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Advent moet een tijd worden 
die onrustig maakt: 
het durven zien van zoveel uitsluiting. 
Het moet een oproep worden 
om grondig iets te veranderen bij onszelf, 
bij onze eigen groep en in de grote samenleving. 

Advent moet een tijd worden 
om te leren 
ongeziene mensen zien. 
Je laten raken door het zwijgen 
dat over hun bestaan hangt 
en het je aantrekken. 

Kerstmis moet een begin worden 
van een nieuwe manier van leven, 
waarbij “Ik zal er zijn voor u” 
in mensen zichtbaar wordt. 
Een nieuw begin van een lange weg 
van ommekeer en solidariteit, 
van gerechtigheid, 
van hoop en vertrouwen, 
van er zijn voor anderen. 
Zo wordt God mens! 
(naar C. Desoete)

12 december 2022 – 
22 januari 2023 



Waar luiden de Kerstklokken?  

 Zaterdag 24 
december 

Zondag 25 
december 

Maandag 26 
december 

St. Joseph 

18.00 uur 
Gezinsmis 

met Kerstspel 
20.00 uur 

11.30 uur 
m.m.v. de 

Koninklijke 
Harmonie 
Heerlen 

11.30 uur 

St. Elisabethkapel 19.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 

Pancratius 19.00 uur 
21.00 uur 

9.00 uur 
11.30 uur 11.30 uur 

St. Martinus 

17.30 uur 
Gebedsdienst 

20.00 uur 
22.00 uur 

10.00 uur 10.00 uur 

H. Moeder Anna 17.30 uur   

Molenberg 19.15 uur 10.00 uur  

 

 

 

Kerstconcert 17 december 
 

Lichtjes in de bomen en verlichte sterren voor het raam….. 
In de donkere dagen voor Kerstmis zijn mensen op zoek naar licht, 
warmte en gezelligheid. 
Meer dan ooit zoeken mensen in deze onzekere tijd naar 
geborgenheid bij en verbondenheid met elkaar. 
De St. Josephparochie Heerlerbaan wil bewoners van 
Heerlerbaan/Heerlen-Zuid een warme plek bieden om in de aanloop 
naar Kerstmis samen te komen bij het kerstconcert op zaterdag 17 
december a.s.  aanvang 18.30 uur in de St. Josephkerk.  
 
De goed verwarmde kerk in kerstsfeer is voor bezoekers open vanaf 
18.00 uur. Het concert duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. 
 

Toegangskaarten voor het concert kosten slechts 5 euro en zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar: 

• op het parochiekantoor van de St. Josephkerk (dinsdag t/m 
vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur) 

• bij Gemakswinkel Lenzen in winkelcentrum Giesen-Bautsch 

• bestellen via deze QR code en dan kunt u ze 
afhalen op het parochiekantoor 

 

Mocht het vervoer naar de kerk een probleem zijn, dan graag 
contact opnemen met het parochiekantoor, tel. (045) 541 38 96. 
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Kerstgedachte 

Wat is er toch aan de hand, 

De wereld lijkt wel in brand… 

Nog maar net leek de dood van Corona verdwenen, 

Toen is oorlog op het toneel verschenen. 

De koude van de energiecrisis treft ons allemaal, 

Hoe moet het toch verder in dit verhaal. 

  

Maar dan staan we stil bij de nacht, 

Waarin God een wonder naar ons bracht. 

 

Het enige vuur in die nacht 

was het van de herders, zij hielden de wacht. 

De dood kwam door de soldaten die een kind moesten zoeken 

Daar de gekroonde niet wilde buigen voor de God van de boeken. 

De warmte van de adem van dieren hielp hen allemaal, 

Zo kon het verder in dat verhaal. 

 

Weer opnieuw staan we stil bij de nacht, 

Waarin God een wonder naar ons bracht, 

Zodat Christus steeds bij ons wil horen, 

Zingen we dus met Kerst samen met de engelenkoren. 

Ook al zal het duister daarmee niet verdwijnen, 

De glans van het eeuwige Licht zal voor ons allemaal schijnen! 

 

Mede namens het pastorale team, de lokatiebesturen en het 

overkoepelend kerkbestuur: 

Zalig Kerstmis, juist nu, 

Veel zegen voor 2023!  

Hans Bouman, 

Deken 
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Jij kleine stad, mijn Bethlehem  

(Op de melodie van: O little town of Bethlehem) 

Jij kleine stad, mijn Bethlehem, ligt 

eenzaam in de nacht. 

