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PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

28 OKTOBER T/M 9 DECEMBER 2017 
 
 
Allerheiligen/Allerzielen 
 
De tijd gaat snel…. maar lijkt soms ook weer stil te staan. Wanneer 
iemand overlijdt, leven mensen met je mee. Daarna ook nog wel 
even, en soms krijg je net steun van iemand van wie je het niet had 
verwacht. Maar toch: je moet zelf weer de draai in het leven weten te 
vinden. 
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Het ritueel van een kerkelijke uitvaart richt zich zowel op de 
overledene, die we aan God aanbevelen, als ook op de 
nabestaanden: we bidden om troost en kracht. Een uitvaart is nooit 
“leuk” om te doen, maar als priester voel en ervaar ik hoe kostbaar 
het is om daarin voor te gaan. Bijzonder ook aan kerkelijke rituelen 
is, dat ze weer ingebed zijn in een groter geheel van vieringen: we 
dragen HH. Missen op om te bidden voor de overleden en de 
nabestaanden. Tevens komen we één keer per jaar samen om de 
overleden van het afgelopen jaar te herdenken én te bidden voor 
hen, die langer geleden overleden zijn, aan wie niemand meer denkt 
en voor wie niemand meer bidt. 
Allerheiligen is de dag, dat we alle heiligen in de hemel eren en 
bidden om hun voorspraak. Allerzielen staan we stil bij alle 
overledenen en hun nabestaanden; de overledenen van het 
afgelopen jaar worden in diverse kerken met namen genoemd.  
Laten deze dagen voor ons een uitnodiging zijn om samen te komen, 
maar ook om eens extra attent te zijn naar mensen, die het 
afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. Laten wij hen en elkaar 
tot zegen zijn! 
Deken Bouman 
 
 
Dank, wat een feest! 
 
Woorden schieten tekort om te danken voor mijn jubileumfeest in de 
tent (“het paviljoen”) van het Oktoberfest Heerlen. Het was 
fantastisch en overweldigend: de tjokvolle tent, de sfeer van de 
gezamenlijke Eucharistie, de felicitaties, alles. Dank aan Joost en Erik 
van het Oktoberfest, de besturen en het organiserend comité, maar 
vooral aan iedereen die op welke manier dan ook feliciteerde of 
meeleefde. Ik kan geen keer over straat gaan zonder dat mensen 
erover beginnen of alsnog proficiat wensen en verontschuldigden, 
wanneer ze niet aanwezig konden zijn. U zult hopelijk begrijpen dat 
het voor mij onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken. 
Dankuwel dus langs deze weg! 
Steeds herhaal ik, dat het niet om de priester gaat: gemeenschap 
staat centraal, een priester is maar een voorbijganger. Maar: een 
priester is ook een mens, en dan doet het goed om jezelf als deel van 
een gemeenschap te ervaren en je door een gemeenschap gedragen 
te voelen.  Dankuwel, op naar hopelijk vele volgende jaren! 
Deken Bouman 
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Zaterdag 28 oktober 
HH. Simon en Judas, 
apostelen 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Gerard Ruiters; 
Overl. v.d. fam. Cremers-
Hanssen 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Ouders Dols-Schoonbroodt 
(jrd.) 
 
Zondag 29 oktober 
Zes-en-Twintigste Zondag 
door het jaar 
1e Lezing: Ex. 22, 20-26 
Evangelie: Mt. 22, 34-40 (A) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Alfons Graff; Willem en Wies 
van Leeuwen, dochter Tiny en 
tante Jo Smit; Hub Hamers 
 
11.30 uur Samenzang 
Uit dankbaarheid; Overl. 
ouders Debets-van Loo; Thea 
Janssen-Meiboom; Nico 
Habets; Ouders Hoenkamp-
Boumans en hun zoon Rob 
(jrd.); Ouders Kersten-Jussen 
en broers; Jo en Betie 
Lousberg, zoon Wim en overl. 
v.d. fam. Lousberg en 
Hanneman (jrd.) 

Maandag 30 oktober 
Maandag in week 30 
09.00 uur H. Mis 
 
Dinsdag 31 oktober 
Dinsdag in week 30 
09.00 uur Louis Richter 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 1 November 
Allerheiligen 
1e Lezing: Apok. 7, 2-4+9-14 
Evangelie: Mt. 5, 1-12a (A) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
Samenzang 
Harry en Thea Uding-van 
Santvoort; Jan Maessen 
 
Donderdag 2 november 
Allerzielen 
1e Lezing: Jes. 25, 6a+7-9 
Evangelie: Lc. 23,44-
46+50+52+53+24, 1-6a 
Preek: Kapelaan Blom 
 
10.00 uur Requiemkoor 
Alfons Graff; Josef Moonen en 
fam. Moonen-Knibbeler; Echtp. 
Reuters-Canisius en fam.; 
Echtp. Nacken 
 
Vrijdag 3 november 
Eerste Vrijdag (Orgelspel) 
09.00 uur Echtp. Janssen-
Cremers 
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Zaterdag 4 november 
H. Carolus Borromeüs, 
bisschop 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Overl. ouders en 
fam. 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Mieke Wolthuis-Vervoort en 
Piet Wolthuis (jrd.) 
 
