
   

PAROCHIEBLAD 

ST. JOSEPH 

HEERLERBAAN 

www.rksintjoseph.nl 

 

 

 

 

  

januari / februari 2022 

VOORBEHOUD CORONA-REGELS 

Op het moment van het verschijnen van het parochieblad is nog niet 

bekend, wat de mogelijke impact van de Coronaregels voor 

kerkelijke vieringen in deze periode is. Houd daarom de websites van 

de parochies goed in de gaten. Wanneer u een mailtje stuurt naar 

parochiepost@rkheerlen.nl krijgt u wekelijks een emailnieuwsbrief 

met de meest actuele situatie. Zo mogen er op dit moment geen 

avondbijeenkomsten zijn en dus ook geen HH. Missen; we hopen op 

nieuwe ruimte. 

http://www.rksintjoseph.nl/
mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
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In Memoriam Diaken Wiel Keijmis 

Op 21 november jl. vierde de Diaken zijn 25-jarig jubileum in onze 

St. Josephparochie. Dit was voor hem en zijn familie een echte 

mijlpaal.  

Velen kwamen hem feliciteren en bedanken voor zijn inzet en 

steun.  

In het slotwoord van de jubileumviering vertelde hij enthousiast 

en bewogen over zijn inzet en ervaringen als diaken: over de 

doopsels die hij toediende, zijn gesprekken met nabestaanden, 

zijn ervaringen tijdens huisbezoeken en diensten in de kerk, de 

bijeenkomsten met misdienaars, de oefenmomenten met de 

kinderen voor de kerstgezinsvieringen en zijn zorg in de diaconie. 

Het bericht van zijn plotseling overlijden op 22 december heeft 

menigeen diep geraakt. Als onbezoldigd Diaken in onze parochie 

was hij met zijn tomeloze inzet een steun voor de zieken, 

nabestaanden en allerzwaksten in onze samenleving. Een sociaal 

bewogen Diaken en mens. 
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Ook de Voedselbank kon op hem rekenen. De meegebrachte 

levensmiddelen en donaties vanuit Parc Imstenrade werden 

maandelijks door hem bezorgd bij de Voedselbank. 

Ook zijn betrokkenheid bij de Missionaire Werkgroep 

Heerlerbaan was verdienstelijk. 

Zijn grootste verdienste was echter zijn inzet, betrokkenheid en 

ondersteuning op allerlei gebied, zeker ook voor zijn project 

Stichting “Warm Hart voor Siberië “. 

Op dinsdag 28 december was zijn uitvaartplechtigheid vanuit zijn 

geliefde St. Josephkerk Heerlerbaan. Hij zal door velen worden 

gemist. 

Wij wensen zijn naasten heel veel sterkte met het verwerken van 

dit grote verlies. 

Moge Diaken Wiel Keijmis rusten in Gods vrede. 
 

(met dank aan Hans Bervoets voor de foto) 

 

Over de drempel van 2021 naar 2022 

Inmiddels zijn we de drempel over; wat goed is willen we 

meenemen uit 2021, wat minder was daar achter laten… Helaas 
konden we heel veel niet, waaronder ook het traditioneel vieren 

van Kerstavond. Maar laten we dankbaar zijn dat we 1e en 2e 

Kerstdag wel konden vieren, en dat we Kerstavond dankzij 

Omroep Landgraaf en Baadjou Productions digitaal samen 

konden zijn. Nog altijd leven we met beperkingen; zo spreiden we 

ons over de vieringen, kunnen we nog niet ’s avonds vieren en 
vallen de Carnavalsmissen uit. Ook is het lastig om te plannen, 

bijvoorbeeld rond Eerste H. Communie, Vormsel en bruiloften. 

Maar ook hier geldt: we kijken wat wel mag en hoe we dat veilig 

gestalte kunnen geven. 

Wat blijft, is God zelf en ons leven met elkaar; wat blijft zijn de 

sleutels van geloof, hoop en liefde, die ons inspireren en bezielen 



4 

om juist in dit nieuwe jaar onderweg te gaan. Moge het tot zegen 

zijn! 

Mede namens de leden van het pastoraal team, het kerkbestuur 

en de lokatiebesturen: zalig Nieuwjaar, veel zegen voor 2022! 

