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Afscheid kapelaan Rick Blom 

Een schok ging rond… onze kapelaan gaat weg! Het bleek echt waar, er 
een stokje voor steken was onmogelijk. Inmiddels is hij zelfs al verhuisd 
naar Noord-Limburg, om daar binnenkort te starten als pastoor van 
Bergen-Afferden-Siebengewald. Tot begin september zal hij nog een 
aantal werkzaamheden afronden: op zondag 5 september nemen we 
afscheid van hem met een H. Mis om 10:30 uur in de Annakerk, 
Bekkerveld 10. Na afloop van deze H. Mis bent u in dezelfde kerk tot 
14 uur in de gelegenheid om hem te danken en te groeten. 
Wij hebben voor deze kerk en deze receptieplaats gekozen, omdat 
deze kerk met een vloeroppervlakte van 1.600 m² de meeste mensen 
de gelegenheid biedt om aanwezig te zijn, daar kunnen de afstanden 
en de Coronamaatregelen het best worden geborgd.  
Om ook de vrijwilligers in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, 
vervallen die ochtend de H. Missen in de andere kerken van ons cluster.  
Vooruitlopend op deze dag willen we hem nu al danken voor alles, wat 
hij voor velen in Heerlen heeft gedaan en betekend. Wij wensen hem 
een goede afronding, een goed afscheid en veel zegen over zijn 
pastoraat in Noord-Limburg! 
 
Deken Bouman, pastorale team en kerkbestuur. 

september / oktober 
2021 

http://www.rksintjoseph.nl/
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Afscheidswoord kapelaan Rick Blom 

De laatste 2 maanden zijn voor mij heel vreemd geweest. Op zaterdag 
5 juni kreeg ik een telefoontje van Mgr. Maessen met de boodschap: 
'kom maar langs want we moeten eens over jouw toekomst gaan 
praten.' Dat weekend weet je: 'ik ga een andere benoeming krijgen, 
maar ik weet niet waar.' Dan maandagochtend 7 juni kreeg ik het te 
horen: 'Bergen, Afferden en Siebengewald.' Opnieuw vreemde weken: 
'je weet dat je weggaat én je weet waarheen, maar 'niemand' mag het 
nog weten.' En toen brak het weekend van 19 en 20 juni aan waarin 
het nieuws eindelijk bekend mocht worden! Dan kwamen de weken 
waarbij je denkt: 'dit is voor mij de laatste keer of een van de laatste 
keren.' In de laatste week van juli zijn al mijn spullen reeds verhuisd 
naar Bergen. Een vreemde gewaarwording om in een leeg huis te zitten 
en langzaam begint toch echt het besef door te dringen dat je Heerlen 
moet gaan verlaten en opnieuw mag beginnen in Noord-Limburg. Ik 
denk dat de komende vakantie (op de camping in Groningen) voor mij 
een goede tijd zal zijn om alles eens rustig te laten bezinken. Enerzijds, 
hoe ik al die jaren in Heerlen priester ben geweest. Anderzijds, hoe ik 
dát kan meenemen als priester in Bergen, Afferden en Siebengewald. 
Hoe leeg de pastorie nu ook is, ik zit wel boordevol herinneringen die 
ik met zoveel mensen heb mogen delen. En dát is ook het belangrijkste 
dat ik mag meenemen in mijn nieuwe uitdaging. Het was ontzettend 
boeiend om in deze tijd de boodschap van het Evangelie zichtbaar te 
maken en dat met mensen samen te doen. Als priester ben je er voor 
mensen geweest, maar je hebt ook mét mensen opgetrokken en er zijn 
zovele mensen die iets bijzonders voor mij hebben betekend! Er is maar 
één woord voor: en dat is een enorm groot dankjewel! De groei die ik 
mocht doormaken in Heerlen neem ik mee naar de nieuwe parochies 
en ik moet ook wel toegeven: ik krijg ook al steeds meer zin om de 
mensen in Bergen, Afferden en Siebengewald te leren kennen. Na 9 
jaar neem ik afscheid, niet alleen als kapelaan maar ook als Rick. 
Dankjewel en het ga jullie goed! 
 
