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PAROCHIEBLAD 
ST. JOSEPH 
HEERLERBAAN 
www.rksintjoseph.nl 
 

 

 

 

Nieuw jaar van start! 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers konden we in onze verschillende 
kerken weer Kerstmis vieren. Wat deed dat goed! 
Van daar uit zijn we nu het nieuwe jaar ingerold. Van harte wens ik, 
mede namens het pastorale team, het overkoepelend kerkbestuur en 
de locatie-raden en -besturen, iedereen van harte een heel zalig 
nieuwjaar toe! 
Ons geloof inspireert ons, om iedere keer weer nieuwe wegen te gaan 
en te groeien in de band met God en met elkaar.  
 
Veel zegen voor 2023! 

Hans Bouman, 
Pastoor-deken 

Gewoon januari 

Januari begint met knallen en je neemt nog een oliebol. 
We vieren nieuwjaar met ons allen, heel de wereld draait even dol. 
Daarna is het tijd voor de veger, de bezem gaat door de straat. 
Ook binnen wordt het steeds leger, de versiering wordt weggehaald. 
De echo van feestelijkheden sterft weg en wij keren terug  
naar ons werk, onze bezigheden. We nemen ze weer op de rug. 
Januari heeft geen kapsones, is een maand die niet pronken wil. 
Een maand waarin alles gewoon is. Winters, rustig en stil ... 
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Kerkbalans: geef voor de kerk van morgen! 

We vinden het lastig om te vragen, want zeker met de energiecrisis 
hebben velen het zwaar, weten soms niet meer hoe rond te komen…. 
Maar ook bij onze kerken hakken de kosten erin! 
We worden niet door Rome, het bisdom of door de Nederlandse staat 
betaald: de parochie kan alleen maar bestaan door de collectes en door 
de kerkbijdrage, een soort “contributie” die ons kerk-zijn mogelijk 
maakt en mogelijk houdt. Velen van u dragen daar naar vermogen hun 
steentje aan bij, dank daarvoor. Wij hopen ook komend jaar weer op u 
te mogen rekenen! 
Doet u nog niet mee? Dan denk daar toch eens over na! U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekeningnummer NL43 INGB 0001 0490 77 ten 
name van RK Kerkbestuur Parochie St. Joseph of via deze link: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FEdkGXz8Qt
mThy786u4fUA 
Voor meer informatie kunt u ook bij het parochiekantoor terecht. 
Dank! 

Huwelijksjubilea 

Op zondag 29 januari nodigt de parochie alle echtparen uit die in 2022 
hun koperen, zilveren, robijnen, gouden of misschien zelfs diamanten 
of briljanten huwelijksjubileum gevierd hebben. De echtparen waarvan 
de trouwdatum (in de meeste gevallen het burgerlijk huwelijk) bij de 
parochie bekend zijn, krijgen een persoonlijke uitnodiging. Als u graag 
met ons mee wil vieren, en u hebt (nog) geen uitnodiging ontvangen, 
kunt u zich aanmelden op het parochiekantoor met hoeveel personen 
u denkt aanwezig te zijn (graag uiterlijk vrijdag 27 januari). Na de H. Mis 
van 11.15 uur, die opgeluisterd wordt door Trio Vivente, zijn alle 
aanwezigen uitgenodigd voor koffie en vlaai. 

Oecumenische viering 

De oecumenische viering samen met de Protestantse Parkstadgemeente ter 
afsluiting van de Week van gebed voor eenheid vindt dit jaar plaats op zondag 
29 januari om 10.30 uur in de Andreasparochie. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FEdkGXz8QtmThy786u4fUA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FEdkGXz8QtmThy786u4fUA
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Carnavalsmissen in onze parochies 
In onze parochies pakken de verschillende Carnavalsverenigingen de 
mooie traditie weer op om met de vereniging en allen te vieren in onze 
kerken. 

• H.V.V. de Winkbülle opende eerder al het seizoen met een H. 
Mis in de Pancratiuskerk 

• Op 29 januari vieren we om 11.30 uur met V.V. de 
Eekheuëre in de Pancratiuskerk 

• Op 5 februari vieren we om 11.11 uur met C.V. de 
Soeplummele in de Josephkerk Heerlerbaan 

• Op 12 februari vieren we om 10.00 uur met C.V. de Vlavrèters 
in Welten. 