Maar kijk, daar in de duisternis straalt 

nu een ster met kracht. 

Zie, al haar donk're straten zijn nu in 

Licht gehuld. 

Verlangens uit een oude tid zin deze Nacht vervuld. 

 

O Heilig Kind van Bethlehem, Gij hebt ons uitverkoren. 

Kom tot ons, Heer, zo bidden wij en wordt in ons geboren. 

Uw naam zij steeds geprezen, Gij God van Israël. 

O, kom tot ons en blijf bij ons, O Heer... Emmanuel! 

(geschreven door Marisstella van Ekelenburg) 

Kerstpakketten 

Tot en met 18 december 2022 verzamelen wij houdbare, niet 

alcoholische levensmiddelen in de kerk van Heerlerbaan. Vanuit dat 

wat u mee zult brengen stellen wij kerstpakketten samen, die wij dan 

naar mensen brengen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Klein speelgoed is ook welkom voor kinderen met gezinnen. Onze dank. 

Ziekencommunie – woensdag 21 december 

Voor degenen voor wie het moeilijk is om naar de kerk te komen, wil 

kapelaan Taison op woensdag 21 december de ziekencommunie 

brengen. U kunt daarvoor een afspraak met hem maken, 

telefoonnummer 06 51 62 77 58.  

Nieuwjaarsbijeenkomst – zondag 1 januari 

Graag willen wij u uitnodigen om op 1 januari na de H. Mis van 11.15 

uur onder het genot van een kopje koffie elkaar de beste wensen over 

te brengen.   
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Driekoningen – zondag 8 januari 

In dit weekend vieren we Openbaring des Heren, ofwel Driekoningen. 

Het bezoek van de drie wijzen mag niet ontbreken. Wij willen erbij stil 

staan dat 'bezoek' belangrijk is, op welke wijze dan ook! Ook dit jaar 

zullen we weer de zogenoemde 'huiszegen' ter beschikking stellen. 

Deze speciale kaartjes liggen achter in de kerk en kunnen kosteloos 

worden meegenomen;  een vrije gave is welkom. 

Huwelijksjubilea – zondag 29 januari 2023 

Ook in 2023 willen we parochianen die in 2022 een 12 ½-, 25-, 40-, 50- 

of 60-jarig huwelijksjubileum gevierd hebben in het bijzonder 

uitnodigen voor de H. Mis om 11.15 uur op zondag 29 januari 2023, die 

opgeluisterd wordt door Trio Vivente. Na afloop is er voor iedereen 

koffie en vlaai. Als uw gegevens op het secretariaat bekend zijn, krijgt 

u een persoonlijke uitnodiging. Mocht u niet zeker weten of het bij de 

parochie bekend is, en toch graag wilt deelnemen, kunt u zich melden 

bij het secretariaat. Om een inschatting te kunnen maken van het 

aantal personen, graag doorgeven met hoeveel 

mensen u denkt aanwezig te zijn (tel. (045) 541 38 

96 of mail secretariaat@rksintjoseph.nl ). 

 

Verlichting kerk 

Regelmatig worden er opmerkingen gemaakt over 

de buitenverlichting van de kerk en terecht in deze tijd waarin iedereen 

opgeroepen worden om zuiniger met energie om te gaan. Weliswaar is 

het energiezuinige ledverlichting, maar er wordt gezocht naar een 

mogelijkheid om het handmatig in- en uit te schakelen (gebeurt nu 

automatisch zodra het donker wordt). We houden u op de hoogte! 

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl
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Kaarsen Vredeskapel / voorportaal 

In verband met brandveiligheid mogen er alleen (noveen)kaarsen 

gebrand worden die in de Vredeskapel en in de kerk verkocht worden. 

Alle andere kaarsen worden verwijderd. 

Vooraankondiging Actie Kerkbalans 

Actie Kerkbalans 2023 is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 

januari. In het volgend parochieblad volgt nadere informatie. 

Financieel overzicht 

INKOMSTEN 2021 2020 2019 

Kerkbijdragen 29.724 34.971 42.060 

Collectes 9.665 12.962 12.588 

Kaarsengeld/offerblok (incl. 