Kapelaan Rick Blom 
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Vakantie voorbij 

De vakantie is weer voorbij, alles heeft even stilgestaan, we 
hoefden niet naar school, niet te werken en de bedrijvigheid 
rondom het jeugdwerk in de parochies was ook even stil. Maar 
vanaf nu gaan we weer beginnen, er zullen weer diverse 
activiteiten worden georganiseerd en we hopen dat jullie hier net 
zo enthousiast over zijn als wijzelf. Wij staan in ieder geval te 
popelen om aan de slag te gaan. Tot gauw! 
 

Klaar voor de start? 
Ben je klaar voor de start? 
heb je zin in het jaar? 
Is er zon in je hart, 
is je kamertje klaar? 
 
Staat je wekker al stipt 
om op tijd weg te gaan? 
Zijn je nagels geknipt, 
is je haar al gedaan? 
 
Staat je fiets bij de stoep? 
Zit je brood in je tas? 
Weet je nog welke groep? 
Weet je al welke klas? 
 
Veel succes, ga maar vlug! 
Ik ga ook naar mijn baan. 
Kijk ik zwaai, jij zwaait terug. 
In mijn oog prikt een traan. 
 
2019 Marjet de Jong 
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Sint Josephmarkt – 12 september 

De St. Josephparochie nodigt u op zondag 12 september van 
harte uit voor de St. Josephmarkt. We starten de dag met de H. 
Mis om 11.15 uur in de St. Josephkerk die opgeluisterd wordt 
door Ensemble Excludent. De Zonnebloem zal in het kader van 
ziekenzondag een bijdrage leveren en aan het einde van de H. Mis 
een deurcollecte houden. Aansluitend wordt het nieuwe 
parochiekantoor ingezegend. 
De marktkramen worden opgesteld vóór de kerk en de toren. 
Voor € 20,= kunt u een kraam huren (melden bij Carry Meijers, 
secretariaat@rksintjoseph.nl) en uw eigen spulletjes verkopen. 
Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd: er zal koffie, thee en 
fris verkrijgbaar zijn en daarnaast ook vlaai en wafels (opbrengst 
hiervan is bestemd voor de parochie). De markt is open van 12.00 
tot 17.00 uur. 
In het kader van Open Monumentendag worden rondleidingen 
verzorgd in de kerk en is er een kleine tentoonstelling van 
“kerkschatten” (kazuifels, monstrans enz.). 
Daarnaast worden in samenwerking met de Stichting Zuid-
Limburg Zorgt Samen activiteiten voor de jeugd georganiseerd. 
Een uitgebreid programma waar we u van harte welkom heten! 

 

Vredesweek 18-26 september 2021: Inclusief samenleven 

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te 
worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet 
gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een 
groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze 
maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan 
aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘Inclusief samenleven‘ als 
thema van de Vredesweek. 
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De vraag is niet meer óf er 
uitsluiting in onze samenleving 
is, maar of we het herkennen 
hoe mensen worden 
buitengesloten en hoe we 
hierbij zelf betrokken zijn: Wat 
doe jij in vredesnaam? Met 
elkaar kunnen we aankaarten 
waar exclusie plaatsvindt en 

hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met 
jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle 
mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, 
elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar 
luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor 
ons. 
Op zaterdag 18 september 2021 zal er, in samenwerking met de 
Andreasparochie, om 15.30 uur een vredesactiviteit bij de 
Vredeskapel Bautscherweg plaatsvinden. 
Op Vredeszondag 19 september zal er in de liturgievieringen 
aandacht worden gevraagd voor de vrede met het thema 
‘Inclusief samenleven’. 
Op zondag 26 september houden het Vredesplatform en het 
Missionair Overleg Parkstad een Walk of Peace in de Heerlense 
wijk Meezenbroek. Het pluriforme Meezenbroek is een voorbeeld 
voor Heerlen én voor onze samenleving, zeker als het gaat om 
Inclusief samenleven, het thema van de Vredesweek. In de wijk 
is een aantal instellingen en scholen gevestigd die mede inhoud 
geven aan pluriformiteit en inclusief samenleven. Diverse van die 
instellingen zullen tijdens de vredeswandeling worden bezocht. 
Het precieze startpunt is afhankelijk van welke instanties mee 
willen doen om de deelneemsters en deelnemers te ontvangen. 
De aanvangstijd zal hoogstwaarschijnlijk 14.00 uur zijn. Houd 
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verder de mededelingen op de website van Heerlen Mondiaal 
(www.heerlenmondiaal.nl) en de plaatselijke media in de gaten.  

