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Kapelaan Blom wordt pastoor in Bergen-Afferden-
Siebengewald 

In totaal werkt kapelaan Rick Blom nu zo'n 12 jaar in Heerlen: 
eerst was hij hier 2 jaar als stagiair, daarna werkte hij een jaar als 
diaken en vervolgens 9 jaar als priester, als kapelaan. 
In de afgelopen weken heeft Mgr. Maessen als vicaris-generaal 
met hem gesproken en heeft hij hem verteld, dat de bisschop 
voornemens is hem te benoemen tot pastoor van drie parochies 
in Noord-Limburg, meer concreet betreft dit de parochies Bergen, 
Afferden en Siebengewald. Op 17 juni heeft de kennismaking met 
de kerkbesturen plaatsgevonden, binnenkort zal de benoeming 
worden geformaliseerd. 
Om de overgang niet voor de vakantie te overhaasten, zal zijn 
feitelijke start waarschijnlijk na de grote vakantie plaatsvinden. 
In de komende twee maanden zal dus hij gewoon werkzaam 
blijven in Heerlen en kunt u een beroep op hem doen, zoals u dat 
gewend bent. We rekenen daarbij wel op uw begrip dat hij al 
vaker naar het noorden zal gaan voor afspraken en 
voorbereidingen en dat er ook een vakantieperiode zal zijn, zodat 
hij fris aan zijn nieuwe taak en opdracht kan beginnen. 
Hij zal door velen zeer gemist worden. Hij was door al die jaren 
een vaste kracht, die door zijn persoon en betrokkenheid door 
zeer velen werd gewaardeerd. Hij speelde niet alleen een grote 
rol als man Gods in het leven van individuele gelovigen, maar ook 
bij verenigingen en in de hele gemeenschap. Maar we begrijpen 
dat de bisschop alle vertrouwen in hem heeft voor deze nieuwe 
functie en dat de parochies aldaar ook recht hebben op een 
goede herder. U zult later meer informatie krijgen over een 
gepast afscheid, want dat heeft hij meer dan verdiend. 
Voor wat betreft Heerlen: het bisdom heeft ons toegezegd dat er 
een kapelaan als opvolger zal komen, maar wie dat zal zijn en 
wanneer hij zal kunnen starten, is nog niet bekend. Wij houden u 
daarover op de hoogte. 
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Wij wensen pastoor Blom van harte proficiat met deze 
benoeming en vragen u om hemzelf en ook zijn huidige en zijn 
nieuwe parochies te dragen in uw gebed. 

Deken Bouman 
 

Tentoonstelling Lijkwade  

In de Italiaanse plaats Turijn is een interessant relikwie te 
bezichtigen: de lijkwade van Turijn. De naam zegt het al: volgens 
het verhaal zou Jezus in dit doek zijn gewikkeld na zijn dood. Bij 
de verrijzenis van Jezus is er een afdruk ontstaan in het doek. Voor 
wetenschappers al lange tijd een debat over de historische 
betrouwbaarheid ervan. Maar het zou wel eens goed kunnen zijn 
dat de lijkwade werkelijk het doek is waar Jezus in gewikkeld is en 
dat een afdruk laat zien van de verrijzenis. Als het echt is, dan 
hebben we een foto van de verrijzenis van Jezus. Het belangrijkste 
is dat de lijkwade een goed beeld laat zien van de kruisiging uit 

die tijd én het brengt ons dichter bij de beleving en 
het besef hoeveel Jezus voor ons heeft overgehad 
om uit liefde voor ons te leiden. Geen makkelijk 
thema maar daarom des te interessanter om meer 
over te horen! Een replica van deze lijkwade zal 
aanwezig zijn in enkele kerken van ons cluster.  
 
