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PAROCHIEBLAD 
ST. JOSEPH 
HEERLERBAAN 
www.rksintjoseph.nl 
 

 

 

 
De week voor Pasen komt eraan, 

de Goede Week, een week met een traan, 
want toen is Jezus doodgegaan. 

 
Palmpasen 
Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen. 
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen, 
want Jezus komt daar op een ezeltje aan! 
Hoi, hoi! Onze koning! roept iemand vooraan. 
 
 
 

 
Witte donderdag 
Die avond eet Jezus nog één keer met vrienden. 
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende. 
Hij bidt, en zegt bij het breken van 't brood 
"Blijf zo aan mij denken, na mijn dood." 
 
Hij wordt door soldaten gehaald die nacht 
en naar een gevangenis toegebracht. 
De mensen roepen met luide stem: 
Weg met hem, aan het kruis met hem! 
 

april 2022 

http://www.rksintjoseph.nl/
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Goede vrijdag 
Jezus die zoveel van mensen houdt: 
daar hangt hij, op een kruis van hout. 
Aan het einde roept hij: "Het is 
volbracht." 
De middag wordt donker als de nacht. 

 

Stille zaterdag 
Zijn vrienden leggen hem in een grot. 
Die dag voelt alles leeg en dood. 
Hun Heer is weg, ze gelóven het niet. 
Ze zitten te huilen van verdriet. 
 

Paasmorgen 
Op zondag nog vóór het licht van de dag 
gaan enkele vrouwen naar het graf. 
Het is leeg! Er zit een engel die zegt: 
"Zoek hem niet waar je hem had neergelegd! 
 
Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!" 
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan. 
Ze werden niet zomaar geloofd, die dag, 
want niemand had zo'n bericht verwacht. 
 
Een poosje later geloofden ze pas 
dat Jezus echt verrezen was, 

want steeds meer vrienden vier, zes, tien, 
vertelden: 'Wij hebben Jezus gezien!' 
 

Pasen 
Dat is wat wij samen vieren vandaag, 
we maken van Pasen een vrolijke dag. 
Hij leeft, God laat ons nooit in de steek. 
En dáárom is het de Goede Week!  
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Onderweg in de Vastentijd 

Eigenlijk hebben we geen Vastentijd nodig, zou je bijna denken: 
want de vastentijd haalt je weg uit de vanzelfsprekendheden van 
het leven en laat je bezinnen, waar het echt om gaat. Wat is 
wezenlijk in het leven? 
Na 2 jaar Corona worden we nu opgeschrikt door de 
ontwikkelingen van de Oekraïne. Het is bijzonder om te zien, hoe 
het slechtste in de mens (oorlog!) ook het beste naar voren haalt: 
hoe mensen doneren, bereid zijn om vluchtelingen op te nemen, 
fantastisch! 
Laten we het ook als een uitdaging zien om niet alleen de oorlog 
ver weg te veroordelen, maar ook hoe we in deze Vastentijd 
onderweg naar Pasen vanuit ons geloof en gebed kunnen bouwen 
aan vrede en gerechtigheid in onze eigen directe omgeving. Met 
wie kunnen we zelf vrede sluiten, waar kunnen we zelf de eerste 
stap zetten in het dichten van kloven van onbegrip, wat doen we 
zelf aan concrete hulp voor een ander, de ons nodig heeft? 
Ik wens u allen een hele goede voorbereidingstijd op Pasen toe! 

Hans Bouman, Deken 

Welkom in onze vieringen 

Fijn dat we kunnen vieren! We weten natuurlijk niet hoe de regels 
in de komende periode zijn, maar op dit moment hoeft er niet 
gereserveerd te worden en is iedereen welkom. Laten we zo 
samen zijn dat we zorgen dat de ander zich welkom en veilig voelt 
bij ons, dan kunnen we echt samen vieren. 