Hans Bouman, 

deken 

 

De parochie bestaat door uw contributie = kerkbijdrage 

De kerkbijdrage is niet zomaar iets: het is de financiële motor, die 

de parochie draaiend moet houden. De kerkbijdrage is voor de 

kerk, wat de contributie voor de vereniging is. Wij doen niet 

flauw, u wordt niet geschrapt als lid als u niet betaalt…. Maar 
zonder de betalingen kan het niet. Ook voor de parochie wordt 

alles duurder; daarbij zijn door de Coronatijd de inkomsten zwaar 

onder druk komen staan. Mensen die kerkbijdrage betaalden 

overleden, door het uitvallen van vieringen daalden de collecte-

inkomsten…. We hebben uw bijdrage dus meer dan ooit nodig! 

Misschien betaalt u al uit uzelf of automatisch, dan is dat geweldig 

en hopen we dat we zeker op u mogen blijven rekenen. Misschien 

hebt u er nog nooit zo over nagedacht…. Zou u dat dan toch eens 

willen doen? Graag zien wij dan uw bijdrage op Rekeningnummer 

NL43 INGB 0001 0490 77 t.n.v. RK Kerkbestuur Parochie St. 

Joseph. 

Als richtbedrag stelt het bisdom ons € 10,- per maand voor; wie 

minder kan missen geeft minder, fijn dat anderen vaak zelfs 

royaal meer geven naar hun 

mogelijkheden. Ook financieel moeten 

we de kerk samen dragen! 

 



   

“Nieuws” over een nieuwe kapelaan 

Vorige keer lieten we u weten: Vanuit het Bisdom ontvingen we bericht, 

dat men bezig is met een nieuwe kapelaan voor Heerlen. Klinkt op zich 

goed, maar weinig concreet. Want de vicaris-generaal mailt: "Wel is 

duidelijk dat het zeker niet meer dit jaar wordt, maar mijn hoop is begin 

2022”. Maar helaas: nog altijd geen witte rook… 

Palmtakjes verzamelen 

Ieder jaar kunt u op Palmzondag in de kerk een gezegend palmtakje 

halen. De traditie wil dat deze takjes vóór de eerste 

dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan 

Pasen teruggebracht worden naar de kerk zodat ze 

verbrand kunnen worden en deze as gebruikt wordt 

voor het askruisje op Aswoensdag.  

Helpt u ons mee deze traditie in ere te herstellen? In het voorportaal 

komt een mand te staan waarin u de palmtakjes tot Carnaval kunt 

inleveren.  

Vooraankondiging Vastenactie 2022 

Thema : Je land is je leven 

Onze voedselzekerheid is 

afhankelijk van goed 

vastgelegde landrechten! 

Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit hun huizen 

gezet omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft 

laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen. 

Meer informatie volgt in het volgende parochieblaadje. 
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Huwelijksjubilea 

De uitnodiging voor de echtparen die in 2020 of 2021 hun gouden 

of diamanten huwelijk gevierd hebben voor zondag 30 januari 

2022 voor de H. Mis van 11.15 uur, opgeluisterd door Trio 

Vivente, blijft vooralsnog staan. Omdat er na afloop voor koffie 

en vlaai gezorgd wordt, graag doorgeven aan 

het secretariaat met hoeveel personen u denkt 

te komen zodat we een inschatting kunnen 

maken van het aantal aanwezigen ( (045) 

541 38 96 of  secretariaat@rksintjoseph.nl). 

 

Contact- en ontmoetingsmorgen voor de nabestaanden 

De geplande bijeenkomst van 20 januari hebben we verschoven naar 

februari: op donderdag 24 februari 2022 van 11.00 tot 12.30 uur bent 

u van harte welkom op het parochiekantoor. Deze bijeenkomst is 

bedoeld voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben, om 

ervaringen te delen met gelijkgestemde parochianen. 

Voor koffie, soep en een broodje wordt gezorgd. Ook als u alleen koffie 

wilt komen drinken bent u van harte welkom. 

Bij voorkeur aanmelden bij het secretariaat:  

 (045) 541 38 96 of  secretariaat@rksintjoseph.nl 

Nieuwsbrief Pancratius: nu voor alle parochies 

De digitale Pancratius-nieuwsbrief is verbreed naar een nieuwsbrief voor alle 

parochies. Wilt u deze ontvangen? 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! 

 

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl
mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl
mailto:parochiepost@rkheerlen.nl


   

De Theresiakapel bedankt 

Alle gulle gevers, BEDANKT. 

U hebt de Kapel aan de Putgraaf, de Theresiakapel, op het nippertje gered. 

De financiële nood was hoog. De corona-crisis deed ons bijna de das om. Op 

zaterdag kon plotseling geen H. Mis meer gelezen worden. Het is onmogelijk 

om in onze mooie, maar kleine Kapel, tijdens een H. Mis de gewenste 1,5 

meter afstand te houden. Omdat daarmee ook de collectes stopten, was het 

gedaan met de inkomsten. De kaarsenverkoop kon dat onmogelijk opvangen. 

