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Pinksteren: met vallen en opstaan vooruit!

© Ramon Mangold / Katholiekleven.nl

De lijn van de feestdagen klinkt eenvoudig; na het Laatste
Avondmaal van Witte Donderdag stierf Jezus op Goede Vrijdag,
Hij verrees met Pasen, ging met Hemelvaart naar de hemel. De
leerlingen werden in de tussentijd tussen Pasen en Hemelvaart
gesterkt met ontmoetingen; na Hemelvaart moesten ze even 10
dagen wachten, maar met Pinksteren kregen ze de kracht en de

bezieling van de heilige Geest. Iedereen die ooit in moeilijkheden
is geweest, bijvoorbeeld een dierbare heeft verloren, weet dat
het leven niet zo werkt. Het is een vallen-en-opstaan; het is wegwillen-lopen zoals de Emmaüsgangers, het is twijfel en aarzeling
bij het zien van de weggerolde steen, het is willen-beheersen
zoals Thomas, die zelf wilde zien en wilde voelen. Na ellende
krabbel je weer wat op, maar dan struikel je weer, je ziet het weer
even niet zitten, maar je staat op en gaat verder. Soms lijkt het
zelfs net of het alleen maar slechter gaat. Maar later,
terugkijkend, zie je door de lijn van pieken en dalen heen toch een
opgaande lijn. Zo is het bij ons, zo is het bij de leerlingen; zo is het
ook in de Coronatijd. Met vallen en opstaan zullen we weer
nieuwe wegen gaan ontdekken. Moge de Heilige Geest, die met
Pinksteren over de leerlingen kwam, ook over ons komen: ons beGEEST-eren, ons inspireren, ons begeleiden. Namens alle kerk- en
lokatiebestuurders en alle leden van het pastorale team: Zalig
Pinksteren!
Deken Bouman

20 mei - Mariaviering boskapel
Op donderdag 20 mei om 19.00 uur willen we een mooie viering
houden in de boskapel van Parc Imstenrade. Geen Mis maar een
viering. De boskapel ligt achter Parc Imstenrade: vanaf Villa
Hooghees staan bordjes die de weg wijzen; het is maar een klein
stukje lopen. De viering zal muzikaal worden opgeluisterd door
Vincent van Hout. De avondmis in de St. Josephkerk komt deze
dag te vervallen!

24 mei – Mariamis in de St. Josephkerk
Paus Franciscus heeft 2e Pinksterdag uitgeroepen tot een
Mariadag en wel onder de titel 'Moeder van de Kerk'. Wij willen
in de Eucharistieviering van 11.15 uur bijzonder stilstaan bij Maria
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die onze moeder is en al onze intenties op haar voorspraak bij
God brengen. De Mis wordt opgeluisterd door soliste Nadine
Maes begeleid door Annemie Sluijsmans.

Uitvaart 100 personen
Bij het versoepelen van de maatregelen heeft de regering
besloten dat er voortaan 100 mensen aanwezig mogen zijn bij
uitvaarten, mits de 1,5 meter en de andere maatregelen geborgd
kunnen worden. Dit geldt ook voor kerkelijke uitvaarten, dus ook
voor onze kerken.

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!
• Bij reguliere vieringen advies: maximaal 30 personen. Bij
uitvaarten: maximaal 100.
• 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.
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22 mei - Gebed geeft kracht en steun in moeilijke tijden
Een tijd geleden heeft de Congregatie van de Geloofsleer, na
onderzoek, geconcludeerd dat de Mariaverschijningen aan Ida
Peerdeman niet van bovennatuurlijke oorsprong zijn.
Daarentegen is de devotie tot Maria als 'Moeder van alle
volkeren' wel toegestaan. Op 22 mei a.s., de zaterdag voor
Pinksteren, wordt voor het 25e jaar op rij een gebedsdag
georganiseerd ter ere van de Moeder van alle Volkeren, de
Moeder van de Kerk. U kunt deze dag via het internet live volgen.
De bisschop van Haarlem Jan Hendriks zal de heilige Mis
celebreren samen met emeritus bisschop Jozef Punt. De
Oostenrijkse pater Paul Sigl zal een bezinning houden met als
thema ‘God geeft ons troost, bescherming en vertrouwen door
Maria, de Moeder van alle Volkeren’. In negen verschillende talen
is het programma te volgen, waarbij de Nederlandse vertaling
verzorgd zal worden door pater Petrus Canisius Keijmis. Op de site
van de parochie: www.rksintjoseph.nl zal t.z.t. de link te vinden
zijn; alsook via de facebookpagina van de parochie.