Vredeskapel) 
13.208 6.025 9.843 

H. Missen (stipendia) 3.162 508 9.603 

Rouw-/trouwdiensten 13.535 11.661 19.424 

Incidentele inkomsten/giften 13.124 12.425 3.360 

Diverse bijdragen/acties 1.570 5.078 385 

Grafrechten 10.721  4.356 

Opbrengst huurinkomsten 18.379 10.465 750 

Opbrengst collectes derden 1.260 960 1.428 

Opbrengst banktegoeden -8 60 115 

Totale inkomsten 114.340 95.115 103.912 

 

UITGAVEN/KOSTEN 2021 2020 2019 

Bruto salarissen 18.752 6.763  

Overige personeelskosten bedienaren 24.022 29.165 28.488 

Donatie voor personeelskosten -6.322 -6.763  

Totaal personeelskosten 36.452 29.165 28.488 

Jaarlijkse onderhoudskosten 4.296 923 4.752 

Energiekosten 14.165 9.371 16.119 

Zakelijke lasten en verzekeringen 7.211 7.519 7.696 
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Kosten beeld en geluid 506 403 1.909 

Onderhoud/reparatie verwarming 4.502 539 539 

Monumentenwacht   170 

Brandpreventie 417   

Onderhoud uurwerk 290 290  

Diverse kosten onroerend goed   65 

Totaal kosten kerkgebouw 31.387 19.045 31.250 

Totaal kosten eredienst (altaar 

benodigdheden, kerkversiering, 

kosten koren pastorale 

bijeenkomsten, 

vrijwilligersbijeenkomsten) 

5.787 6.297 17.310 

Inkoop kaarsen 5.249 4.798 6.038 

Parochieblaadjes/posters enz. 2.792 1.433 3.464 

Totaal beheerskosten 

(automatisering, abonnementen 

tijdschriften, rente en bankkosten 

enz.) 

4.479 5.350 3.745 

Kosten begraafplaats incl. rente 

fundaties 
7.442 7.791 4.559 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 

Bisdom solidariteitsfonds/dekenaat 
12.338 10.418 14.275 

Afdracht collectes derden 1.260 960 1.428 

Totaal afdracht derden 13.598 11.378 15.703 

Totale kosten 107.186 85.257 110.557 

 

 2021 2020 2019 

Totale inkomsten 114.340 95.115 103.912 

Totale kosten/uitgaven 107.186 85.257 110.557 

Exploitatie resultaat 7.145 9.858 -6.645 

Tarieven misstipendia 2023 

De tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2023 zijn bekend. 

Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies 

genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele jaren weer 
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enigszins te verhogen. Hieronder de tarieven zoals het bisdom die voor 

2023 heeft vastgesteld. 

Eucharistievieringen 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00. 
Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00. 
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of 

zondagmissen worden gehouden € 325,00. 

Rouw- en trouwgelden 

Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00. 
Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00. 
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere 

begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00. 
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in 

crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00. 
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de 

parochiekerk (extra dienst) € 500,00. 

Minimumkerkbijdrage 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het 

crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake 

zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) 

wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand 

aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-

aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van 

waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste 

het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage 

hebben betaald. 

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,00 voor 2023. 
 

  

PAROCHIEKANTOOR IS TUSSEN 

KERSTMIS EN NIEUWJAAR GESLOTEN 
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QR-code / pinapparaat 

Steeds vaker hebben mensen geen kleingeld 

meer op zak; als oplossing voor de collecte 

is deze QR-code. 

 

Vanaf nu bestaat ook de mogelijkheid om 

Misintenties die op het parochiekantoor 

worden opgegeven, te betalen via een 

pinautomaat. 

 

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. 

Adventsactie 2022 – Een goede start voor ieder kind 

Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de katholieke kerk om geld 

in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar gaat de campagne over 

een goede start in het leven voor ieder kind.  

Elk jaar overlijden wereldwijd vijf miljoen kinderen onder de vijf jaar 

aan de gevolgen van ondervoeding. Zo’n 150 miljoen jonge kinderen 
lopen een blijvende ontwikkelingsachterstand op. Dankzij effectieve 

hulp zijn al mooie resultaten behaald. De kindersterfte verminderde 

sinds 1990 met veertig procent en het aantal kinderen met een 

groeiachterstand daalde met ruim een kwart. 

Vroege ontwikkeling is van levensbelang 

De eerste vijf levensjaren van kinderen zijn bepalend voor hun 

lichamelijke, emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Voor een 

goede start hebben ze gezonde voeding nodig, een veilige woonplek, 

toegang tot gezondheidszorg en aandacht voor hun ontwikkeling. 