Missionaire werkgroep Heerlerbaan 

 

26 september 1e Communie Windwijzer 

De kinderen en ouders hebben er lang naar uitgekeken! We hopen dat 
ook echt dat we op zondag 26 september de 1e Communie kunnen 
vieren. 11 kinderen met hun ouders hebben zich voorbereid op deze 
dag. De kerk is in principe alleen bedoeld voor de gezinnen van de 
communicanten en de genodigden. We vragen ieders begrip hiervoor. 
 

De communiedata 2021-2022 voor ons cluster  
Heerlen-Zuid 
Moeder Anna kerk: zondag 15 mei 2022 om 11.30 uur 
(Basisschool Sint Tarcisius) 
Moeder Anna kerk: zondag 22 mei 2022 om 11.30 uur 
(Basisscholen Eikenderveld/Windekind) 
St. Martinuskerk: Hemelvaartsdag 26 mei 2022 om 10.00 uur 
(Basisschool St. Martinus) 
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk: zondag 29 mei 2022 om 10.00 
uur (Broederschool) 
St. Josephkerk: zondag 5 juni 2022 om 11.30 uur (Basisscholen 
Tovercirkel/Windwijzer) 
 

Vormsel 

Na de zomervakantie gaan we weer verder met ons 
vormseltraject voor de kinderen, die nu van groep 8 naar de 
brugklas zijn gegaan. Vrijdag 24 september staat de film ‘The 
wave’ op het programma; vervolgens zullen de vormelingen op 
zondag 10 oktober een diakonaal project presenteren in de 
Andreaskerk.  
De vormelingen ontvangen de uitnodiging en uitleg via de mail. 

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Op vrijdag 19 november om 18.00 uur is het dan eindelijk zover, 
dan zullen de vormelingen het sacrament van het Heilig Vormsel 
ontvangen in de St. Josephkerk. 

 

Alpha cursus 

Samen eten, elkaar ontmoeten, samen praten, samen lachen, 
samen leren en naar elkaar luisteren, dat is Alpha. 
Deze cursus geeft een heldere en aansprekende uitleg over het 
Katholiek geloof. We denken na over wat het Katholiek geloof nu 
eigenlijk is, hoe we het kunnen beleven en hoe het persoonlijk 
wordt. 
Alpha is vrijblijvend en geschikt voor iedereen die hier meer over 
wil weten. De cursus is zowel geschikt voor degene die pas 
Katholiek is geworden als voor degene die (opnieuw) op zoek wil 
gaan naar de basis van het Katholieke geloof.  
Tien dinsdagavonden en één zaterdag komen we bij elkaar. De 
eerste bijeenkomst is op dinsdag 5 oktober en we sluiten de 
cursus af op dinsdag 1 maart. De avonden worden gehouden in 
de pastorie van Welten. Elke bijeenkomst begint om 18.00 uur 
met een gezellige maaltijd, op deze manier leren we elkaar beter 
kennen. Daarna gaan we hierover samen verder praten en 
denken over het thema van deze avond, er zal altijd voldoende 
tijd zijn voor persoonlijke vragen. Om 20.30 uur wordt de avond 
afgesloten. 
Voor aanmelding van deze cursus kunt u een afspraak maken voor 
een intakegesprek met onze catechist Anita van den Berg. Email 
anita@pancratiusheerlen.nl of telefonisch 06-40508492 

 

