur mailen naar rickblom7@hotmail.com). 
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KERKDIENSTEN 
 

Donderdag 25 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 
 Theo Smulders 
   

Vrijdag 26 maart 
15.00 uur Kruisweg in de St. Josephkerk 
 
Zondag 28 maart Palmzondag 
 Mc. 14,1-15,47 
 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Jaardienst voor Marlies Rijnders-Olijve 

Jaardienst voor Mw. M. Meuwissen-
Verkoelen 

 Cees van Liempt-Meijers 
 Mien Tellers-Arts 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Jaardienst voor Mathieu en Agnes Lommen-Rutten 

Jaardienst voor ouders Smeelen-Bindels 
Marga Reumkens-Stobbelaar 

 Guus Goossens 

Celebrant Kapelaan Blom 
 
14.00 uur Gezinsmis met de communicanten en hun 

gezinnen (besloten viering) 
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Celebrant Kapelaan Blom 
 

Donderdag 1 april Witte Donderdag  

 Joh. 13,1-15 

19.00 uur H. MIS IN DE ST. PANCRATIUSKERK 
19.00 uur H. Mis in de Elisabethkapel 
 André Meertens 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
 
 

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag 
 Joh. 18,1-19,42 

15.00 uur Kruisweg in de St. Josephkerk 

 Geleid door Diaken Keijmis 
 
19.00 uur Kruisweg in de St. Elisabethkapel 

 Geleid door Guus Prevoo 
 
19.00 uur HERDENKING VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN 

DE HEER / KRUISVERERING IN DE St. 
PANCRATIUSKERK 

 

Zaterdag 3 april Paaszaterdag 
 Mc. 16,1-8 

19.00 uur Paaswake in de St. Josephkerk 

Celebrant Pastoor Jacobs 
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Zondag 4 april  Pasen, Hoogfeest 
 Joh. 20,1-9 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Adam Buijs 

Annie Driessen-Verkuijlen 
 Mw. M. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Jaardienst voor Hub en Fien Lempers-Leers 

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 
Marga Reumkens-Stobbelaar 
Toos Straaten-Boots 

 Annemie Mergen-Sijstermans van de bloemen dames 
 Noortje Savelberg  
 Adam Gielkens en overledenen van de familie Gielkens-

Kallen 
 Overleden ouders Pelzer-Römkens, overleden ouders 

Molenbroeck-Vanderhallen, overleden zus Christina 
Molenbroeck, overleden heer Leen, overleden José 
Molenbroeck-Ceulemans 

 Mia Leers 

Celebrant Kapelaan Blom 
 

Maandag 5 april  Tweede Paasdag 
 Mt. 28,8-15 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant Professor Rohling 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Professor Rohling 
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Donderdag 8 april  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 

dochter Tiny 

 

Zondag 11 april 2e zondag van Pasen B 
 Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
 Joh. 20,19-31 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Wiel Schroeders 

Wiel en Leentje Jongen-Hacken v.w. 
verjaardag Wiel 

 Willemijn Franken-van Aubel 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Zeswekendienst voor Irene Lamberts 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 

dochter Tiny 
Wiesje Faber-de Vos 
Marga Reumkens-Stobbelaar 

Celebrant Kapelaan Blom 
 

Donderdag 15 april  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 

dochter Tiny 
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Zondag 18 april 3e zondag van Pasen B 
 Lc. 24,35-48 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Jaardienst voor de overledenen van de 

familie Francort-Starmans 
Harrie Koelman 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Muzikale opluistering door de dames Jaqueline en Caroline Bosch 
en begeleid door organist de heer Jo Louppen 

  Jaardienst voor Henk en Riet Stienstra-Vermeer 
Jaardienst voor Pastoor René Graat  

 Marga Reumkens-Stobbelaar 
 André Meertens 

Celebrant Kapelaan Blom 
 

Donderdag 22 april  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 

dochter Tiny 
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Zondag 25 april 4e zondag van Pasen B 
 Zondag van de Goede Herder / Roepingenzondag 
 Joh. 10,11-18 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Lida Fontaine-Weber 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  1e jaardienst voor Guus Goossens 
 Marga Reumkens-Stobbelaar 

Celebrant Kapelaan Blom 
 

Donderdag 29 april  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 

dochter Tiny 

 

Zondag 2 mei 5e zondag van Pasen B 
 Zondag oosterse kerken 
 Joh. 15,1-8 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
 Annie Driessen-Verkuijlen 

Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Marga Reumkens-Stobbelaar 

Celebrant Kapelaan Blom 
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Donderdag 6 mei  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
   

Zondag 9 mei 6e zondag van Pasen B 

 Moederdag 
 Joh. 15,9-17 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Peter Borghans en Hubertina 

Borghans-Heuts en dochter Tiny 
Jaardienst ouders Benders-Reinaerts 
Wiesje Faber-de Vos 

 Toos Straaten-Boots 
 Marga Reumkens-Stobbelaar 

Celebrant Kapelaan Blom 
 

Wees gegroet Jozef 
de goddelijke genade heeft u overladen. 
Onze Verlosser heeft in uw armen gerust 
en is opgegroeid onder uw ogen. 
Gij zijt de gezegende onder alle mannen 
en gezegend is Jezus, 
het goddelijke Kind van uw maagdelijke Bruid. 
 
Heilige Jozef, 
tot vader gegeven aan de Zoon van God, 
bid voor ons in onze zorgen 
voor de familie, de gezondheid en het werk 
tot op onze laatste dagen, 
en gewaardig u ons bij te staan 
in het uur van de dood. Amen.



 

   

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 