26 juni – 13e pelgrimage naar pater Karel – Munstergeleen
Pelgrimeren heeft te maken met ‘op weg naar’; de ene keer kies
je heel bewust een pad, de andere keer heb je geen grip op de
weg die ingeslagen wordt. Hoe dan ook; het is zinvol om samen
te pelgrimeren naar een bedevaartsoord. De St. Josephparochie
organiseert in samenwerking met het Missionair Overleg
Parkstad deze pelgrimage. Pater Martin, passionist en pastor van
de kapel, ondersteunt de pelgrimage. Iedereen is welkom om
mee te pelgrimeren per fiets, auto of te voet.
Op zaterdag 26 juni vertrekken we per fiets om 9.00 uur vanaf de
St. Josephkerk Heerlerbaan direct naar Munstergeleen. De
wandelaars vertrekken om 10.00 uur vanaf de kerk in Puth naar
Munstergeleen. De H. Mis zal plaatsvinden in de kapel en begint
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om 11.00 uur. U kunt natuurlijk ook gewoon met de auto komen!
U kunt een intentie opgeven voor de pelgrimsprijs van € 5,-. De
meegebrachte intenties kunt u voor aanvang van de Mis afgeven.
Na afloop op van de Mis gebruiken we de meegebrachte lunch op
het terras achter de kapel; voor koffie/thee/fris wordt gezorgd.
Ook kunt u het museum en de museumwinkel bezoeken. Het is
mooi om dit samen te doen. Het is wel noodzakelijk om zich aan
de richtlijnen van het RIVM te houden. Bij twijfel over de
weersomstandigheden kunt u contact opnemen met het
secretariaat/parochiekantoor  (045) 541 38 96. Geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Paastafereel Pancratius nog tot Pinksteren te bewonderen
Het Paastafereel is voor en na de vieringen tot Pinksteren te
bewonderen. Ook bent u natuurlijk van harte welkom op
zaterdagmiddag, vanaf 14.00 uur is de kerk dan open en zijn er
gidsen aanwezig om u te ontvangen.

Vormelingen
Eindelijk zijn we gestart met de bijeenkomsten van de
vormelingen! Onze eerste bijeenkomst was op vrijdag 23 april in
de St. Josephkerk. Om 18.00 uur zijn we met de Heilige Mis
gestart, na de Heilige Mis hebben we een tentoonstelling
bezocht, die apart voor de vormelingen was georganiseerd in de
St. Josephkerk over de Lijkwade van Turijn. De lijkwade is een
grafdoek met sporen van het lichaam van een gekruisigde man.
Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele lijdensweg.
Deze lijkwade is een eeuwenoud linnen kleed met een vage
beeltenis van een man, volgens sommige christenen de lijkwade
waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat Hij aan het kruis
gestorven was. Over de echtheid wordt al eeuwen getwist.
Tijdens deze tentoonstelling wordt o.a. een levensgrote kopie van
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de lijkwade en een replica van de doornenkroon getoond. Ook de
toelichtingen op de diverse wetenschappelijke onderzoeken
zullen hier te zien zijn. Deze tentoonstelling gaat niet in discussie
over de echtheid van de lijkwade maar wil mensen aan het
denken zetten over het lijden en de persoon van Jezus. De
originele lijkwade wordt bewaard in de Dom van Turijn.
De volgende bijeenkomst is vrijdag 28 mei in de St. Josephkerk.
We starten weer om 18.00 uur met de Heilige Mis en daarna gaan
we nadenken over de sacramenten. En in juni gaan we met de
vormelingen te voet naar Wittem. Hier zullen we, nadat we
samen geluncht hebben, een rondleiding door het
kloostercomplex krijgen.
We gaan letterlijk en figuurlijk op pad met de vormelingen,
hierdoor kunnen ze groeien in hun geloof, zodat ze een bewuste
keuze voor het katholieke geloof kunnen maken.