Zaterdag Middag Clubje 

Op zaterdagmiddag is er een kinderclub van 14.00 – 16.00 uur. 
Eerst kwamen we samen in de Annakerk, nu gaan we het een 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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tijdje proberen in de pastorie van Welten. Behalve op 11 
september, want dan sluiten we aan bij de gezinsmis de 
Annakerk. 
We starten van 14.00 – 16.00 uur met een knutselwerkje, na een 
korte pauze zullen we samen een Bijbelverhaal luisteren en 
bespreken. Als we dan nog tijd over hebben, gaan we buiten 
spelen of bij slecht weer kunnen we binnen nog een spelletje 
spelen. 
Het is altijd reuze gezellig! Ben je tussen de 7 en 12 jaar en wil je 
iets meer weten over de bijbel en de kerk, dan kun jij je 
aanmelden bij onze catechist Anita van den Berg, email: 
anita@pancratiusheerlen.nl of telefonisch 06-40508492. 

 

Gebed tot de heilige Jozef voor de jeugd 

Glorierijke heilige Jozef, Bruidegom van Maria, strek uw vaderlijke 
bescherming uit over alle kinderen en jongeren van de hele 
wereld. Gij, die de macht bezit het meest 
onmogelijke mogelijk te maken, voorzie in 
onze huidige nood. Richt uw vaderogen 
op de belangen van de kinderen en de 
jongeren. Kom hen te hulp en neem de 
belangrijke zaken die we u aanbevelen 
onder uw milde bescherming, opdat hun 
gelukkige uitslag tot glorie van God moge 
strekken, en alle kinderen en jongeren ten goede mag komen. 
Amen.  

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

Lourdestriduüm Molenberg 

Het jaarlijkse Lourdes triduum zal plaatsvinden van 8 tot 10 
oktober. Op vrijdagavond zal om 19.00 uur de H. Mis worden 
opgedragen door kapelaan Danny Horsch, die recent tot priester 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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van ons bisdom werd gewijd. Om zaterdag is om 19.00 uur de 
oud-parochiaan pastoor Patrick Lipsch de celebrant. Voor de H. 
Mis van zondag 10.00 uur zijn we nog in gesprek met een 
celebrant. 
Na iedere H. Mis zal de kerk worden verduisterd en zullen de 
uitgereikte kaarsjes worden ontstoken, waarbij het Ave Maria 
wordt gezongen; hopelijk weer als samenzang, anders als 
voorzang. Zo brengen we Lourdes naar Heerlen! 
 

Cantus Ex Corde presenteert:  

´The Splendour of Russian Music 2021´  

Het koor Cantus Ex Corde zal op Zondagavond 26 September 2021 
om 20.00 uur een concert geven in de St. Pancratiuskerk te 
Heerlen. Het concert omvat Russisch byzantijnse muziek in 
concertvorm.  
Verschillende internationale solisten zullen medewerking 
verlenen aan dit concert te weten: Wim Cordewener (tenor) 
Alexander Wahl (tenor, countertenor) en Raimonds Linājs (tenor). 
Tevens is Paul Klinkenberg (Bariton) te horen. Er zullen 
verschillende polyfone werken klinken die geschikt zijn voor de 
akoestiek in deze kerk, de akoestiek is namelijk vrij ruim en met 
de Coronamaatregelen die ook in september 2021 van kracht zijn 
zal de akoestiek alleen maar toenemen. U kunt genieten van een 
mooie Bandoera, een Snami Bog en verschillende polyfone 
zettingen van o.a. Het Alleluia. Een volledige 
programmaomschrijving staat op onze website: 
www.cantusexcorde.nl !  
De totale concertduur zal ongeveer 1 uur bedragen.  
Aangezien het maximumaantal plaatsen 130 zal bedragen is 
iedereen eraan gehouden om vooraf te reserveren. De entree 
voor dit concert is 10 euro. Middels een mail ontvangt u dan een 
E-ticket. Dit is op dit moment even de makkelijkste en veiligste 