Welkom aan iedereen die mee wil vieren! 

Palmtakjes inleveren 

In het voorportaal van de kerk staat weer een mand klaar waarin u de 
palmtakjes van vorig jaar kunt leggen; deze worden verbrand en 
gebruikt voor de asoplegging op Aswoensdag 22 februari a.s. 

Veertigdagentijd 

Ook dit jaar wordt in de veertigdagentijd in de St. Josephkerk op de 
donderdagavond om 18.30 uur de Vespers gebeden en op vrijdag om 
15.00 uur de kruisweg. 

Informatiebijeenkomst Vastenactie-project 2023 Agro-
ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia 

Een tiental parochies in de dekenaten Kerkrade en Heerlen wil zich 
tijdens de Vastenactie van 2023 (van Aswoensdag 22 februari tot en 
met Paaszaterdag 8 april 2023) inzetten voor de inrichting van een 
agro-ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia. Op deze 
modelboerderij worden zogenaamde animatoren opgeleid. Na hun 
opleiding gaan deze vrouwen en mannen terug naar hun dorpen om 
daar boerinnen en 
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boeren te begeleiden bij ecologische vormen van landbouw.  

Deze ecologische vormen van landbouw moeten een alternatief 
bieden aan de kleinschalige landbouw, die door de aanhoudende 

droogte in Kenia vanwege de klimaatverandering voor grote 
problemen staat. 
 
Op dinsdag 7 februari 2023 houdt het Missionair Overleg Parkstad een 
informatieavond over het land Kenia en deze agro-ecologisch 

modelboerderij. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en wordt 
gehouden in de Theresiazaal van 
de Twee Gezusters, Putgraaf 3 te 
6411 GT Heerlen. Iedereen is 
welkom, maar aanmelding vooraf 
via het emailadres 
ajhouben@hetnet.nl wordt op 
prijs gesteld. Tijdens de 

bijeenkomst is er een internetverbinding met pater Peter Ndegwa CSSP 
in Kenia, die tekst en uitleg zal geven over de inrichting van de 
modelboerderij en het verdere project. De uit Eygelshoven-Kerkrade 
afkomstige Mgr. Bert van Megen, pauselijk nuntius in Kenia, kent pater 
Peter Ndegwa goed en beveelt het project van harte aan.  
Dit project wordt gefaciliteerd door het Missiebureau Roermond. 
Verdere info over de vastenactie wordt gepubliceerd in het volgende 
parochieblad.  
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Tarieven grafrechten m.i.v. 01.01.2023 Begraafplaatsen 
cluster Heerlen-Zuid (St. Joseph en St. Martinus) 

Graftype 
Eerste 

grafrecht 
voor 20 jaar 

Verlenging 
met 

10 jaar 

Verlenging 
met 

20 jaar 

Enkel breed graf (2) € 1.920,00 € 460,00 € 920,00 

Dubbel breed graf (4) € 3.840,00 € 920,00 € 1.840,00 

Kindergraf 
(tot 12 jaar) 

€ 1.160,00 € 330,00 € 660,00 

Urnengraf 
(gras/grond)* 

€ 1.160,00 € 330,00 € 660,00 

Urnengraf (keldertje)* € 1.420,00 € 460,00 € 920,00 

Urnengraf (wand)** € 1.420,00 € 460,00 € 920,00 

*een eerste grafrecht voor een urn in het gras/de grond is alleen nog mogelijk bij de 
St Joseph, Heerlerbaan 
**alleen mogelijk bij de St Martinus, Welten  

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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St. Joseph Parochie Nieuwsbrief  

Januari 2023 

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? 

Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een 
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 
aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. De 
opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die 
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. 
De kalender is nog steeds verkrijgbaar op het parochiekantoor 
(openingstijden op dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur) voor 
€ 9,00. 

Contact- en ontmoetingsochtend 

Bij het ter perse gaan van het parochieblad hebben we nog geen 
nieuwe data gepland voor de contact- en ontmoetingsochtend op 
donderdag; zodra deze bekend zijn wordt dit gepubliceerd in de sociale 
media en in het voorportaal. 
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Gedoopt 

Op 4 december 2022 is Benjamin Braun (woonachtig 

in onze parochie) gedoopt in de crypte van de 

Pancratiuskerk 

  
Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst! 

