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Zware tijden… 

De herfst heeft iets moois in de kleuren, maar ook iets kils in regen, 
wind en kou: en het doet je afvragen, wat je in de winter te wachten 
staat…. Dit jaar geldt dat nog meer dan ooit. De berichten uit de 
Oekraïne worden steeds zorgwekkender, de inflatie gaat door het dak, 
de energierekening is voor heel veel mensen gewoon niet meer op te 
brengen.  
In die donkere dagen staan we ook stil bij de overledenen met 
Allerzielen en ontsteken we ook de eerste kaars van de Adventskrans, 
om zo te groeien in het licht. We kunnen niet alle problemen van de 
wereld oplossen, maar ons wel laten sterken door ons geloof en we 
kunnen wegen zoeken, om elkaar tot steun te zijn, juist nu! 

Deken Bouman 

Woord van kapelaan Taison 

Het leven is soms het pijnlijk, soms is het mooi, maar meestal is het allebei 

Hartelijk dank voor het mooie, warme welkom dat u mij afgelopen 
zondagen in Welten, Heerlerbaan en Molenberg gaf als uw kapelaan! 
Uw vriendelijke en bevestigende welkomstwoorden betekenden echt 
veel. Ik dank heel hartelijk deken Bouman, diaken Theo, Catechiste 
Anita, kerkbestuursleden, lokatiebestuursleden, vrijwilligers van de 
parochies, Suisse, Communicanten, misdienaars, acolieten, Mireille, De 
Schola (Welten), Kelly God, De Waltine Kapel, Young Spirit, Chrisko, ’t 

16 oktober –  
11 december 2022 

http://www.rksintjoseph.nl/


2 

Bakkes, De Vlavrèters, gemeenschapshuis Welten en allen die 
meegeholpen en meegebeden hebben. Ik heb ook een warm welkom 
gekregen en de Mis gevierd in de Pancratiuskerk, de Annakerk, Sint 
Anna (Welten), Oranjehof en de Theresiakapel. Hartelijk dank voor 
jullie inzet en tijd voor de mooie vieringen. 
En zo beginnen we aan een nieuwe tijd van samen kerk zijn. Ik weet dat 
dit een hele verandering is na de vele jaren die pastoor/kapelaan Rick 
Blom in Heerlen heeft doorgebracht. Zo'n succesvol langdurig 
pastoraat is een prachtig getuigenis van uw samenwerking. Laten we 
samen een sterke gemeenschap opbouwen met een luisterende oor, 
een vriendelijke en liefdevolle hart. 
"Er is veel werk te doen in de wereld!" Ik kijk ernaar uit om dat werk 
samen met u te doen! 

Kapelaan Taison 

Wijzigingen missschema: gas en stroom niet te betalen… 

Afgelopen weken heeft het kerkbestuur zich gebogen over het 
misschema en het vakantierooster geëvalueerd. Daarbij zijn ook de 
diverse reacties meegenomen en afgewogen. Daarbij is ook gekeken 
naar energieverbruik. Ons vaste contract loopt tot 31 december van dit 
jaar, dus we hebben iets lucht; maar tegelijkertijd is het ook een goede 
gelegenheid uit te proberen het met minder te doen. In de eerste 
analyses valt op dat iedereen zich zorgen maakt over het gasgebruik, 
maar dat de risico's rond de kosten van de stroom minstens zo groot 
zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de Pancratius vorig jaar 14.000 kWh stroom 
gebruikt en 5.400 m3 gas. Van de totale inkomsten van € 95.000 werd 
daardoor maar liefst € 10.000 besteed aan licht en gas voor de kerk. 
Een beetje minderen is dus niet genoeg! 
Alle kerken en parochiekantoren worden dus uitgedaagd om de 
verwarming zo lang mogelijk uit te laten, maar ook kritisch te kijken: 
moeten altijd alle lampen aan? Waar een dagkapel is, zoals in Welten, 
Joseph Heerlerbaan of de H. Moeder Anna, wordt deze bij kleinere 
vieringen zoveel mogelijk gebruikt in plaats van de grote kerkruimte. 
Dit betekent, met ingang van maandag 24 oktober: 
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• weekdagen blijven zoals ze nu zijn. De avondmis woensdag 
Molenberg en vrijdag Anna komen niet terug. 

