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Onderweg naar Pinksteren: bezieling! 

Dit stukje schrijf ik, terwijl ik in quarantaine zit… Corona positief. Twee 
jaar lang de dans ontsprongen, scheef aangekeken worden omdat ik 
geen handen gaf en bleef ontsmetten… maar toch. Geen ramp, beetje 
als verkouden. Maar het tempert wel de Paasvreugde… 
Bij velen lijkt de paasvreugde getemperd. Ziektes, overlijden van 
dierbaren, de oorlog in Oekraïne, je zaak waar je te weinig personeel 
hebt of de klanten die niet terugkomen, activiteiten die toch niet rond 
te krijgen zijn en daarom alsnog worden afgezegd, het gebeurt 
allemaal. Kun je dan toch de Paasvreugde vast blijven houden? 

Deze weken van de Paastijd, onderweg naar Hemelvaart en Pinksteren, 
blijkt dat de vrouwen, de apostelen en de andere leerlingen ook hun 
weg moesten vinden. Die was in eerste instantie niet vol blijdschap, 
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maar gevuld met verwarring, vragen, onbegrip en discussie. Maar 
doordat ze elkaar vast bleven houden en samen bleven komen, kon de 
levende Heer in hun midden zijn en hun bemoedigen, uiteindelijk kon 
Hij daardoor zelfs met Pinksteren de heilige Geest op hen laten 
neerdalen. Gaan wij dan ook, juist bij tegenslagen, met elkaar 
onderweg en laten ook wij ons begeesteren en bezielen.  
Ik wens u, ondanks alles, een hele goed Paastijd toe, uitlopend op een 
zalig Pinksteren! 

Hans Bouman, Deken 

In memoriam deken Schreurs 

Op Palmzondag overleed Mgr. Schreurs, oud-deken 
van Schinnen en oud-hoofdaalmoezenier van de 
dienst Kerk en Samenleving. Zijn uitvaart vond op 
Stille Zaterdag plaats in de kerk van Schinnen. 
Na zijn pensionering vestigde hij zich in Parc 
Imstenrade, van waaruit hij zeer dienstbaar was in 
de ondersteuning met vieringen. Bij de een was hij al vertrouwd door 
eerdere werkzaamheden in Heerlen; de ander leerde hem binnen korte 
tijd kennen en waarderen. 
Wij danken deze bijzondere priester voor zijn inzet en wijsheid en 
bidden, dat hij nu rust in de vrede van de Heer. 

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. Daarbij is door het 
overlijden van deken Schreurs ook diens zeer gewaardeerde assistentie 
weggevallen. Dat heeft gevolgen voor activiteiten en presentie bij alle 
gebeurtenissen; gelukkig kan bijna alles dankzij hulp van assisterende 
priesters en 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. 
Wel is het misschema t/m eind juni rond, maar er is geen enkele rek als 
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iemand door ziekte of anderszins uitvalt. In de grote vakantie zullen 
waarschijnlijk keuzes in de vieringen gemaakt moeten worden. 
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 

Meimaand Boskapel op donderdag 

Na de opening van de meimaand met 
een plechtige H. Mis op 1 mei bij de 
Boskapel van Parc Imstenrade, zal (bij 
goed weer) op de donderdagavonden 
de H. Mis om 19.00 uur bij deze kapel 
gevierd worden (voorafgegaan door het 
bidden van de rozenkrans). Bij slecht 
weer vindt de H. Mis in de St. 
Josephkerk plaats. 

Concert 7 mei vervalt 

Helaas kan het eerder aangekondigde concert geen doorgang vinden, 
omdat er na de Coronaperikelen te weinig tijd is geweest om alles goed 
voor te bereiden en die kwaliteit te leveren, die toehoorders mogen 
verwachten. Helaas! 

Gaan trouwen 

Zijn voornemens om te gaan trouwen: 
13 mei om 12.30 uur Pancratiuskerk: 
Luc Linders en Megan Willemsen, wonend in Welten. 
20 mei om 16.00 uur Pancratiuskerk: 
Anton Eurlings en Vita Simons, wonend in de 
Pancratiusparochie. 
25 juni om 12.00 uur in Martinuskerk Welten: 

http://www.rkheerlen.nl/
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Bas Huijts en Marjolein Wigman, wonend in de parochie H. Moeder 
Anna. 
Van harte proficiat met deze mooie plannen, we wensen jullie een 
schitterende dag en vooral: heel veel geluk en zegen! 

Eerste H. Communie 5 juni 

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! 