U bent van harte welkom en uitgenodigd voor de 
volgende momenten waarbij de heer Joep Habets 
uitleg zal geven over de lijkwade van Turijn: 
➢ zondag 27 juni ná de Mis van 10.00 uur in de 
St. Elisabethkapel 
➢ zondag 4 juli ná de Mis van 11.15 uur in de 
St. Josephkerk 
➢ zondag 11 juli ná de Mis van 11.30 uur in de 
St. Pancratiuskerk 
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Kinderclub St. Joseph Heerlerbaan   

Beste kinderen!   
We willen jullie graag uitnodigen voor een eerste bijeenkomst van 
de Kinderclub St. Joseph Heerlerbaan! Het idee is om dit elke 
maand te gaan organiseren op de vrijdagmiddag. We hebben 
besloten om voor de grote vakantie al een bijeenkomst te 
organiseren. 
Op vrijdag 2 juli nodigen we jullie uit 
om naar het parochiezaaltje te 
komen van de St. Josephkerk, de 
Ontmoetingsruimte. We richten ons 
op de kinderen vanaf groep 4. De 
middag duurt van 15.30 tot 17.00 
uur. We nemen samen een verhaal 
door over Jezus en praten er samen over. Maar we gaan ook 
allerlei leuke dingen doen zoals knutselen en spelletjes!  
Wees welkom!! 

Namens de Parochie Werkgroep,  
Kapelaan Blom 

 
Voertuigzegening – 11 juli 

Dit jaar zal weer de traditionele autozegening, of liever gezegd 
zegening van alles wat wielen 
heeft en waarmee we op reis 
en op weg kunnen gaan, 
plaatsvinden en wel op zondag 
11 juli na de Mis van 11.15 uur 
bij de St. Josephkerk. Door het 
zegenen willen we ook onze 
eigen levensreis aan God 
toevertrouwen. 
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Presentatiemis communicanten - 18 juli 

'Lief zoals je bent'; dat is het thema van de communicanten dit 
jaar. De Communiemis zal plaatsvinden na de schoolvakantie (26 
september), maar op zondag 18 juli zullen de kinderen zich gaan 
voorstellen tijdens de Mis van 11.30 uur. Het is helaas niet anders 
dat deze Mis alleen toegankelijk is voor de gezinnen van de 
communicanten en de genodigden. We hopen dat u hiervoor 
begrip heeft! We wensen de kinderen een mooie viering toe, 
samen op weg naar hun 1e Communie! 

 

Eerste dag voor grootouders – 25 juli 

In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-Jozef en de 
familie, heeft paus Franciscus ook aan opa’s en oma’s gedacht. Hij 
heeft er zelfs een nieuwe gebedsdag voor in het leven geroepen. 
Voortaan is de vierde zondag van juli ‘Werelddag van grootouders 
en ouderen’. Dit eerste jaar is dat op zondag 25 juli. Die datum is 
niet willekeurig gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de 
feestdag van Joachim en Anna, de grootouders van Jezus. 
Volgens de paus is er te weinig aandacht voor ouderen en 
grootouders en vergeten we weleens de rijkdom van hun bijdrage 
aan het bewaren en doorgeven van onze wortels. “Ouderen 
herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat 
grootouders de band zijn die verschillende generaties met elkaar 
verbindt door de ervaring van het leven en het geloof door te 
geven,” aldus paus Franciscus. Volgens hem wekt de Heilige Geest 
ook vandaag in oudere mensen gedachten en woorden van 
wijsheid. 
 



 

   

Kroedwusj wandeling - 14 augustus 

U bent allen van harte 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 (bos kruiden) is samengesteld 
uit twee graansoorten, twee 
geneeskrachtige kruiden en onweer-
werende kruiden. We 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 rond 15 augustus, Maria Tenhemelopneming. De kroedwusj 
wordt gebruikt om onheil af te wenden en in huis of op zolder op 
te hangen. 
Het is noodzakelijk zich aan de richtlijnen van het RIVM te 
houden. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en 
iets lekkers. 
Vertrek: zaterdag 14 augustus om 11.00 uur bij de St. Josephkerk  
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Mistijden in de vakantie 

De vieringen van de HH. Missen blijven onveranderd in de 
vakantietijd. Aanmelden is niet nodig. Ter info onderstaand een 
overzicht van de Missen in ons cluster. 
 