Toen in juni de maatregelen iets versoepelden, dachten wij dat het leed 

geleden was. 

Er zouden weer HH Missen gelezen kunnen worden. Helaas, toen we na de 

grote vakantie met de deken wilde spreken over de mogelijkheden, werden 

juist de Coronamaatregelen weer strikter. Heel spijtig is dit wel voor alle 

bewoners aan de Putgraaf. Veelal wat ouder en vaak slecht ter been, is de 

Kapel voor hen een uitkomst. Wel is de Kapel overdag geopend, zodat de 

functie van ontmoetingsplek kan blijven bestaan. En natuurlijk wordt daarbij 

een kaarsje opgestoken. 

Dank zij Uw gulle gaven is het bestaan van de Kapel, zeker het komende jaar 

verzekerd. Wij beloven U dat we ons best blijven doen om ook daarna de 

Kapel open te houden en weer tot Eucharistievieringen te komen. We hebben 

al veel bezuinigd en gaan kijken wat we nog meer kunnen doen. En als het 

niet anders is, doen we weer een beroep op U. U bent gewaarschuwd. 

Dat de Theresiakapel leeft onder Heerlenaren is nu wel bewezen. 

Namens bestuur en vrijwilligers van de Stichting Kapel Putgraaf, 

Peter Schunck, voorzitter 

 

Wegens succes herhaald: Lourdesreis met Stichting Chrisko 

In 2018 en 2019 beleefden we als groep een hele mooie Lourdesreis, met drie 

generaties, waarin ruimte was voor persoonlijke invulling naast het aanbod in 

het programma. Helaas gingen in 2020 en 2021 de Lourdesreizen niet door. 

Maar in 2022 kan het weer! Als Groep Chrisko gaan daarom in mei 2022 weer 

op reis naar Lourdes! Gaat u mee? 

Wie geïnteresseerd is, vindt hieronder meer informatie: 

• De reis vindt in 2022 plaats van 8 tot en met 13 mei. 

• We reizen per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. 
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• We verblijven in 4-sterren (zorg)hotel Roissy; goed toegankelijk en op 

slechts 3 minuten loopafstand van het Heiligdom. 

• Verblijf is op basis van volpension, dat wil zeggen: drie goed verzorgde 

maaltijden per dag. 

• De reis kost € 975 per persoon, op basis van een tweepersoonskamer. De 
toeslag voor een 1-persoons kamer bedraagt € 185. 

• Iedereen kan mee: jong en oud, ziek of gezond. Voor mensen met een 

lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan-/uittrekken, hulp bij 

persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) hebben wij vrijwilligers in 

onze groep die deze zorg kunnen bieden. Verblijf in het Accueil op het 

heiligdom is mogelijk als u meer zorg nodig heeft, wij halen u dan dagelijks 

op. 

• Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder 

bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de 

reissom.  

 

Extra’s: voorafgaand aan de reis een 
kennismakingsbijeenkomst voor de groep met 

voorbereiding op de reis, tijdens de reis een 

dagelijks reisverslag op de Chrisko-website voor 

de thuisblijvers. Na de reis een reünie, waar we 

met foto en video terugkijken op de reis. 

N.B. volledige vaccinatie is een vereiste voor de 

Lourdesbedevaart. 

Meer informatie over de reis of aanvragen van 

een aanmeldingsformulier kan via:   

Secretariaat Stichting Chrisko 

 06 21 89 18 59 of  

secretariaat@stichtingchrisko.nl  

 

  

mailto:secretariaat@stichtingchrisko.nl
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St. Joseph Parochie Nieuwsbrief  

december 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. 

Oproep: 

Omdat de parochie in het kader van de wet op de privacy geen 

gegevens meer krijgt, willen we uw medewerking vragen: 

➢ Als iemand in het ziekenhuis / verpleegkliniek opgenomen 

wordt en prijs stelt op bezoek van de deken, wilt u dit dan 

doorgeven aan het secretariaat? 

➢ In het voorportaal van de kerk staat een bus waarin u de 

naam en adres (of het geboortekaartje) van pasgeborenen 

kunt gooien. We willen als parochie graag een 

felicitatiekaartje sturen. 
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Financieel overzicht 2020 

In het vorige parochieblad hebben we het financieel overzicht 

over het jaar 2020 gepubliceerd, echter zonder nadere uitleg. 

Dankzij uw gulle bijdrage heeft de parochie een positief resultaat 

mogen noteren, ondanks de voor velen ook op financieel gebied 

moeilijke Corona-tijden. Mogen we ook dit jaar weer een beroep 

op u doen, zoals elders in dit parochieblad vermeld? 