 

Vormsel 2023 

De info-ouderavond over het vormsel is voor de 
parochies van Heerlen-Zuid op woensdag 25 januari om 
20.00 uur in het Gemeenschapshuis van Welten, 
Weltertuijnstraat 44 /48 in Heerlen.  

Wie geen uitnodiging via de mail heeft ontvangen en toch 
wil deelnemen kan contact opnemen met onze catechiste Anita van 
den Berg,  anita@pancratiusheerlen.nl,  06 40 50 84 92. 

 

 

 

 

 

 

 

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

* 13-07-1951 John Schreurs  13-12-2022 

* 05-08-1965 Charlotte Ouwenhand  22-12-2022 

* 23-03-1930 Hub Franssen  01-01-2023 

* 06-10-1930 Els Wijshoff-Roncken  04-01-2023 

* 28-03-1924 Jacques Zijlstra  05-01-2023 

* 28-09-1951 Gertie van Wersch-Van Bergen  06-01-2023 

* 12-03-1939 Rie Benders-America  06-01-2023  

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

 -Advertentie-
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KERKDIENSTEN 

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 
Jaardienst voor Marga Reumkens-Stobbelaar 

 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 
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Zondag 22 januari 3e zondag door het jaar A 
 Bidweek voor de eenheid 
 Mt. 4,12-23 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

Voor Tiel Jongen-Schellekens 

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

Celebrant Z.E.H. van Attekum 
 
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 

 
 
 



11 

Zondag 29 januari 4e zondag door het jaar A 
 Mt. 5,1-12a 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Muzikale opluistering: Schola Wahlwiller 
 Zeswekendienst voor John Schreurs 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

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

 Jaardienst voor Kitty Beaujean-van Rhee 
 Voor alle echtparen die in het afgelopen jaar een 

huwelijksjubileum gevierd hebben 

Celebrant Kapelaan Taison 

Aansluitend is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten 

 
Donderdag 2 februari Opdracht van de Heer in de tempel 
 Feest 
15:00 uur       H. Mis in Vitalis (kleinschalig wonen) 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
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 5 februari 5e zondag door het jaar A  
 Mt. 5,13-16 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Voor mevrouw Meuwissen-

Verkoelen 

 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

Celebrant Pastoor Jacobs 

 Aandacht voor de voedselbank 

 
11.11 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
 Carnavals Mis m.m.v. De Soeplummele 

Celebrant Kapelaan Taison 

Na afloop is er de mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen 

 
Donderdag 9 februari 
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis in de dagkapel van de St. Josephkerk 

Celebrant Kapelaan Taison 



13 

Zondag 12 februari 6e zondag door het jaar A 
 Mt. 5,17-37 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Zeswekendienst voor Hub Franssen 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

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

 Voor Ria Heuts-Schütt 

Celebrant Professor Rohling 

 
Donderdag 16 februari 
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 17 februari 
15.00 uur        H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Kapelaan Taison 
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Zondag 19 februari 7e zondag door het jaar A 
 CARNAVAL 
 Mt. 5,38-48 
10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
 Zeswekendienst voor Paul Franken 
 Voor het echtpaar Vranken-Jaspers 

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

Celebrant Deken Bouman 
 
Woensdag 22 februari Aswoensdag 
 Dag van Vasten en Onthouding 
 Mt. 6,1-6.16-18 
19.00 uur H. Mis in St. Elisabethkapel  

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

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

Celebrant Kapelaan Taison 
 
Vrijdag 24 februari 
15.00 uur Kruisweg in de St. Josephkerk 
 
15.00 uur H. Mis in de Oranjehof 

Celebrant Kapelaan Taison 
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Zondag 26 februari 1e zondag van de veertigdagentijd A 
 Mt. 4,1-11 
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 

 Zeswekendienst voor Els Wijshoff-Roncken 
 Zeswekendienst voor Rie Benders-America 
 Voor Marga Reumkens-Stobbelaar 

Celebrant Kapelaan Taison 
 
 
 

 
 
 

 

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 26 
februari tot zondag 26 maart 2023, zou u zo goed willen zijn 
uw misintenties uiterlijk donderdag 9 februari te willen 
bestellen? Uiterste datum voor het opgeven van redactionele 
copy: vrijdag 10 februari (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 

 
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 