 Pancratius Joseph Elisabeth Martinus Molenberg Moeder 
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Kerk en Corona 

Op het moment dat parochieblad wordt voorbereid, is de stand 
van zaken als volgt: in principe gaan we mee met de 
versoepelingen van de overheid. Maar de precieze instructies van 
de bisschoppen over bv. het zingen, hebben we nog niet 
ontvangen. We proberen u via andere kanalen op de hoogte te 
houden. 

 

Vormelingen  

Op zaterdag 19 juni zijn 20 vormelingen met 4 begeleiders op stap 
geweest naar Wittem. Het was een warme dag en we zouden 
starten met een wandeling van 5 km. Deze hebben we door de 
hitte ingekort tot 2 kilometer. Daarna hebben we een rondleiding 
gekregen door het klooster van Wittem, we hebben o.a. de 
bibliotheek, de grafkelder, de refter en de kerk bezocht. Nadat we 
samen de Heilige Mis gevierd hadden zijn we tegenover de kerk, 
frietjes gaan eten. Het was een warme, leerzame en gezellige dag! 

 

Attributen waarmee Sint Joseph meestal wordt afgebeeld 

Verwijzend naar het beroep dat hij uitoefende, kennen we de 
beelden van de man met de zaag in de hand, de schaaf of 
winkelhaak, soms zelfs met een boor of een bijl.  

De lelie is in zijn meest originele vorm het symbool van de 
zuiverheid en wordt natuurlijk gekoppeld aan Sint Jozef die de 
maagdelijkheid van Maria in het huwelijk respecteerde en een 
zeer zuiver leven leidde. Hij wordt daarom ook de patroon van de 
zuiverheid genoemd. Maar in de vroegste afbeeldingen ziet men 
meer de bloeiende staf, die verwijst naar het verhaal dat de staf 
die hij bij zich had, ging bloeien als teken dat hij de uitverkorene 
was om Maria tot zich te nemen. 



9 

Op de geboortescènes staat Jozef dikwijls afgebeeld met een 
kaars of een lantaarn in de hand, waarbij hij het licht laat schijnen 
op Jezus. Met Jezus is het ware licht in de wereld gekomen, en 
Jozef heeft daarin zijn opdracht als voedstervader vervuld. 

Ter verwijzing naar de opdracht van Jezus in de tempel zien we 
Jozef met een koppel duiven, ofwel in de hand, ofwel in een 
mandje. 

Een zeldzame keer wordt hij afgebeeld met een beker, een 
herinnering aan het 
bittere water dat hij 
samen met Maria moest 
drinken als bewijs van zijn 
onschuld in de 
zwangerschap van Maria. 

Tenslotte tonen de meest bekende sculpturen ons steeds Jozef 
met het kind Jezus op de arm of naast Maria en het kind Jezus in 
hun midden. Recentelijk, onder de invloed van Paus Franciscus, 
werd ook een beeld van de slapende Jozef in omloop gebracht, 
een verwijzing naar Jozef die tijdens zijn slaap door dromen zijn 
boodschappen van de engel ontvangt. Onder het beeld wordt een 
briefje met een verzoek gelegd, in de hoop dat er via Sint Jozef 
tijdens de nacht een antwoord op het verzoek of de smeekbede 
zal komen.  

Uit “Ga tot Jozef” van Br. René Stockman f.c. 

 

Herstart dinsdagse orgelconcerten 

In de afgelopen maanden lagen de dinsdagmiddagconcerten stil. 
Jo Louppen pakt de draad weer op; met ingang van dinsdag 6 juli 
om 13.00 uur zal er in de Pancratiuskerk weer een orgelconcertje 
van een half uur zijn op de eerste dinsdag van de maand. Welkom, 
aanmelden is niet nodig; een vrije gave wordt op prijs gesteld. 
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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! 
 

Mijn Huisje 

Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot. 
Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God. 
Daar praten we even, heel rustig, heel stil, 
God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil. 
Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer, 
maar alles komt thuis bij de lieve Heer.  
 
En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner, 
want Hij is het huis waarin alles mag wonen, 
Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed. 
Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet. 
Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen! 
Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open. 