Afwezigheid kapelaan laat zich voelen 

Nee, er is nog geen nieuws over de kapelaan…. Dat betekent dat 
de deken nu tegelijk deken, pastoor en kapelaan is. Dat heeft 
gevolgen voor activiteiten en presentie bij alle gebeurtenissen; 
gelukkig kan bijna alles dankzij hulp van assisterende priesters en 
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de betrokkenheid en begrip van vele vrijwilligers gewoon 
doorgang vinden. Helaas betekent het wel, dat we nog geen 
mogelijkheid zien de vieringen in de Theresiakapel weer op te 
starten en dat er minder Paaswaken zullen zijn dan andere jaren: 
op Paaszaterdag is er alleen een Paaswake om 18.00 uur in 
Welten en om 21.00 uur in de Pancratius. 
De vieringen van de eigen kerk vindt u in dit parochieblad; de 
andere vieringen vindt u in de parochiebladen van de 
verschillende parochies, die u ook via www.rkheerlen.nl kunt 
vinden. 
Dank voor uw begrip en ondersteuning! 

Deken Bouman 

Boskapel Parc Imstenrade in de meimaand: 1 mei en 
donderdagen 

We zullen de Meimaand-Mariamaand openen met een feestelijke 
openluchtmis op zondag 1 mei om 10.00 uur bij de Boskapel, 
gelegen achter de villa van Parc Imstenrade. De HH. Missen in de 
Elisabethkapel van 10.00 uur en de Josephkerk van 11.15 uur 
zullen die dag komen te vervallen. 
Bij goed weer zal in de maand mei op iedere donderdag om 19.00 
uur de H. Mis bij deze kapel worden gevierd. 

Prof. Stevens 60 jaar priester! 

Op Beloken Pasen, zondag 24 april, zal prof. Stevens vieren dat 
het 60 jaar geleden is dat hij priester werd gewijd. Wij zullen dit 
met hem vieren in een feestelijke H. Mis om 11.30 uur in de kerk 
van de H. Moeder Anna aan het Bekkerveld.  
Daar lichamelijke ongemakken het hem lastig maken een H. Mis 
te celebreren, zal op zijn verzoek deken Bouman hoofdcelebrant 
zijn en zal hij concelebreren. Na afloop van de H. Mis bent u nog 
in de gelegenheid hem te groeten en te danken. 

http://www.rkheerlen.nl/
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Voor velen in Heerlen is hij jarenlang een vertrouwd gezicht 
geweest door de UTP en zijn assistentie. Ook voor het geheel van 
de kerk in Nederland heeft hij veel betekend als secretaris-
generaal van de kerkprovincie. Nog altijd kijkt hij naar wat wél 
kan, zo levert hij iedere week een inhoudelijk sterke en 
doordachte overdenking voor de digitale nieuwsbrief. 
Wij wensen hem een heel mooi jubileum toe en danken hem voor 
zijn inzet en betrokkenheid. 

Voorstellingsmis Communie 

Op zondag 20 maart hebben zeven kinderen zich in de Mis aan 
ons voorgesteld als de communicanten. Het zijn Diaz van Beek, 
Ruben Bronnenberg, Jaylinn Helmerich, Jenna Steens, Liv 
Verkoeijen, Dani Warnas en Lizzy Warnas. 
Zij kijken met ons uit naar de eerste H. Communie op eerste 
Pinksterdag, zondag 5 juni om 11.30 uur in de Josephkerk. 
Welkom in onze kerk! 

Bevrijdingsconcert 

Op zaterdag 7 mei a.s. organiseert de 
Koninklijke Harmonie Heerlen samen met de St. 
Josephparochie van 19.00 tot 20.30 uur 
(zonder pauze) een concert in de St. 
Josephkerk. Medewerking wordt verleend door 
het Rock-koor “For ever young” (nieuwe leden 

zijn van harte welkom!) en door het Vredesplatform Heerlen, dat 
zal spreken over de waarde van bevrijding, want vrede komt niet 
vanzelf. 
Na afloop is er een nazit met koffie en fris. 
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door “Frisse Wind”. 
Entree: vrije gave voor de actie Oekraïne Giro 555. 
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Vastenactie 

Dank aan iedereen die langs welke weg dan ook Oekraïne en de 
vluchtelingen heeft gesteund! Maar laten we ook alle andere 
mensen niet vergeten, die ook op onze hulp rekenen. Heel 
concreet kunt u veel goed doen middels de jaarlijkse Vastenactie, 
die we van harte bij u aanbevelen. 