• Pancratius: de avondmis op zaterdagavond komt niet terug. 
• Theresiakapel: de Mis van zaterdagavond 19 uur schuift naar 

zaterdagochtend 9:30 uur 
• Welten: de zaterdagavondmis komt terug om 19 uur in de 

dagkapel. 

Dit leidt tot het schema per 22 oktober voor de parochiekerken, dus 
exclusief zusters en zorgcentra: 

• zondag: 09.00 Pancratius, 10.00 Welten, 10.00 Molenberg, 
10.00 Elisabethkapel, 10.30 Andreas, 11.15 Joseph 
Heerlerbaan, 11.30 Pancratius 

• maandag: 09.00 Pancratius, 18.30 H. Moeder Anna 
• dinsdag: 09.00 Pancratius, 19.00 Welten 
• woensdag: 09.00 Pancratius 
• donderdag: 09.00 Pancratius, 19.00 Joseph Heerlerbaan (in 

oktober: vredeskapel Bautsch) 
• vrijdag: 09.00 Pancratius 
• zaterdag: 09.30 Theresiakapel, 18.00 H. Moeder Anna 

(dagkapel, tenzij gezinsmis), 19.00 Welten (dagkapel) 

Vanuit de ervaringen zal gekeken worden naar de (on-)mogelijkheden 
per 1 januari. Wij danken voor uw begrip! 
 

Oktober: H. Mis in de Vredeskapel aan de Bautscherweg 

In de maand oktober zal de H. Mis van 19.00 uur op de 
donderdagavond plaatsvinden in de Vredeskapel, toegewijd aan Onze 
Lieve Vrouw van Fatima. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor de 
vrede in de Oekraïne. De H. Mis zal voorafgegaan worden door het 
bidden van de rozenkrans. De H. Mis in de Josephkerk vervalt op deze 
donderdagen. 
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Allerzielen 

De overledenen van het afgelopen jaar zullen bijzonder worden 
herdacht. Dit zal plaatsvinden in het weekend van 29-30 oktober. 

• Za 29-10 18.00 uur: H. Moeder Anna, Bekkerveld 

• Zo 30-10 10.00 uur: Molenberg 

• Zo 30-10 10.00 uur: Elisabethkapel Parc Imstenrade 

• Zo 30-10 10.30 uur: Andreas Heerlerbaan 

• Zo 30-10 11.30 uur: Pancratius 

• Zo 30-10 15.00 uur: Welten, waarna zegening van de graven 

• Zo 30-10 15.00 uur: Joseph Heerlerbaan, waarna zegening van 
de graven 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Heerlerbaan-Welten – 
St.Caeciliafeest 

Op zondag 20 november viert het Gemengd koor haar jaarlijkse St. 
Caeciliafeest en zal dan de muzikale opluistering van de H. Mis om 
11.15 uur in de St. Josephkerk verzorgen. 

St. Josephmarkt - buurtkast 

We mogen terugkijken op een geslaagde en goed bezochte St. 
Josephmarkt op 11 september jl. onder een stralend zonnetje. 
Zoals u misschien via L1 hebt meegekregen, is op die dag ook de 
buurtkast ingezegend. Met het oog op de winterperiode, hebben we er 
voor gekozen om de kast niet buiten maar in het voorportaal te zetten. 
Als u iets kunt missen, is dat van harte welkom; als u iets nodig hebt, 
mag u het gerust uit de kast meenemen. 
Wel gelden er enkele spelregels: alleen goed houdbare levensmiddelen 
in de kast zetten waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken 
is. En er uitnemen wat u nu nodig hebt, zodat een ander er ook gebruik 
van kan maken. 
Wel in de kast: blikken, rijst, pasta, meel, hygiëne-artikelen, enz. 
Niet in de kast: bederfelijke levensmiddelen zoals brood, gebak, 
groente, fruit, alcohol (ook geen alcoholvrije dranken), snoepgoed, 
chocolade enz.  
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St. Joseph Parochie Nieuwsbrief  

oktober 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 
 

Vrijwilligers gevraagd: 

➢ Wie (m/v) komt ons kosterteam versterken? 
➢ Wie (m/v) wil meehelpen om de Vredeskapel aan de 

Bautscherweg te onderhouden en te openen en te sluiten? 
➢ Wie (m/v) helpt een handje mee bij het (maandelijkse) 

koffiedrinken? 
➢ Wie (m/v) gaat m.i.v. 1 januari 2023 de lectors vervangen 

in de Elisabethkapel? 