Ondanks de bereikte resultaten zijn de bedreigingen voor jonge 

kinderen in grote delen van de wereld nog onacceptabel groot. 

Hoe helpt Adventsactie? 

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die bijdragen aan de 

gezonde ontwikkeling van jonge kinderen. In Sierra Leone krijgen 

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl
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ouders zaden voor voedingsrijke planten en voorlichting over gezonde 

voeding. In de DR Congo steunen we een project dat straatkinderen 

een veilige plek biedt en ze herenigt met hun familie. Een ziekenhuis in 

Somalië krijgt apparatuur om infectieziekten bij kinderen aan te 

pakken. In El Salvador steunen we een project dat zorgmedewerkers 

en ouders leert jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.  

Steun deze projecten van Adventsactie en doneer: 

NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag 

Meer informatie: www.adventsactie.nl 

Familie Keijmis dankt voor uw tastbare 

naastenliefde 

Beste medeparochianen, 

Een jaar geleden mocht mijn man en uw diaken Wiel Keijmis nog zijn 

25-jarig diakenjubilleum vieren. Overweldigd door de grote 

dankbaarheid die velen van u hem betuigden voor zijn dienstbaarheid 

in mooie maar ook moeilijke momenten, genoot hij nog een maand na, 

voordat de Heer hem naar de hemelse weiden riep. Met de vele 

financiële giften - in totaal € 3.000 - werden het afgelopen jaar twee 

missiehuizen van de Familie van Maria in Sjerbakty en Oest-

Kamenogorsk, Kazachstan, gesteund voor de caritas aan de vele 

hulpbehoevenden. 

Daarnaast ondersteunde de Stichting Warm Hart voor Siberië ook twee 

missies in Slowakije financieel, waar veel oorlogsvluchtelingen uit 

Oekraïne worden opgevangen. Verder werden 46 grote dozen met 

kleding verstuurd naar Kazachstan en Slowakije, hetgeen de helft meer 

is dan vorig jaar. 

De wens is om de hulpverlening ook het komende jaar 2023 door te 

zetten in de hoop dat het spoedig niet meer nodig zal zijn. Bij deze wil 

ik iedereen danken, die deze hulp door zijn of haar naastenliefde 

mogelijk heeft gemaakt. Vertrouwend op God voor uw verdere steun 

en gebed voor de noodlijdende medemensen. 

Met vriendelijke groet,  

Cisca Keijmis 

Info: www.warmhartvoorsiberie.nl 

http://www.adventsactie.nl/
http://www.warmhartvoorsiberie.nl/
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ACTIE Waar wilt u uw lichtje laten branden? 

Voor wie brand jij een lichtje? is een initiatief van 

Kankeronderzoekfonds Limburg en wordt georganiseerd in 

samenwerking met 13 kerken in het Bisdom Roermond die hun 

kapellen hiervoor openstellen. 

De opbrengst van deze actie komt ten goede aan veelbelovend en 

baanbrekend kankeronderzoek in Limburg in het Maastricht UMC+ en 

alle Limburgse partnerziekenhuizen. 

Uw kaarsje wordt op 21 december door ons in de door u gekozen kapel 

aangestoken. U mag een wensboodschap erbij voegen. 

De deelnemende kapellen zijn: 

• Sint-Petruskerk, Gulpen 

• Sint-Pancratiuskerk, Heerlen 

• Vredeskapel, Kerkrade 

• Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Maastricht 

• Pater Karelkapel, Munstergeleen 

• Sint-Christoffelkathedraal, Roermond 

• Sint-Dionysiuskerk, Schinnen 

• Sint Jozefkapel, Smakt 

• Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Susteren 

• Kapel van de O.L. Vrouwe onder de Linden, Thorn 

• Mariakapel/Lourdesgrot, Tienray 

• Kapel van Genooy, Venlo 

• Moeselkapel, Weert 

Betaling 

Via de site www.brandeenlichtje.nl vindt u de donatielink. Wilt u liever 

zelf de betaling overmaken gebruik dan het aanmeldformulier 

helemaal onderaan de webpagina. 

Mail het formulier vóór 20 december naar: 

info@kankeronderzoekfondslimburg.nl  

of stuur het vóór 15 december per post naar: Kankeronderzoekfonds 

Limburg, Antwoordnummer 1006, 6200 VB Maastricht (postzegel niet 

nodig). 