http://www.cantusexcorde.nl/
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methode zonder het gebruik van de dagkassa aan de kerk. Het 
aanmelden via mail en het ontvangen van het E-ticket vindt plaats 
via het volgende emailadres: ticketservering@gmail.com of 
eventueel 045-2054549 tijdens kantooruren. Het concert wordt 
georganiseerd door Cantus ex Corde en STG. Ostinato Concerten 
Nederland.  
Cantus ex Corde is een koor dat zich toelegt op Russische muziek 
in allerlei vormen, Slavisch-byzantijnse muziek neemt daarbij een 
bijzondere plaats in. Het koor is gevestigd in Landgraaf (NL) maar 
voert regelmatig uit over de landsgrenzen en binnen Nederland. 
Dirigent is Steven van Kempen, die sinds 2014 de leiding heeft 
over dit ensemble.  
Op 26 september hopen wij samen met u op een mooi en 
afwisselend concert in dit Coronatijdperk, bij deze nodigen wij u 
dan ook hartelijk uit om hierbij aanwezig te zijn.  
De deuren van de kerk zullen vóór het concert opengaan om 
19.30 uur!  
Deken Hans Bouman zal het concert openen en een toelichting 
geven op het programma. 
 

450 Jaar feest Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans 

Oktober is de rozenkransmaand. Dat 
heeft alles te maken met het feest 
van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Rozenkrans op 7 oktober. Dit jaar is 
het precies 450 jaar geleden dat 
paus Pius V dit feest op de kalender 
zette. 

 

De aanleiding daarvoor was een bijzondere. Op 7 oktober 1571 
vond bij de Griekse havenstad Lepanto een beroemd geworden 
zeeslag plaats. De christelijke landen wisten in die slag de 

mailto:ticketservering@gmail.com
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islamitische Ottomanen te verslaan. De paus had alle christenen 
opgeroepen de rozenkrans te bidden en Maria’s voorspraak af te 
smeken. Als de christenen zouden winnen – zo beloofde de paus 
– zou hij een officieel feest van de rozenkrans instellen. En zo 
gebeurde het. Er werd een paar keer met de datum geschoven, 
maar sinds 1914 wordt het feest van de rozenkrans gevierd op 7 
oktober. Paus Leo XIII wijdde zelfs de hele maand oktober aan 
Maria toe. 

De rozenkrans als gebedssnoer is overigens al 
veel ouder. Al in de Middeleeuwen werd het 
gebed in kloosters gebeden. Het waren 
vervolgens vooral de dominicanen die de 

devotie voor de rozenkrans verspreidden. Maria was aan hun 
stichter, de heilige Dominicus (1170-1221), verschenen. Er zijn tal 
van afbeeldingen bekend waarop Maria vanuit de hemel de 
rozenkrans aan Sint-Dominicus toevertrouwt. In de 14de en de 
15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de kloosters 
bij leken bekend. Ook werden er op veel plaatsen 
rozenkransbroederschappen opgericht. 

 

Groene Kerk Klooster Wittem organiseert scheppingswandeling 

September is door Paus Franciscus uitgeroepen tot de ‘maand van 
de schepping’. Daarom organiseert de werkgroep Laudato Sì van 
Pelgrimsoord Klooster Wittem op de eerste zondag van deze 
maand – 5 september- een scheppingswandeling: een wandeling 
in de omgeving van het klooster waarbij onderweg wordt 
stilgestaan bij de zeven dagen van de schepping. 
De werkgroep Laudato Sì houdt zich bezig met het thema ‘geloof 
en milieu’. De naam Laudato Sì verwijst naar de titel van de 
encycliek die de paus in 2015 uitbracht, een encycliek waarin hij 
schrijft over de grote waarde van de schepping en de opdracht 
van de mensen om die schepping (inclusief alle medemensen) te 
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verzorgen en in stand te houden. Op initiatief van de werkgroep 
heeft Pelgrimsoord Klooster Wittem zich onlangs aangemeld bij 
de beweging van Groene Kerken: katholieke en protestantse 
kerken in Nederland die proberen in woord en daad zo groen 
mogelijk, d.w.z. zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn. 
Daarom wordt op 5 september na de viering van 11.00 uur (dus 
rond 12.00 uur) aan de ingang van het Klooster een bordje 
onthuld met het opschrift ‘Groene Kerk’.  
De scheppingswandeling begint diezelfde middag om 13.30 uur 
bij de receptie van het klooster, Wittemer Allee 34. Ze duurt 
ongeveer twee uur en de lengte is ca. 6,5 km. Na afloop is er 
gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken. Deelname kost 
2,50 euro, te betalen bij vertrek. Hartelijk welkom om mee te 
wandelen. Opgave vooraf is niet nodig. 
Pelgrimsoord Klooster Wittem 
Wittemer Allee 34 
6286 AB Wittem 
www.kloosterwittem.nl 
 

 

 

http://www.kloosterwittem.nl/


 

   

St. Joseph Parochie Nieuwsbrief  

augustus 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 
 

 

Mededeling 

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

 

Sint Josephmarkt op zondag 12 september 

Zie artikel elders in dit parochieblad. 