Jozef, patroonheilige van de Kerk
In 1870 riep paus Pius IX Sint Jozef uit tot patroon van de Kerk.
Paus Leo XIII, die een groot vertrouwen
stelde in Sint Jozef, schreef in zijn
encycliek “Quamquam Pluries” in 1889
het volgende over het patroonschap van
Sint Jozef: “De redenen waarom de heilige
Jozef als de bijzondere patroon van de
Kerk beschouwd moet worden en de Kerk
op haar beurt veel moet verhopen van zijn
bescherming en begunstiging, vloeien
voornamelijk voort uit het feit dat hij de
man van Maria en de voedstervader van
Jezus was. Jozef was in zijn tijd de
werkelijke en natuurlijke hoeder, het hoofd en de beschermer
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van de goddelijke Familie. De heilige Jozef verdient dus en is in de
hoogste mate waardig dat hij op de wijze waarop hij eens in alle
omstandigheden op deugdzame wijze het gezin van Nazareth
heeft beschermd, nu met zijn hemelse bescherming de Kerk van
Christus beschut en verdedigt. Zoals Jozef ooit het gezin van
Nazareth beschermde, begeleidde en verdedigde, zo vragen we
hem dat hij nu ook het gezin dat de Kerk is zou beschermen,
begeleiden en verdedigen.”
Eigenlijk zouden we Jozef kunnen beschouwen als de beschermer
en behoeder van de allereerste Kerk die het gezin van Nazareth
vormde rond Jezus. Wanneer we vandaag de dag het huwelijk en
het gezin als een afstraling zien van de Kerk kunnen we het gezin
van Nazareth als een voorafbeelding ervan zien. Op het
Pinksterfeest, de geboortedag van de Kerk, zijn het Maria en de
apostelen die de Heilige Geest ontvangen. In het gezin van
Nazareth zijn het Maria en Jozef die Jezus zelf ontvangen, en zo
de voorafbeelding van de Kerk vormen. Jozef ontvangt de
opdracht en zending om deze kleine Kerk waarvan hij zelf deel
uitmaakt te hoeden, te begeleiden, te beschermen en te
verdedigen. Het is deze opdracht en zending waarvan hem nu
wordt gevraagd deze verder op zich te nemen ten behoeve van
de hele Kerk. Wanneer de Kerk, als mystiek lichaam van Christus
hier op aarde hem dat vraagt, kan hij niet anders dan met het
geloof, de rechtschapenheid en de gehoorzaamheid die hem
eigen zijn dat aan te nemen.
Ieder evangelisatiewerk en opbouw van de Kerk is in eerste
instantie het werk van de Heilige Geest. Maar we mogen de
realisatie en het welslagen ervan toevertrouwen aan de heilige
Jozef en onder diens bijzondere bescherming.
Uit “Ga tot Jozef” van Br. René Stockman f.c.
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St Joseph Parochie Nieuwsbrief
april 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

Kerkbalans - geef vandaag voor de kerk van morgen
Wij kijken terug op een bewogen 2020, maar kijken vooral
vooruit. Juist in een gemeenschap waarin mensen steeds vaker
op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een
gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Voor veel mensen
zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken en
kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. In onze parochie
willen wij omzien naar elkaar, mensen met elkaar verbinden. Uw
steun daarbij is van onschatbare waarde. Wij danken iedereen
hartelijk voor uw gulle bijdrage. Dank!

Vastenactie 2021: Hartelijk dank
Heel veel dank aan alle parochianen die hebben bijgedragen aan
het vastenactieproject 'beroepsonderwijs en ondernemerschap
in ontwikkelingslanden.'
De eindstand (collectes, bankoverschrijvingen, opbrengst tasjes
gemaakt van hongerdoeken en bijdrage bij pelgrimswandeling) is
zover bekend ver boven de duizend euro uitgekomen. Het
definitieve bedrag wordt overgemaakt naar het Missieburo
Roermond. Met uw bijdrage geeft u jonge mensen de kans om
aan hun toekomst te werken. Dank hiervoor!
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Enquête
In het vorige parochieblad was als bijlage een enquêteformulier
toegevoegd. Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt, en hebt
u het vergeten in te vullen; omdat we als parochieraad graag
willen peilen wat er onder de parochianen / bewoners van de
Heerlerbaan leeft en waar behoefte aan is, zouden we het zeer
op prijs stellen dat u het formulier alsnog invult en het in de
brievenbus van het parochiekantoor deponeert. Alvast hartelijk
dank!