Vrijwilligersavond 

Kapelaan Taison wil graag persoonlijk kennismaken met de 
vrijwilligers van de parochie. Op donderdag 8 december worden 
m.n. de vrijwilligers uitgenodigd voor de H. Mis van 19.00 uur en 
aansluitend is er de mogelijkheid onder het genot van een kopje 
koffie nader kennis te maken met de kapelaan. U ontvangt 
daarvoor nog een persoonlijke uitnodiging. Houd dus uw 
brievenbus / mailbox goed in de gaten. 
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DOE-dag begraafplaats – zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 
14.00 uur 

In navolging van de DOE-dag in het voorjaar, waarbij we er met name 
voor gezorgd hebben dat de kindergraven (waarvan vaak geen 
nabestaanden meer zijn) er weer netjes bij liggen, willen we op 
zaterdag 22 oktober opnieuw een dag organiseren om een aantal 
werkzaamheden op de begraafplaats te verrichten, zodat deze voor 1 
en 2 november weer goed in orde is. Helpt u ons weer mee? 
 

-Advertentie-  

Begraafplaats St Joseph Heerlerbaan Heerlen-Zuid 
een mooie rustplaats voor uw dierbaren 

gelegen aan de dr. Clemens Meulemanstraat 
informatie bij mevrouw Carry Meijers-Zink 

 06 18 24 29 58 
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Contact- en ontmoetingsochtend  

Op donderdag 24 november van 11.00 tot 12.30 uur vindt de volgende 
contact-en ontmoetingsochtend plaats. We willen iedereen uitnodigen 
die behoefte heeft om, onder het genot van een kopje koffie en soep 
met een broodje, op een ongedwongen manier contact met elkaar te 
hebben. 
Graag wel even van tevoren aanmelden bij Carry (parochiekantoor) 
zodat we weten voor hoeveel soep en broodjes er gezorgd moet 
worden. 

Gedoopt in onze parochie 

  

 28 augustus Coco Holtus 

 3 september Demi en Lily Zenden, Jolie en 

Romie Meester 

 Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst! 
 

Communicanten 

Eind oktober ontvangen de kinderen via de school een brief; mocht je 
die niet ontvangen hebben, neem dan even contact op met de 
kapelaan (06 51 62 77 58 /  kapelaan@rkheerlen.nl). 

Vormsel 2022 

Op zaterdag 19 november om 17.30 uur is het dan 
eindelijk zover, dan zullen onderstaande vormelingen het 
sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen in de St. 
Josephkerk, Doctor Clemens Meulemanstraat 1 in 
Heerlerbaan; de vormheer zal de vicaris-generaal Mgr. 
Maessen zijn. 

mailto:kapelaan@rkheerlen.nl
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David Beckers – Sofie Bierman – Ismay Brepoels – Sem Butink – Tess 
Daniels – Cas Gorgels – Cassidy Hanssen – Shania Hoogenboom – Milo 
Kaag – Miguel Korver – Dorian Lloyd – Lisa Paffen – Shurventley Valks 
– Alyssa Verkoeijen. 

Vormsel 2023 

Op de basisscholen de Broederschool, Eikenderveld, Tarcisius en 
Windekind zijn de aanmeldingsformulieren voor het vormsel (groep 8) 
uitgereikt. Deze kunnen vóór 15 oktober bij hun eigen leerkrachten 
worden ingeleverd of met behulp van onderstaande QR-code of link 
worden aangemeld: 

 

https://ap.lc/S67iV  
 
Hier geldt: uw aanmelding is in behandeling genomen, als 
u via de mail bericht krijgt. Mochten er nog vragen zijn dan 

kunt u contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg,  
anita@pancratiusheerlen.nl,  06 40 50 84 92. 
 