 

Parc Imstenrade en de Voedselbank 

In Parc Imstenrade is er ieder 1e weekend van de maand 
bijzondere aandacht voor de voedselbank. Concreet betekent dit 
dat er in de Orangerie op de vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 
12.00 uur en op zondag in de St. Elisabethkapel voedsel 
ingezameld wordt en er een collectebus staat. Diaken Keijmis 
zorgt er vervolgens voor dat de donaties op de juiste plaats 
terecht komen. 
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Data om alvast te noteren: 

- Zondag 21 november: viering in de parochie van het 25-
jarige jubileum van diaken Keijmis. Nadere info volgt. 

 

Uitslag enquête 

Wij hebben een redelijk aantal enquêteformulieren retour 
gekregen. Over het algemeen is men positief over de initiatieven 
van de parochie, is men blij met het nieuwe parochiekantoor en 
is de informatie die wordt gegeven via parochieblad, facebook en 
website voldoende. Het koffiedrinken in de ontmoetingsruimte 
wordt door velen als niet prettig ervaren en we zijn blij dat we nu 
de mogelijkheid hebben om dat achter in de kerk te doen. Zodra 
het mogelijk is zullen we hiermee weer beginnen.  

 

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 
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➢ 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. 

 

➢ 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 
 

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 

10 juli Kiani Dacier 
18 juli Olivia Hurkens 
14 augustus Faith van den Hoff 
14 augustus Jaxx van den Hoff 

 
Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst! 
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Huwelijk 

Op vrijdag 3 september zullen Jeroen Meertens en Christina 
Förster elkaar het jawoord geven in de St. Elisabethkapel om 
12.30 uur. We wensen hen beiden een gezegende dag toe en een 
mooie toekomst samen! 

 

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie / 
begraven op onze begraafplaats 

* 18-10-1959 Ward Schoon  25-06-2021 
* 30-08-1922 Henricus Hoefnagels  27-07-2021 
 
Mogen zij rusten in vrede! 
We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 
 

Noveengebed voor onze bisschop Harrie Smeets 

Tussen 18 juli en 12 september wordt negen weken lang elke 
zondagmiddag in de basiliek in Sittard een gebedsviering 
gehouden om te bidden voor de zieke bisschop Smeets en voor 
alle andere ernstig zieken. 
Een livestream en het gebed zijn te vinden op de site van het 
Bisdom Roermond. Een papieren versie ligt in het voorportaal 
van de kerk. 

 
   

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 17 
oktober tot zondag 12 december, zou u zo goed willen zijn uw 
misintenties uiterlijk donderdag 30 september te willen 
bestellen? Uiterste datum voor het opgeven van redactionele 
copy: vrijdag 1 oktober (bij voorkeur mailen naar 
secretariaat@rksintjoseph.nl). 
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In memoriam oud-kerkmeester Toon Becholtz 