Mededeling
Tijdens diensten in de kerk is het toilet in het parochiekantoor
toegankelijk, bereikbaar vanuit de kerk.

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
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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 email of een kaartje, door een bezoek of telefoontje
➢ vrijwilligers

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

➢ netwerkers / bezorgers voor het parochieblaadje die af en toe
eens willen invallen

Interesse? Mail naar secretariaat@rksintjoseph.nl

Devotionalia voor de missie
Op Heerlerbaan is het Missie Thuisfront al jarenlang actief in de
ondersteuning voor de missie. Er is een goed contact met Pater
Zwarthoed die al meer dan 55 jaar werkt in de Congo in en bij de
dorpen van Lubumbashi. Hij heeft met name de zorg voor weesen straatkinderen en jongeren. Ook zijn er veel vluchtelingen
aanwezig in de dorpen. Er is behoefte aan devotionalia en wij
kunnen hem daar bij helpen! Wat zijn devotionalia? Denk aan
kruisen, kaarsen, beelden, rozenkransen etc. Maar graag niet te
groot want ze worden verstuurd met bananendozen! Heeft u er
thuis liggen en wilt u pater Zwarthoed helpen? U kunt zich dan
melden bij mevr. Vijgen;  (045) 542 68 74.
Alvast hartelijke dank voor uw steun!

Rozenkrans en litanie H. Joseph
Elke donderdag is er, voorafgaand aan de H. Mis, om 18.30 uur de
uitstelling van het Allerheiligste. Tevens wordt het rozenhoedje
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gebeden. Echter, er zullen iets minder dan 5 tientjes gebeden
worden. Dit geeft ruimte aan een kleine stilte om te bidden tot
het Allerheiligste en bidden we in dit Josephjaar de litanie ter ere
van de H. Joseph.

Oranjehof
Twee keer in de maand wordt de H. Mis gevierd op de vrijdag om
15.00 uur. Het is helaas nog niet toegestaan voor mensen van
buiten om deze Missen bij te wonen. Ook bij de bewoners worden
er twee groepen gemaakt zodat zij, voorlopig, 1 keer in de maand
een H. Mis kunnen bijwonen.

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie
* 11-11-1939
* 17-04-1920
* 05-05-1938
* 16-03-1938
* 04-10-1963

Jeanny Fokkens-Lippertz
Suze van Rijk-van Leeuwen
José Verdickt
Sjef Quaedvlieg
John Huynen

 19-03-2021
 24-03-2021
 31-03-2021
 25-04-2021
 27-04-2021

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 3 juli
tot zondag 29 augustus, zou u zo goed willen zijn uw
misintenties uiterlijk donderdag 17 juni te willen bestellen?
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy:
vrijdag
18
juni
(bij
voorkeur
mailen
naar
rickblom7@hotmail.com).
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KERKDIENSTEN
Donderdag 6 mei
18.30 uur
19.00 uur

Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk

Vrijdag 7 mei
15.00 uur

H. Mis in de Oranjehof
Mia Leers
Jeanny Fokkens-Lippertz

Zondag 9 mei
10.00 uur

6e zondag van Pasen B
Moederdag
Joh. 15,9-17
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Suze van Rijk-van Leeuwen en haar
3 kinderen Paul, Hans en Yvonne die
haar zijn voorgegaan
Lisette Keijbets-Lemmelijn v.w. haar
verjaardag

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst ouders Benders-Reinaerts
Wiesje Faber-de Vos
Toos Straaten-Boots
Marga Reumkens-Stobbelaar

Celebrant

Kapelaan Blom
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Donderdag 13 mei
10.00 uur

Hemelvaart van de Heer
Mc. 16,15-20
H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant

Kapelaan Blom

Zondag 16 mei
10.00 uur

7e zondag van Pasen B
Joh. 17,11b-19
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Voor Annie Rutjes-Mulkens

Celebrant

Deken Schreurs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst ouders Mathieu en Mia WachelderSavelberg
Mathieu en Fieny Ploumen-Francort
Marga Reumkens-Stobbelaar
Piet Starmans