Is uw kind niet gedoopt en wilt u toch dat zij of hij de eerste Heilige 
Communie en Vormsel ontvangt, dan kunt u contact opnemen met 
deken Bouman of kapelaan Taison. 

Gaan trouwen 

Zijn voornemens om te gaan trouwen: 

• 22 oktober 14.00 uur: Anthony Dreessen en 
Melissa van Dommelen, wonend in de parochie 
Schandelen, in de kerk van de Molenberg 

 
Van harte proficiat met deze mooie plannen, we 
wensen jullie een schitterende dag en vooral: heel veel geluk en 
zegen! 
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Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie/ 
begraven op onze begraafplaats 

* 26-12-1940 Edith Schols-Lehnert  15-08-2022 

* 15-09-1931 Riek Kastermans-van den Nieuwenhof  13-09-2022 

* 17-11-1954 Tonny Hollanders  21-09-2022 

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

 

Gezamenlijke ziekenzalving  

Het is in onze geloofsgemeenschap een mooie traditie geworden. De 
gezamenlijke ziekenzalving! 

In de levensfase van ouder worden of ziek zijn, in tijden van pijn en 
moeite, kan de mens extra kracht en bemoediging ontvangen om vrede 
met zichzelf, zijn situatie en zijn omgeving te hebben. Het Sacrament 
van de Ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor de laatste levensfase, 
en mag meerdere keren ontvangen worden. Middels een formulier, dat 
ligt in de Elisabethkapel en in de St. Josephkerk, kunt u zich aanmelden 
voor deelname. Aangezien wij na afloop nog samen koffie drinken 
willen wij graag weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 
Daarom verzoeken wij u om u aan te melden en aan te geven hoeveel 
personen u zullen vergezellen. 

U bent van harte uitgenodigd! 

Bij het ter perse gaan van dit parochieblad hebben we helaas nog 
geen datum kunnen vastleggen; houdt daarvoor de publicaties in de 
St. Josephkerk en de St. Elisabethkapel en op de website / facebook 

in de gaten! 
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KERKDIENSTEN 

Donderdag 13 oktober 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de Vredeskapel aan de Bautscherweg 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 
Vrijdag 14 oktober  
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 
Zondag 16 oktober 29e zondag door het jaar C 
 Wereldmissiedag 
 Luc. 18,1-8 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

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

 Voor Henk en Riet Stienstra-Vermeeren 
Voor Oscar Driessen 

Celebrant Kapelaan Taison 
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Donderdag 20 oktober 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de Vredeskapel aan de Bautscherweg 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 
Zondag 23 oktober 30e zondag door het jaar C 
 Luc. 18,9-14 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor Wiel en Leentje Jongen-Hacken 

vanwege de verjaardag van Leentje 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

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

 Jaardienst voor de ouders Hamers-van der Molen 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 
Donderdag 27 oktober 
18.30 uur Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de Vredeskapel aan de Bautscherweg 

Celebrant Kapelaan Taison 
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Zondag 30 oktober 31e zondag door het jaar C 
 Luc. 19,1-10 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Jaardienst voor Lida Fontaine-Weber 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

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

 Jaardienst voor Wim Barwegen 
 Jaardienst voor Tilly Speck-Klinkhamers 
 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 Noortje Savelberg 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
15.00 uur Allerzielenlof 

Celebrant Diaken Cloodt 
 
 
Donderdag 3 november  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Taison 
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Zondag 6 november 32e zondag door het jaar C 
 Wilibrordzondag 
 Luc. 20,27-38 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 
 Voor mevrouw Meeuwissen-

Verkoelen 

Celebrant Pastoor Jacobs 
Aandacht voor de voedselbank 

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

 Jaardienst voor de ouders Lurken-Heuts en 
overleden kinderen 

Celebrant Professor Rohling 
Aansluitend is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten 

 
 
Donderdag 10 november  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Deken Bouman 
 