We vragen u uiterlijk vóór 20 december uw betaling over te maken naar 

bankrekeningnummer NL06 INGB 0005 0439 12 t.n.v. Health 
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Foundation Limburg inz. Kankeronderzoekfonds Limburg o.v.v. Brand 

een lichtje. Heeft u vragen of opmerkingen mail naar 

info@kankeronderzoekfondslimburg.nl  of bel met (043) 407 73 63. 

Een warme kerst met Kadans in Welten 

Het koor Kadans organiseert een kerstconcert op woensdag 14 

december om 20.00 uur in de Martinuskerk in Welten. 

Voor u treden op: BinSingen, een mannenkoor uit Aken met een heel 

verfijnde samenzang, popkoor Divided, een jongerenkoor verbonden 

aan de muziekschool met een eigen fris geluid, Gemengd Koor 

Parkstad, waarbij het plezier in zingen te horen is in de uitvoering van 

de liederen en het gemengd koor Kadans uit Heerlen met een 

herkenbare eigen klank. De avond wordt rond 22.00 uur afgesloten met 

het gezamenlijk zingen van stille nacht, in het Engels, Duits en 

Nederlands. 

De kerk is vanaf 19.30 uur geopend. De entree is gratis, een vrije gave 

wordt op prijs gesteld. In de pauze is er koffie, thee en vlaai. 

U bent van harte uitgenodigd voor dit gevarieerde kerstconcert. 

Winterglorie in de Pancratiuskerk! 

Gospelkoor Souldelight komt voor een derde editie van Winterglorie 

naar Heerlen! Op zondag 18 december klinken er weer opzwepende 

gospelliederen – waar de soul vanaf druipt – en de meest sfeervolle 

kerstklassiekers door de Sint-Pancratiuskerk. Er worden op die dag 

maar liefst drie concerten georganiseerd door Heerlen Mijn Stad in 

samenwerking met Wintertijd Heerlen en Deken Hans Bouman. De 

gratis entreebewijzen zijn binnenkort verkrijgbaar via 

www.heerlenmijnstad.nl, waar u ook de verschillende aanvangstijden 

kunt vinden.  
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Vormsel 2022 

In de St. Josephkerk hebben op zaterdag 19 november 14 vormelingen 

het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen van de Vicaris-

Generaal Maessen. 'Vriendschap kleurt je leven' was het thema van de 

Vormselmis. Je kunt in het leven alles doorstaan, als er maar een vriend 

naast je staat. Wanneer je iemand ontmoet aan wie je alles kunt 

zeggen, die naar je wil luisteren, iemand die je begrijpt, iemand die je 

zorgen, je vreugde en je leven deelt, dan mag je spreken van een echte 

vriend. Vriendschap is een kostbaar geschenk dat kleur geeft aan je 

leven. 

Tijdens de Vormselmis hebben we gebeden dat wij 

niet alleen Jezus als vriend mogen ontmoeten, 

maar dat we ook de kracht krijgen om voor ten 

minste één iemand een goede vriend te zijn. 

We willen alle vormelingen van harte feliciteren en 

veel succes en geluk wensen op hun verdere 

levenspad! 

Info-avond vormsel 2023 

De info avond over het vormsel is in januari 2023. De 

ouders/verzorgers, die zich hebben aangemeld zullen hierover via de 

mail bericht ontvangen. 

 

 

 

-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 
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In memoriam Fred Piepers 

Op 12 november 2022 overleed op 77-jarige leeftijd onze Eredirigent 

Fred Piepers. 

De heer Piepers begon op de zeer jeugdige leeftijd van nog geen 24 jaar 

als dirigent bij het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Heerlerbaan. Met dit 

koor heeft hij vele grote missen van bekende componisten als Mozart, 

Haydn, Schubert en vele anderen uitgevoerd. Veelal gebeurde dit met 

medewerking van bekende solisten, orkesten en organisten. Heel 

bekend is ook zijn Nederlandse première van de Tsjechische Kerstmis-

Mis van Jacub Jan Ryba alsmede de radio-opname die hiervan werd 

gemaakt. 

De heer Piepers was in totaal 53 jaar verbonden aan ons koor, waarvan 

35 jaar als actief dirigent. Na zijn afscheid als dirigent werd hij benoemd 

tot Eredirigent. 