 

Evaluatie St. Josephmarkt 

Ook de in september 2021 gehouden St. Josephmarkt heeft een 

positief resultaat van € 243,96 opgeleverd. Een gedeelte van deze 
opbrengst is intussen gebruikt voor de aanschaf van een 

perculator (die zijn dienst al bewezen 

heeft bij de viering van het jubileum van 

diaken Keijmis) en een inductiekookplaat; 

beide met het oog op een gastvrij onthaal 

en te organiseren activiteiten zodra dit 

weer mogelijk is.  

 

Vooraankondiging vrijwilligersavond donderdag 17 maart 

Vooralsnog (mits de Coronaregels het toelaten) is er een 

vrijwilligersavond gepland op donderdag 17 maart a.s.; wilt u 

deze datum alvast vrijhouden in uw agenda? 



   

Gedoopt in onze parochie 

  

18 december 2021 Liv Iseger 

18 december 2021 Liam Offermans 

 

Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst! 

 

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie 

/ begraven op onze begraafplaats 

* 22-11-1930 Emma Hoeke-Baus  19-11-2021 

* 21-02-1942 Willy Rhoen-Coeymans  04-12-2021 

* 08-07-1929 Miny Muijrers-Pasmans  06-12-2021 

* 27-01-1931 Philo Wouters-Lokhoff  13-12-2021 

* 27-02-1924 Cor Schipper  19-12-2021 

* 07-12-1941 Wiel Keijmis  22-12-2021 

Mogen zij rusten in vrede! 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 

 



   

KERKDIENSTEN 

Vrijdag 14 januari 

15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Z.E.H. Van Attekum 

 

 

Zondag 16 januari 2e zondag door het jaar C 

 Joh. 2,1-12 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant Professor Rohling 

 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: samenzang 

 Zeswekendienst voor Miny Muijrers-

Pasmans en tevens als jaardienst voor haar 

echtgenoot Hein Muijrers 

 Voor Armand vanwege zijn verjaardag 

Celebrant Z.E.H. Koppen 

 

 

Vrijdag 21 januari 

15.00 uur Gezamenlijke ziekenzalving in de Oranjehof 

Celebrant Deken Bouman 
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Zondag 23 januari 3e zondag door het jaar C 

 Bidweek voor de eenheid 

 Luc. 1,1-4; 4,14-21 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

 Voor Willemijn Franken-van Aubel 

Celebrant Deken Schreurs 

 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: samenzang 

 Voor Irene Lamberts 

Celebrant Professor Rohling 

 

 

Vrijdag 28 januari 

15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Deken Bouman 

 

 

Zondag 30 januari 4e zondag door het jaar C 

 Luc. 4,21-30 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant Pastoor Jacobs 

 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: Trio Vivente (onder 

voorbehoud) 

 Jaardienst voor Jacobus Petrus H. Sjaak Frankort 

Celebrant Professor Rohling 
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Zondag 6 februari 5e zondag door het jaar C 

 BLASIUSZEGEN 

 Luc. 5,1-11 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

 Voor mevrouw Meuwissen-

Verkoelen 

Celebrant Pastoor Jacobs 

 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: samenzang 

Celebrant Professor Rohling 

 

 

Vrijdag 11 februari 

15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Deken Bouman 

 

 

Zondag 13 februari 6e zondag door het jaar C 

 Luc. 6,17.20-26 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant Pastoor Jacobs 

 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: samenzang 

 Voor Ria Heuts-Schütt 

Celebrant Deken Bouman 
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Zondag 20 februari 7e zondag door het jaar C 

 Luc. 6,27-38 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant Pastoor Jacobs 

 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: samenzang 

 Voor Marga Reumkens-Stobbelaar 

vanwege haar verjaardag 

Celebrant Professor Rohling 

 

 

Vrijdag 25 februari 

15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Deken Bouman 

 

 

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 27 

februari tot zondag 27 maart, zou u zo goed willen zijn uw 

misintenties uiterlijk donderdag 10 februari te willen 

bestellen? Uiterste datum voor het opgeven van redactionele 

copy: vrijdag 11 februari (bij voorkeur mailen naar 

secretariaat@rksintjoseph.nl). 



   

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. 

 

 

Pastoor en Deken H. Bouman 

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 

 (045) 571 36 82  deken@pancratiusheerlen.nl 

 (06)10 98 38 91 voor afspraken rond doopsel, ziekenzalving en uitvaarten 

 

 

Diaken Theo Cloodt 

 06 34 52 47 00  theo.cloodt@home.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 