Celebrant

Kapelaan Blom

Donderdag 20 mei
19.00 uur

Mariaviering in de Boskapel
Muzikale opluistering Vincent van Hout

H. MIS IN DE ST. JOSEPHKERK VERVALT!
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Vrijdag 21 mei
15.00 uur

H. Mis in de Oranjehof

Zondag 23 mei
10.00 uur

Pinksteren, Hoogfeest
Joh. 15,26-27; 16,12-15
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Willemijn Franken-van Aubel

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst voor de ouders Dohmen-Thelen
Jaardienst voor de ouders Auf den Kamp-van
Tongerloo en hun overleden kinderen en
kleinkinderen
Mia Leers
Irene Lamberts
Marga Reumkens-Stobbelaar

Celebrant

Deken Bouman

Maandag 24 mei
11.15 uur

H. Maria, Moeder van de Kerk
Joh. 19,25-34
H. Mis in de St. Josephkerk
Muzikale opluistering soliste Nadine Maes
begeleid door Annemie Sluijsmans

Celebrant

Kapelaan Blom
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Donderdag 27 mei
18.30 uur
19.00 uur

Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk

Vrijdag 28 mei
18.00 uur

H. Mis in de St. Josephkerk met de vormelingen

Zondag 30 mei
10.00 uur

Feest van de H. Drie-eenheid
Mt. 28,16-20
H. Mis in de St. Elisabethkapel

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst voor ouders Jan en Gerda
Smeets-Gülickers en dochter José
Smeets
Jaardienst voor Roger Hamers van familie en
vrienden
Marga Reumkens-Stobbelaar

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 3 juni
18.30 uur
19.00 uur

Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
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Vrijdag 4 juni
15:00 uur

H. Mis in de Oranjehof
Jeanny Fokkens-Lippertz

Zondag 6 juni
10.00 uur

Feest van het H. Sacrament
Mc. 14,12-16.22-26
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Annie Driessen-Verkuijlen

Celebrant

Deken Bouman

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
André Meertens v.w. zijn verjaardag
Marga Reumkens-Stobbelaar

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 10 juni
18.30 uur
19.00 uur

Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
Ouders van den Dolder en dochter Maria

16

Zondag 13 juni
10.00 uur

11e zondag door het jaar B
Mc. 4,26-34
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Suze van Rijk-van Leeuwen en haar
3 kinderen Paul, Hans en Yvonne die
haar zijn voorgegaan
Leo Houben

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Toos Straaten-Boots v.w. haar verjaardag
Marga Reumkens-Stobbelaar

Celebrant

Professor Rohling

Donderdag 17 juni
18.30 uur
19.00 uur

Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk

Vrijdag 18 juni
15:00 uur

H. Mis in de Oranjehof
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Zondag 20 juni
10.00 uur

12e zondag door het jaar B
Vaderdag
Mc. 4,35-41
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Adam Buijs

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Lenie Bosch-Kuipers
Marga Reumkens-Stobbelaar
Leo Benders v.w. zijn verjaardag
Kapelaan Blom

Celebrant

Donderdag 24 juni
18.30 uur
19.00 uur

Geboorte van Johannes de Doper, Hoogfeest
Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk

Zondag 27 juni
10.00 uur

13e zondag door het jaar B
Mc. 5,21-43 of 5,21-24.35b-43
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jeanny Fokkens-Lippertz
Lisette Keijbets-Lemmelijn

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Piet Starmans
Marga Reumkens-Stobbelaar

Celebrant

Z.E.H. Schnackers
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Donderdag 1 juli
18.30 uur
19.00 uur

Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans
H. Mis in de St. Josephkerk
Ouders Meertens-Hendricks

Vrijdag 2 juli
15:00 uur

H. Mis in de Oranjehof

Zondag 4 juli
10.00 uur

14e zondag door het jaar B
Mc. 6,1-6
H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst ouders Hub en Mia
Jussen-Reinders
Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen

Celebrant

Pastoor Jacobs

11.15 uur

H. Mis in de St. Josephkerk
Irene Lamberts
Marga Reumkens-Stobbelaar

Celebrant

Kapelaan Blom
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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 t/m vrijdag van 9.00 tot 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:
20
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