In memoriam 

Op 20 februari 2022 overleed op 83-jarige leeftijd ons zeer 
gewaardeerd koorlid Wiel Nelissen. 
De heer Nelissen was bijna 47 jaar actief lid van ons koor. 
Daarnaast was hij een aantal jaren bestuurslid en heeft hij zich 
ingezet bij de organisatie van diverse andere activiteiten van het 
koor. 
Toen hij zijn vrouw Silvy Hoeppermans leerde kennen, kwam ook 
de grote liefde voor muziek in zijn leven. 
Naast het lidmaatschap van ons koor was hij als lid, dan wel op 
projectbasis betrokken bij een aantal andere koren in de 
provincie, waaronder het Limburgs Concertkoor en de Heerlense 
Oratoriumvereniging. 
De heer Nelissen was een zeer trouw lid en een goede tenor die 
als het even kon altijd aanwezig was op repetities en 
uitvoeringen. Dit ondanks de grote afstand tussen zijn 
woonplaats Heer en het repetitielokaal en de kerken van 
Heerlerbaan en Welten waar de uitvoeringen plaatsvonden.  
 
Wij verliezen een goede zanger en een zeer betrokken lid en 
zullen zijn inbreng en aanwezigheid bij ons koor node missen. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere 
familie veel sterkte toe. 

Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten 
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St. Joseph Parochie Nieuwsbrief  

maart 2022 

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 
 

 

Om (alvast) te noteren: 
➢ volgende contact- en ontmoetingsmorgen voor 

nabestaanden is op donderdag 28 april a.s. om 11.00 uur. 
➢ Boerderijviering op zondag 17 juli om 10.30 uur, samen 

met de Andreasparochie (nadere info volgt t.z.t.). 

 

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

* 02-04-1922 Fien Stessen-Geerlings  21-02-2022 

* 30-10-1929 Roos Dohmen-Lazarus  23-02-2022 

Mogen zij rusten in vrede! 
We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 
 
 

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 8 mei 
tot zondag 3 juli, zou u zo goed willen zijn uw misintenties 
uiterlijk donderdag 21 april te willen bestellen? Uiterste 
datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 22 
april (bij voorkeur mailen naar secretariaat@rksintjoseph.nl). 
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KERKDIENSTEN 

Donderdag 24 maart 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers 
19.00 uur H. Mis 

Celebrant Pastoor Crutzen 

 
Vrijdag 25 maart  
 Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap, Hoogfeest  
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant  Deken Bouman 

 
15.00 uur Kruisweg in de St. Josephkerk 

 
Zondag 27 maart 4e zondag van de veertigdagentijd C 
 Zondag Laetare (Halvasten) 
 Luc. 15,1-3.11-32 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Muzikale opluistering: Elisabethkoor o.l.v. 

Elly Meex 

 Jaardienst voor mevrouw 
Meuwissen-Verkoelen 
Jaardienst voor Marlies Rijnders-
Olijve 

 Jaardienst voor mevrouw Fokkens-Lippertz 

Celebrant Pastoor Jacobs 
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Zondag 27 maart 4e zondag van de veertigdagentijd C 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Aandacht voor het Vastenactieproject Brazilië 
 Jaardienst voor Eugenie Brouns-van Soest 

Jaardienst voor ouders Smeelen-Bindels 
Jaardienst voor Mathieu en Agnes Lommen-Rutten 

Celebrant Professor Rohling 

 
Donderdag 31 maart  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers 
19.00 uur H. Mis 

Celebrant Pastoor Crutzen 

 
Vrijdag 1 april 
15.00 uur Kruisweg in de St. Josephkerk 

 
Zondag 3 april 5e zondag van de veertigdagentijd C 
 Joh. 8,1-11 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor mevrouw Meuwissen-

Verkoelen 
 Voor Elly Hermans 

Celebrant Pastoor Jacobs 

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

 Voor Leonie Hennus-Loop  

Celebrant Z.E.H. Kuijer 
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Donderdag 7 april  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers 
19.00 uur H. Mis 