© 2017 Marjet de Jong 

 

Vakantietijd 

Het is al bijna vakantie, tijdens deze tijd kun je even de boel de 
boel laten, even nergens aan denken. Na de vakantie zullen de 
vormelingen verder op pad gaan, zal het ledenaantal van het de 
Kinderclub Sint Joseph uitbreiden, zullen we een Alphagroep 
opstarten. In de vakantietijd gaan we hierover nadenken hoe wij 
daar precies invulling aan gaan geven, zodat iedereen in onze 
parochie een veilige plek, een thuis kan vinden. 

mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
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St Joseph Parochie Nieuwsbrief  

juni 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 
 

 

St. Josephmarkt op zondag 12 september 2021 

Door de verdergaande versoepelingen ziet het er naar uit dat in 
september de anderhalve meter afstand houden kan worden los 
gelaten. Dat betekent eindelijk weer mogelijkheden om elkaar in 
grotere aantallen te ontmoeten. In het afgelopen jaar is het 
nieuwe parochiekantoor gerealiseerd in het voorportaal van de 
kerk. Op zondag 12 september willen we dit officieel openen, in 
combinatie met rondleidingen in de kerk in het kader van de 
Open Monumentendag. Op het grote grasveld bij de kerk houdt 
de parochie in dit jaar van St. Joseph voor het eerst een St. 
Josephmarkt waar nieuwe en gebruikte spullen voor eigen 
opbrengst verkocht kunnen worden. 
Voor het huren van een kraam kunt u zich melden via 
secretariaat@rksintjoseph.nl. De markttijden zijn van 12.00 tot 
17.00 uur. Op de markt staan tevens diverse stands voor het 
versterken van de inwendige mens en er wordt gezorgd voor 
gezellige muziek. Ook worden activiteiten voor kinderen gepland.                                                                               
 

Mededeling 

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

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl
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Vrijwilligers gezocht 

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

➢ vrijwilligers voor het onderhoud van de begraafplaats 
(tijdens de zomermaanden 1 (woensdag)ochtend per 
week en in de wintermaanden 1 ochtend per 14 dagen) 
voor de volgende werkzaamheden: 
▪ bijhouden van de paden 
▪ onkruidbestrijding 
▪ grasmaaien urnenveld 
▪ bijhouden van (vervallen) graven die niet geruimd 

worden 
 

➢ 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 

 

➢ vrijwilligers die ons enthousiast team van de 
bloemenverzorging willen versterken 

 

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

 

Interesse? Mail naar secretariaat@rksintjoseph.nl 
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H. Missen Oranjehof 

Twee keer per maand wordt in het Oranjehof de Eucharistie 
gevierd en wel (doorgaans) op de 2e en 4e vrijdag van de maand 
(voorheen was dit de 1e en de 3e). De H. Mis is bedoeld voor de 
bewoners. De maatregelen zijn gelukkig steeds minder streng, 
maar als u een Mis wilt bijwonen, vraag vooraf aan Oranjehof of 
dit ook mogelijk is. Telkens vieren we de Mis om 15.00 uur. 

 

Gedoopt in onze parochie 

 
 20 juni Bowie Holtus 
 
 

Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst! 

 

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie 

* 16-03-1938 Sjef Quaedvlieg  25-04-2021 
* 04-10-1963 John Huynen  27-04-2021 
* 01-01-1927 Frans Jongen  06-05-2021 
* 31-03-1934 Frans Jozef Reumkens  06-05-2021 
* 05-09-1946 Toon Becholtz  09-05-2021 
* 09-08-1935 Mies Beckers-Schippers  16-06-2021 
* 26-06-1931 Celine Finders-van der Linden  18-06-2021 
* 14-07-1924 Ans van de Kar-Middelhuis  20-06-2021 
 
Mogen zij rusten in vrede! 
We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!  
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KERKDIENSTEN 
 

Donderdag 1 juli  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Ouders Meertens-Hendricks 

 
Vrijdag 2 juli 
15:00 uur H. Mis in de Oranjehof 

 
Zondag 4 juli 14e zondag door het jaar B 
 Mc. 6,1-6 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Jaardienst voor de ouders Hub en 