11 juni Pelgrimage naar pater Karel in Munstergeleen 

Heel bijzonder om in dit Heilig jaar van pater Karel te pelgrimeren. 
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 Sint Josephparochie organiseert in 
samenwerking met het Missionair Overleg Parkstad voor de 14e keer 
de pelgrimage naar Pater Karel in Munstergeleen op zaterdag 11 juni 
a.s. 
Pater Martin, passionist en pastor van de kapel is de celebrant. 
Iedereen is welkom om mee te pelgrimeren per fiets, auto of te voet. 
We vertrekken per fiets om 9.00 uur vanaf de St. Josephkerk 
Heerlerbaan rechtstreeks naar Munstergeleen. Voor de wandelaars 
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vertrekken we om 10.00 uur vanaf de kerk in Puth naar Munstergeleen. 
De H. Mis in de kapel begint om 11.00 uur. 
Speciaal bidden we voor vrede wereldwijd op voorspraak van pater 
Karel. 

U kunt een intentie opgeven voor de pelgrimsprijs van € 5,-. De 
meegebrachte intenties kunt u voor aanvang van de Mis afgeven. Na 
afloop 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 museumwinkel bezoeken. Het is mooi om dit samen te 
doen. 
Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat / 
parochiekantoor van de St. Josephparochie via   (045) 541 38 96. Het 
parochiekantoor is geopend op dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 
13.00 uur. 

Alpha bijeenkomsten 

Vanaf juni 2022 starten we weer met nieuwe bijeenkomsten. 
Samen eten, elkaar ontmoeten, samen praten, samen lachen, samen 
leren en naar elkaar luisteren, dat is Alpha. 
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Deze bijeenkomsten geven 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 bijeenkomsten zijn 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.  
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 voor deze bijeenkomsten kunt u een afspraak maken 
voor een intakegesprek met onze catechiste Anita van den Berg.  
 anita@pancratiusheerlen.nl  06 40 50 84 92 

Internationale Online Gebedsdag in Amsterdam  

De situatie waarin de wereld zich bevindt, wordt steeds 
gecompliceerder en moeilijker. Mensen en regeringen komen vrijwel 
niet meer tot goede oplossingen. God heeft deze wel voor de wereld. 
Daarom vindt er op zaterdag 28 mei a.s. een gebedsdag plaats in 
Amsterdam, waar we Maria, de Moeder van alle Volkeren, om haar 
voorspraak bij God willen vragen. Mgr. Jan Hendriks, bisschop van 
Amsterdam, zal hoofdcelebrant zijn tijdens de heilige Mis en de preek 
verzorgen. Verder worden ook aanbidding, rozenkransgebed, lezingen 
en het uur van barmhartigheid uitgezonden via een livestream op de 
computer of de mobiele telefoon. Het programma, dat geheel in tien 
verschillende talen te volgen is, begint om 9.00 uur en duurt tot 17.30 
uur. Meer informatie vindt u via de link: www.prayerday.info. 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
http://www.prayerday.info/
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St. Joseph Parochie Nieuwsbrief  

mei 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 
 

Vooraankondiging Boerderijmis 

Samen met de Andreasparochie zal op zondag 17 juli a.s. om 10.30 uur 
de H. Mis gevierd worden op de boerderij van de familie Gielkens. 
Verdere details volgen in het volgende parochieblad. 

Vooraankondiging St. Josephmarkt 

De St. Josephmarkt staat gepland op zondag 11 september a.s. Voor de 
huur van een kraam (€ 20, = per kraam) kunt u zich inschrijven op het 
parochiekantoor. 

Koffiedrinken na de Mis op zondag 

Omdat ontmoeting en koffiedrinken weer mogelijk is, willen we dit 
weer gaan oppakken, echter pas na de vakantie en wel op de 1e zondag 
van de maand. Concreet betekent dit de 1e zondag van oktober (in 
september staat de St. Josephmarkt gepland), dus 2 oktober a.s. 

Vrijwilligers gevraagd: 

➢ Wie (m/v) komt ons kosterteam versterken? 
➢ Wie (m/v) helpt een handje mee bij het (maandelijkse) 

koffiedrinken? 
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Koninklijk lintje 

Bij het ter perse gaan van dit parochieblad kwam ons ter ore dat onze 
trouwe parochiaan en vrijwilliger Fons Emonts Koninklijke 
onderscheiding ontvangen heeft: hij is nu Lid van de Orde van Oranje 
Nassau. Proficiat Fons!  

 

Gedoopt in onze parochie 

24 april Sterre Mourmans  

Aan de ouders en familie van harte proficiat 

toegewenst! 