Celebrant Pastoor Crutzen 

 
Vrijdag 8 april 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant  Deken Bouman 

 
15.00 uur Kruisweg in de St. Josephkerk 

 
Zondag 10 april Palm- of Passiezondag 
 Luc. 22,14-23,56 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  

Celebrant Pastoor Jacobs 

 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Muzikale opluistering: samenzang 

 Jaardienst voor Wim Barwegen 

Celebrant Professor Rohling 

 
Donderdag 14 april Witte Donderdag
 Joh. 13,1-15 
19.00 uur H. MIS IN DE ST. PANCRATIUSKERK 

Celebrant Deken Bouman 
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Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 
 Joh. 18,1-19,42 
15.00 uur Kruisweg in de St. Josephkerk 

 Geleid door vrijwilligers 

 
19.00 uur Kruisweg in de St. Elisabethkapel 

 Geleid door Pastoor Jacobs 

 
19.00 uur HERDENKING VAN HET LIJDEN EN 

STERVEN VAN DE HEER / 
KRUISVERERING IN DE ST. PANCRATIUSKERK 

 
Zaterdag 16 april Stille Zaterdag 
 Luc. 24,1-12 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant  Z.E.H. Van der Horst 

 
21.00 uur PAASWAKE  IN DE ST. 

PANCRATIUSKERK 

Celebrant Deken Bouman 

 
Zondag 17 april  Pasen, Hoogfeest 
 Joh. 20,1-9 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  
 Muzikale opluistering: Elisabethkoor o.l.v. 

Elly Meex 

Celebrant Pastoor Jacobs 
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Zondag 17 april  Pasen, Hoogfeest 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: Jaqueline Bosch 

 Jaardienst voor Henk en Riet Stienstra-Vermeeren 
Jaardienst voor Hub en Fien Lempers-Leers 
Jaardienst voor ouders W. Leers-Luyten en dochter 
Mia Leers 

 Voor overleden ouders Pelzer-Römkens, voor 
overleden ouders Molenbroeck-Vanderhallen, voor 
overleden zus Christina Molenbroeck, voor 
overleden heer Rene Leen, voor overleden José 
Molenbroeck-Ceulemans 

 Voor een bijzondere intentie 

Celebrant Professor Rohling 

 
Maandag 18 april  Tweede Paasdag 
 Mat. 28,8-15 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant H.E.H. Schreurs 

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

 40e Jaardienst voor Ger Luchtman 

Celebrant Deken Bouman 

 
Donderdag 21 april  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis 

Celebrant Pastoor Crutzen 

 



13 

Vrijdag 22 april 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant  Deken Bouman 

 
Zondag 24 april 2e zondag van Pasen C 
 Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
 Joh. 20,19-31 
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 Oscar Driessen 

Celebrant Z.E.H Van Attekum 

 
Donderdag 28 april  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Pastoor Crutzen 

 
Zondag 1 mei 3e zondag van Pasen C 
 Joh. 21,1-19 of 21,1-14 
10.00 uur H. Mis in de Boskapel 
 Muzikale opluistering: Jaqueline Bosch 

 Voor mevrouw Meuwissen-
Verkoelen 

 Voor Leonie Hennus-Loop 
 Voor ouders Saive-Herberigs 

Celebrant Deken Bouman 

HH. Missen in de Elisabethkapel en St. Josephkerk vervallen 
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Donderdag 5 mei  
19.00 uur H. Mis in de Boskapel  

Celebrant Pastoor Crutzen 

 
Zondag 8 mei 4e zondag van Pasen C 
 Zondag van de Goede Herder / Roepingenzondag 
 Moederdag 
 Joh. 10,27-30 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Jaardienst voor ouders Benders-

Reinaerts 

Celebrant Professor Rohling 

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

 1e Jaardienst voor Toon Becholtz 

Celebrant Professor Rohling 

 
Donderdag 12 mei  
19.00 uur H. Mis in de Boskapel  

Celebrant Pastoor Crutzen 

 
Vrijdag 13 mei 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant  Deken Bouman 
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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. 

 
 
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



   

 

 