Mia Jussen-Reinders 
Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 muzikale opluistering: Wendy Kokkelkoren 
  Zeswekendienst voor Toon Becholtz 
 Jaardienst voor Mathieu Schuurman 
 Irene Lamberts 
 Marga Reumkens-Stobbelaar 

Celebrant Kapelaan Blom 
Aansluitend uitleg over de expositie van de Lijkwade van Turijn 
door Joep Habets 
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Donderdag 8 juli 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

 
Zondag 11 juli 15e zondag door het jaar B 
 Mc. 6,7-13 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Joop Dingjan-de Bats 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Keetje Saive-Herberigs 

Celebrant Professor Rohling 
Aansluitend voertuigzegening 

 
Donderdag 15 juli 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Jaardienst voor Barbe Debets-Cezard, Pierre 

Debets en Jean-Marie Debets 
 

Vrijdag 16 juli 
15:00 uur H. Mis in de Oranjehof  

 
Zondag 18 juli 16e zondag door het jaar B 
 Mc. 6,30-34 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Willemijn Franken-van Aubel 
 Voor Suze van Rijk-van Leeuwen en 

haar 3 kinderen Paul, Hans en 
Yvonne die haar zijn voorgegaan 

Celebrant Pastoor Jacobs 
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11.30 uur Presentatiemis communicanten Windwijzer in de 

St. Josephkerk - BESLOTEN VIERING 

Celebrant Kapelaan Blom 

 
Donderdag 22 juli 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

 
Zondag 25 juli 17e zondag door het jaar B 
 Werelddag van grootouders en ouderen 
 Joh. 6,1-15 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Harry Overmars 

Jeanny Fokkens-Lippertz 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  muzikale opluistering: Ed Pluijmen, trompettist en Raymond 

de Laruelle, accordeonist 
 Hub en Tiny Starmans-v.d. Heijden 

Celebrant Professor Rohling 

 
Donderdag 29 juli 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
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Zondag 1 augustus 18e zondag door het jaar B 
 Joh. 6,24-35 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Wiel Schroeders vanwege zijn 

verjaardag 
Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Jaardienst voor Tientje Offermans 

Celebrant Kapelaan Blom 

 
Donderdag 5 augustus 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

 
Zondag 8 augustus 19e zondag door het jaar B 
 Joh. 6,41-51 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  

Celebrant Pastoor Jacobs  
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Professor Rohling 

 
Donderdag 12 augustus 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

 
Vrijdag 13 augustus 
15:00 uur H. Mis in de Oranjehof 
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Zondag 15 augustus Maria Tenhemelopneming, Hoogfeest 
 Lc. 1,39-56 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Voor Suze van Rijk-van Leeuwen en 

haar 3 kinderen Paul, Hans en 
Yvonne die haar zijn voorgegaan 

Celebrant deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 muzikale opluistering: Jacqueline Bosch 

Celebrant Deken Bouman 

 
Donderdag 19 augustus 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

 
Zondag 22 augustus 21e zondag door het jaar B 
 Joh. 6,60-69 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  1e jaardienst voor Harrie Koelman 
 Willemijn Franken-van Aubel 

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

Celebrant Kapelaan Blom 

 
Donderdag 26 augustus 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
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Vrijdag 27 augustus 
15:00 uur H. Mis in de Oranjehof 

 
Zondag 29 augustus 22e zondag door het jaar B 
 Mc. 7,1-8.14-15.21-23 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Voor Wiel en Leentje Jongen-

Hacken vanwege de sterfdatum van 
Wiel 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Blom 

 
Donderdag 2 september 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 
 

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 29 
augustus tot zondag 17 oktober, zou u zo goed willen zijn uw 
misintenties uiterlijk donderdag 12 augustus te willen 
bestellen? Uiterste datum voor het opgeven van redactionele 
copy: vrijdag 13 augustus (bij voorkeur mailen naar 
rickblom7@hotmail.com). 



 

   

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: NL43 INGB 0001 0490 77 