Naast ons koor heeft de heer Piepers ook de kerkkoren van 

Heksenberg, Huls en Ubachsberg onder zijn leiding gehad en werd 

onder zijn leiding Mannenkoor L’Esprit opgericht. Na het afscheid van 
ons koor in 2004 nam hij de leiding over bij het kerkkoor van Wijlre. 

Voor al zijn verdiensten voor de kerkmuziek werd hem in 1984 op 39-

jarige leeftijd de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice 

toegekend. 

Wij verliezen met de heer Piepers een zeer kundig en bevlogen dirigent 

en musicus en een aimabel en betrokken mens. Wij zullen zijn inbreng 

en nadrukkelijke aanwezigheid node missen. 

Wij wensen zijn vrouw Marianne en de verdere familie veel sterkte toe. 

Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten 

Wiel Lipsch, voorzitter 

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie/ 

begraven op onze begraafplaats 

* 06-10-1927 Tiel Jongen-Schellekens  10-11-2022 

Moge zij rusten in vrede! 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 
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KERKDIENSTEN 

Zondag 11 december 3e zondag van de Advent A 

 Zondag Gaudete 

 Mt. 11,2-11 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Muzikale opluistering: Elisabethkoor 

 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 

15:00 uur H. Mis in Parc Imstenrade kleinschalig wonen 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers 

19.00 uur H. Mis in de dagkapel van de St. Josephkerk 

 Voor Annie Quaedvlieg en zoon Gerard Quaedvlieg 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

Zaterdag 17 december  

18.30 uur KERSTCONCERT in de St. Josephkerk 
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Zondag 18 december 4e zondag van de Advent A 

 Mt. 1,18-24 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

 Jaardienst voor Johan Houben 

 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

Jaardienst Johan Houben 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

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

 Jaardienst voor ouders Sijsterman-Bucken 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

Donderdag 22 december 

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers 

19.00 uur H. Mis in de dagkapel van de St. Josephkerk 

 Jaardienst voor Albert Keularts 

 Voor Diaken Wiel Keijmis v.w. zijn sterfdag (namens de 

parochie) 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

Vrijdag 23 december 

15.00 uur        H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

 

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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Zaterdag 24 december Kerstavond

 Lc. 2,1-14 

18.00 uur GEZINSMIS in de St. Josephkerk met 

Kerstspel 

Celebrant Z.E.H. van Attekum 

 

19.00 uur  H. Mis in de St. Elisabethkapel 

Celebrant Pastoor Jacobs 

 

20.00 uur Nachtmis in de St. Josephkerk 

 Muzikale opluistering: Organist Paul Huijts 

Celebrant Z.E.H. van Attekum 

 

Zondag 25 december Kerstmis 

 Hoogfeest 

 Joh. 1,1-18 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

Celebrant Pastoor Jacobs 

 

11.30 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

 Muzikale opluistering: Koninklijke 

Harmonie Heerlen 

 Voor Kitty Beaujean-van Rhee 

Celebrant Kapelaan Taison 
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Maandag 26 december H. Stefanus 

 Mt. 10,17-22 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

 Muzikale opluistering: Polyhymnnia 

 Voor Marlies Rijnders-Olijve 

Celebrant Pastoor Jacobs 

 

11.30 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

 Muzikale opluistering: samenzang 

 Voor Edith Schols-Lehnert voor haar verjaardag 

Celebrant Professor Rohling 

 

Donderdag 29 december 

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 

19.00 uur H. Mis in de dagkapel van de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

Zondag 1 januari 2023 Heilige Moeder Gods Maria 

 Hoogfeest 

 Lc. 2,16-21 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

 Voor mevrouw Meuwissen-Verkoelen 

Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

Celebrant Pastoor Jacobs 

 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

 Muzikale opluistering: Organist Paul Huijts 

 Voor Riet en Henk Stienstra-Vermeeren 

Celebrant Professor Rohling 

Aansluitend koffiedrinken en uitwisselen van Nieuwjaarswensen 
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Donderdag 5 januari 

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 

19.00 uur H. Mis in de dagkapel van de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

Zondag 8 januari Openbaring des Heren 

 Hoogfeest 

 Mt. 2,1-12 

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 Wiel Keijmis 

Celebrant Kapelaan Taison & Pater Petrus Canisius 

 

Donderdag 12 januari 

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 

19.00 uur H. Mis in de dagkapel van de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

Vrijdag 13 januari 

15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

 Voor Resi van IJzendoorn-van Hout en zoon Ger 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 22 januari 

tot zondag 26 februari 2023, zou u zo goed willen zijn uw 

misintenties uiterlijk donderdag 5 januari te willen bestellen? 

Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 6 

januari (bij voorkeur mailen naar secretariaat@rksintjoseph.nl). 
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Zondag 15 januari 2e Zondag door het jaar A 

 Joh. 1,29-34 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

 Jaardienst voor Tiny Vorage-Breemen 

 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

Celebrant Pastoor Jacobs 

 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 

 Muzikale opluistering: samenzang 

 Zeswekendienst voor Tiel Jongen-Schellekens 

Jaardienst voor Rick Huitema 

 Voor André en Julie Meertens-Hendriks in herinnering 

Celebrant Professor Rohling 

 

Donderdag 19 januari 

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 

19.00 uur H. Mis in de dagkapel van de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

Zondag 22 januari 3e zondag door het jaar A

 Zondag van het Woord van God 

 Bidweek voor de eenheid 

 Mt. 4,12-23 

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 

Celebrant Z.E.H. van Attekum 
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Donderdag 26 januari 

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 

19.00 uur H. Mis in de dagkapel van de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Taison 

 

Vrijdag 27 januari 

15.00 uur        H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Kapelaan Taison 

  

 

 

 

 

 

 

 

-Advertentie- 
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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 

 

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 



Waar luiden de Kerstklokken?  

 Zaterdag 24 
december 

Zondag 25 
december 

Maandag 26 
december 

St. Joseph 

18.00 uur 
Gezinsmis 

met Kerstspel 
20.00 uur 

11.30 uur 
m.m.v. de 

Koninklijke 
Harmonie 
Heerlen 

11.30 uur 

St. Elisabethkapel 19.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 

Pancratius 19.00 uur 
21.00 uur 

9.00 uur 
11.30 uur 11.30 uur 

St. Martinus 

17.30 uur 
Gebedsdienst 

20.00 uur 
22.00 uur 

10.00 uur 10.00 uur 

H. Moeder Anna 17.30 uur   

Molenberg 19.15 uur 10.00 uur  

 

 

 

Kerstconcert 17 december 
 

Lichtjes in de bomen en verlichte sterren voor het raam….. 
In de donkere dagen voor Kerstmis zijn mensen op zoek naar licht, 
warmte en gezelligheid. 
Meer dan ooit zoeken mensen in deze onzekere tijd naar 
geborgenheid bij en verbondenheid met elkaar. 
De St. Josephparochie Heerlerbaan wil bewoners van 
Heerlerbaan/Heerlen-Zuid een warme plek bieden om in de aanloop 
naar Kerstmis samen te komen bij het kerstconcert op zaterdag 17 
december a.s.  aanvang 18.30 uur in de St. Josephkerk.  
 
De goed verwarmde kerk in kerstsfeer is voor bezoekers open vanaf 
18.00 uur. Het concert duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. 
 

Toegangskaarten voor het concert kosten slechts 5 euro en zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar: 

• op het parochiekantoor van de St. Josephkerk (dinsdag t/m 
vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur) 

• bij Gemakswinkel Lenzen in winkelcentrum Giesen-Bautsch 

• bestellen via deze QR code en dan kunt u ze 
afhalen op het parochiekantoor 

 

Mocht het vervoer naar de kerk een probleem zijn, dan graag 
contact opnemen met het parochiekantoor, tel. (045) 541 38 96. 

 

 



vecteezy.com 

PAROCHIEBLAD 
ST. JOSEPH 
HEERLERBAAN 
www.rksintjoseph.nl 

 

 

 

Advent moet een tijd worden 
die onrustig maakt: 
het durven zien van zoveel uitsluiting. 
Het moet een oproep worden 
om grondig iets te veranderen bij onszelf, 
bij onze eigen groep en in de grote samenleving. 

Advent moet een tijd worden 
om te leren 
ongeziene mensen zien. 
Je laten raken door het zwijgen 
dat over hun bestaan hangt 
en het je aantrekken. 

Kerstmis moet een begin worden 
van een nieuwe manier van leven, 
waarbij “Ik zal er zijn voor u” 
in mensen zichtbaar wordt. 
Een nieuw begin van een lange weg 
van ommekeer en solidariteit, 
van gerechtigheid, 
van hoop en vertrouwen, 
van er zijn voor anderen. 
Zo wordt God mens! 
(naar C. Desoete)

12 december 2022 – 
22 januari 2023 