 
Vrijdag 11 november  
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Kapelaan Taison 
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Zondag 13 november 33e zondag door het jaar C 
 werelddag van de armen 
 Luc. 21,5-19 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

Voor Jeanny Fokkens-Lippertz 

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

 Jaardienst voor Mariet en Pierre Drissen-Houwers 
 Voor Oscar Driessen 
 Voor Kitty Beaujean-van Rhee 

Celebrant Professor Rohling 
 
 
Donderdag 17 november  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 
Zaterdag 19 november 
17.30 uur H. Mis waaronder toediening van het H. Vormsel 
 Muzikale opluistering: Chrisko 

Celebrant Vicaris-generaal Mgr. Maessen 
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Zondag 20 november Christus Koning van het heelal 
 Luc. 23,35-43 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 
 Voor Emma Hoeke-Baus 
 Voor Lida Fontaine-Weber 

Celebrant Pastoor Jacobs 
 
11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
 Muzikale opluistering: Gemengd kerkelijk zangkoor 

Heerlerbaan-Welten 

 Voor Mia Simons-Severens 

Celebrant Kapelaan Taison en Professor Rohling 
 
 
Donderdag 24 november  
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 
Vrijdag 25 november  
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Kapelaan Taison 
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Zondag 27 november 2022 1e zondag van de Advent A 
 Mt. 24,37-44 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 
 Voor Linda Fontaine-Weber 

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

 Voor Irene Lamberts 

Celebrant Professor Rohling 
 
 
Donderdag 1 december 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers 
19.00 uur H. Mis 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 
 
 
 
 

-Advertentie- 

 Vrouenraets Uitvaartzorg 
 Zandweg 162
 6418 PB Heerlen 
  045 20 58 509 / 06 27 65 62 06 
 www.vrouenraets-uitvaartzorg.nl   
 info@vrouenraets-uitvaartzorg.nl  
 Rainier Vrouenraets 

http://www.vrouenraets-uitvaartzorg.nl/
mailto:info@vrouenraets-uitvaartzorg.nl
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Zondag 4 december 2e zondag van de Advent A 
 Mt. 3,1-12 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor Wiel en Leentje Jongen-Hacken 

vanwege de sterfdag van Leentje 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 
 Voor mevrouw Meuwissen-

Verkoelen 

Celebrant Pastoor Jacobs 
Aandacht voor de voedselbank 

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

Celebrant Kapelaan Taison 
Aansluitend is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten 

 
 
Donderdag 8 december Onbevlekte Ontvangenis van Maria 
 Hoogfeest 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en 
Vespers 
19.00 uur H. Mis 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 
Vrijdag 9 december  
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 
 Voor Emma Hoeke-Baus (offergang) 

Celebrant Kapelaan Taison 
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Zondag 11 december 3e zondag van de Advent A 
 Zondag Gaudete 
 Mt. 11,2-11 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

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

 Jaardienst voor Sjef en Lenie Bosch-Kuipers 
 Jaardienst voor Peter en Margriet Bijsmans-Frenken 
 Jaardienst voor Annie Rutjes-Mulkens 
 2e Jaardienst voor Toos Straaten-Boots 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 
Donderdag 15 december 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers 
19.00 uur H. Mis 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 11 
december tot zondag 15 januari 2023, zou u zo goed willen 
zijn uw misintenties uiterlijk donderdag 24 november te 
willen bestellen? Uiterste datum voor het opgeven van 
redactionele copy: vrijdag 25 november (bij voorkeur mailen 
naar secretariaat@rksintjoseph.nl). 
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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 

Openingstijden zijn onder voorbehoud: het is raadzaam eerst te bellen 
voordat u naar kantoor komt. 
 
Eerste contactpunt voor de St. Josephparochie voor afspraken rond 
doopsel, ziekenzalving, uitvaarten, huisbezoeken enz.: 
Kapelaan Taison 
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 
 06 51 62 77 58  kapelaan@rkheerlen.nl 

 
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 
Als 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. 
 
Bankrekeningnummer: NL43 INGB 0001 0490 77 
 t.n.v. RK Kerkbestuur Parochie St. Joseph 