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

* 20-05-1941 Math Meertens  07-04-2022 

* 12-02-1937 Paul Kohlen  11-04-2022 

* 21-01-1934 Mia Jansen-Peeters  19-04-2022 

* 23-03-1947 Annelies van Loo-Niet  23-04-2022 

* 30-10-1932 Harry Dreissen  25-04-2022 

* 21-10-1930 Ans van Nieuwburg-Emonts  27-04-2022 

 

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

Donderdag 5 mei  
18.30 uur Rozenkransgebed 
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 

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

 1e Jaardienst voor Toon Becholtz 
Jaardienst voor John Huynen en 
voor Jan Huynen en kleinzoontje Jeremy 
Voor de ouders Lam-Yeung en hun oudste zoon 

Celebrant Professor Rohling 
 
Donderdag 12 mei  
18.30 uur Rozenkransgebed 
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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Zondag 15 mei 5e zondag van Pasen C 
 Zondag oosterse kerken 
 Joh. 13,31-33a.34-35 
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 Mathieu en Fieny Ploumen-
Francort 
Jaardienst voor de ouders Mathieu en Mia 
Wachelder-Savelsberg 

Celebrant Pater Petrus Canisius Keijmis 
 
Donderdag 19 mei  
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in de Boskapel  

Celebrant Pastoor Crutzen 

 

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 3 juli 
tot zondag 28 augustus, zou u zo goed willen zijn uw 
misintenties uiterlijk donderdag 16 juni te willen bestellen? 
Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: 
vrijdag 17 juni (bij voorkeur mailen naar 
secretariaat@rksintjoseph.nl). 



11 

Zondag 22 mei 6e zondag van Pasen C 
 Joh. 14,23-29 
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 de ouders Benders-
Reinaerts 

 5e jaardienst voor Roger Hamers van familie en 
vrienden 
Voor Oscar Driessen 
Voor de ouders Meertens-Emonts 
Voor de ouders Auf den Kamp-van Tongerloo, 
kinderen en kleinkinderen 

Celebrant Z.E.H. Van Attekum 
 
Donderdag 26 mei Hemelvaart van de Heer 
 Luc. 24,46-53 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel  

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

Celebrant Z.E.H. Van Attekum 

 
Vrijdag 27 mei  
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof  

Celebrant Deken Bouman 
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Zondag 29 mei 7e zondag van Pasen C 
 Joh. 17,20-26 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

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

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
Donderdag 2 juni  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Pastoor Crutzen 
 
Zondag 5 juni Pinksteren, Hoogfeest 
 Joh. 14,15-16.23b-26 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor Mevr. Meuwissen-Verkoelen 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.30 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 EERSTE H. COMMUNIE 
 Voor Leonie Hennus-Loop 

Celebrant Deken Bouman 
 
Maandag 6 juni H. Maria, Moeder van de Kerk 
 Joh. 19,25-34 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Professor Rohling 
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Donderdag 9 juni  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Voor de ouders Van den Dolder en dochter Maria 

Celebrant Pastoor Crutzen 
 
Vrijdag 10 juni  
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof  

Celebrant Deken Bouman 

 
Zondag 12 juni Feest van de H. Drie-eenheid 
 Joh. 16,12-15 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: Kerkelijk Zangkoor 

St. Joseph Heerlerbaan-Welten 

 Zeswekendienst voor Harry Dreissen 
 Voor Oscar Driessen 

Voor Toos Straten-Boots v.w. haar verjaardag  
Voor Mia Simons-Severens 

Celebrant Professor Rohling 
 
Donderdag 16 juni  
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 19 juni Feest van het H. Sacrament 
 Vaderdag 
 Luc. 9,11b-17 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

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

Celebrant Professor Rohling 
 
Donderdag 23 juni  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Pastoor Crutzen 
 
Vrijdag 24 juni  
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof  

Celebrant Deken Bouman 

 
Zondag 26 juni 13e zondag door het jaar C 
 Luc. 9,51-62 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

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

Celebrant Z.E.H. Van Attekum 
 



15 

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

Celebrant Pastoor Crutzen 
 
Zondag 3 juli 
 14e zondag door het jaar C 
 Luc. 10,1-12.17-20 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Jaardienst voor Hub en Mia Jussen-

Reinders 
Voor Mevr. Meuwissen-Verkoelen 

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

Generation 

 Voor de ouders Offermans-Martens 
 Voor Irene Lamberts 

Voor Leonie Hennus-Loop v.w. haar verjaardag 
 
Donderdag 7 juli  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 



   

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 