In het laatste parochieblad heeft u kunnen lezen dat op 9 mei 
2021 de heer Toon Becholtz is overleden. Graag herinneren wij 
ons aan zijn engagement en inzet die hij als kerkmeester in de St. 
Josephparochie heeft betoond. Met name op twee terreinen 
heeft Toon in twee benoemingsperioden zijn sporen achter 
gelaten. Ten eerste als kerkhofadministrator en ten tweede als 
initiator van een eerste digitalisering van het parochiebestand. 
Wij gaan dan meer dan twintig jaar terug in de geschiedenis, de 
tijd van de millenniumwisseling, de tijd van de wijdverspreide 
introductie van het computertijdperk voor alle parochies. Toon 
Becholtz wist het ene terrein met het andere zo te verbinden, dat 
er een eerste begin werd gemaakt van een digitale 
kerkhofadministratie. Ook ander vrijwilligerswerk pakte hij graag 
op, bij voorbeeld de verspreiding van het parochieblad of een 
helpende hand bij de groep van de kerststalbouwers.  
De laatste jaren heeft een slopende ziekte zijn krachten doen 
verminderen. Desondanks kon hij nog vaak deelnemen aan de 
eucharistieviering in de kerk, om ook zo weer kracht te putten 
voor het leven van elke dag.  
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor al zijn werkzaamheden 
als kerkmeester. Voor zijn familie veel kracht en sterkte bij dit 
verlies. Toon Becholtz werd 74 jaar oud. Moge hij nu rusten in 
Gods vrede en liefde. 

D. Rohling 
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KERKDIENSTEN 
 

Donderdag 26 augustus 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Deken Bouman 

 
Vrijdag 27 augustus 
15:00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Kapelaan Blom 

 
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 

 Uit dankbaarheid 

Celebrant Kapelaan Blom 

 
Donderdag 2 september 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
Celebrant Kapelaan Blom  
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Zondag 5 september 23e zondag door het jaar B 
 Mc. 7,31-37 
10.30 uur H. MIS IN DE ANNAKERK TE 

BEKKERVELD  
 Afscheid Kapelaan Blom 
   

ALLE ANDERE H. MISSEN IN HET CLUSTER 
VERVALLEN!! 

 

Donderdag 9 september 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant     Pastoor Crutzen   

Vrijdag 10 september 
15:00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant     Deken Bouman 

Zondag 12 september 24e zondag door het jaar B 
 Ziekenzondag 

Mc. 8,27-35 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Annie Driessen-Verkuijlen 

Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Deken Schreurs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  muzikale opluistering Ensemble Excludent 

  Henk en Riet Stienstra-Vermeeren 

Celebrant Professor Rohling     

Aansluitend St. Josephmarkt en Open 
monumentendag! 
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Donderdag 16 september 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant  Pastoor Crutzen 

 
Zondag 19 september 25e zondag door het jaar B 
 Mc. 9,30-37 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Jaardienst voor Lisette Keijbets-

Lemmelijn 
 Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen 
 Harry Overmars en Els Overmars-

Muller 
Voor Suze van Rijk-van Leeuwen en haar 3 
kinderen Paul, Hans en Yvonne die haar zijn 
voorgegaan  

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Keetje Saive-Herberigs 

Celebrant Professor Rohling 

 
Donderdag 23 september 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Ouders Hamer-van de Molen 
Celebrant  Deken Bouman 
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Vrijdag 24 september 
15:00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant      Professor Rohling 

   

Zondag 26 september         26e zondag door het jaar B 
      Vredeszondag   

Mc. 9,38-43.45.47-48 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel   
 1e jaardienst voor Caroline Rijst-

Wachelder 

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

Donderdag 30 september 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant      Pastoor Crutzen 
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Zondag 3 oktober 27e zondag door het jaar B 
 Wereldmissiedag van de kinderen 
 Mc. 10,2-16 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 Aandacht voor de voedselbank 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Jaardienst voor Hanna Meijers-Debong, ouders 

Meijers-Hermans en overleden familieleden 
 Irene Lamberts 

Celebrant Pastoor Schnackers 

 
 
Donderdag 7 oktober 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant     Pastoor Crutzen 

  

Vrijdag 8 oktober 
15:00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant      Deken Bouman 
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Zondag 10 oktober 28e zondag door het jaar B 
 Mc. 10,17-30 
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 Polyhymnia (onder voorbehoud) 

 Piet Starmans 

Celebrant Pastoor Schnackers 

 
Donderdag 14 oktober 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant       Pastoor Crutzen  
 
Zondag 17 oktober 29e zondag door het jaar B 
 Mc. 10,35-45 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
  Hub en Bep Dohmen-Mohnen  
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Dankmis 

communicanten/kindermis 
 

 
 



 

   

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 

 
 
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 