Zondag 5 november 
Een-en-Dertigste Zondag 
door het jaar 
1e Lezing: Mal. 1, 14b,2, 2b+8, 
10 
Evangelie: Mt. 23, 1-12 (A) 
Preek: Kapelaan Blom 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
Samenzang 
Alfons Graff; Ernest Lempers; 
Uit dankbaarheid 
 
11.30 uur Trio Vivente 
Henricus Schaghen en zoon 
Pater Petrus Canisius (jrd.); 
Overl. ouders Debets-van Loo 
(jrd.); Overl. leden v.d. 
Sociëteit Zuid-Limburg; Overl. 
ouders Theodorus Thuis en 
Anna Helena Thuis-Jägers 
(jrd.); Ed Flint; Pater Eugène 
Quanjel S.C.J.; Uit 
dankbaarheid bij het bereiken 
v.h. 40ste huwelijksjubileum 

van Sigmund en Barbara 
Mrozek 
 
Maandag 6 november 
Alle heilige verkondigers 
van het geloof in onze 
streken 
09.00 uur Uit dankbaarheid 
 
Dinsdag 7 november 
H. Willibrord, bisschop, 
verkondiger van ons geloof, 
patroon v.d. Nederlandse 
kerkprovincie 
09.00 uur Wiel Leenders 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 8 november 
Woensdag in week 31 
09.00 uur Echtp. Ritzen-
Demacker 
 
Donderdag 9 november 
Kerkwijding v.d. Basiliek 
van St. Jan van Lateranen 
09.00 uur Fam. Consten-
Janssen 
 
Vrijdag 10 november 
H. Leo de Grote, paus en 
kerkleraar 
09.00 uur H. Mis 
 
Zaterdag 11 november 
H. Martinus (van Tours), 
bisschop 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Wim Bremmers 
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Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 12 november 
Twee-en-Dertigste Zondag 
door het jaar 
1e Lezing: Wijsh. 6, 12-16 
Evangelie: Mt. 25, 1-13 (A) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Schola Cantorum 
Alfons Graff 
 
11.30 uur Carnavalsmis 
Paul Haas; Emile Nijskens; 
Leden en overl. leden van de 
Winkbülle; Overl. ouders 
Quanjel-Brouwers; Nico Habets 
 
Maandag 13 november 
Maandag in week 32 
09.00 uur H. Mis 
 
Dinsdag 14 november 
Dinsdag in week 32 
09.00 uur Louis Richter 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 15 november 
Woensdag in week 32 
09.00 uur Fam. Kessel-
Raeven 
 
Donderdag 16 november 
Donderdag in week 32 
09.00 uur H. Mis 

Vrijdag 17 november 
H. Elisabeth van Hongarije 
09.00 uur H. Mis 
 
Zaterdag 18 november 
Zaterdag in week 32 
 
Theresiakapel 
10.00 uur H. Mis 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 19 november 
Drie-en-Dertigste Zondag 
door het jaar 
1e Lezing: Spr. 31, 10-13+19-
20+30-31 
Evangelie: Mt. 25, 14-15+19-
20 (A) 
Preek: Prof. Rohling 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Alfons Graff; Emile en Claire 
Luijten-Winnekes 
 
11.30 uur Koninklijk 
Heerlens Mannenkoor St. 
Pancratius 
Dhr. en mevr. van Zeil-de 
Groot (jrd.); Emilius Luijten 
(jrd.); Annie Bertholet-Van 
Weersch; Overl. ouders 
Pasmans-Janssen en zonen 
Harry, Twan en Jules (jrd.) 
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Maandag 20 november 
Maandag in week 33 
09.00 uur H. Mis 
 
Dinsdag 21 november 
Opdracht van de Heilige 
Maagd Maria 
09.00 uur Wiel Leenders 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 22 november 
H. Cecilia, maagd en 
martelares 
09.00 uur Fam. Kessel-
Raeven 
 
Donderdag 23 november 
Donderdag in week 33 
09.00 uur H. Mis 
 
Vrijdag 24 november 
HH. Andreas Dũng-Lac, 
priester, en gezellen, 
martelaren 
09.00 uur Frans Cremers 
 
Zaterdag 25 november 
Zaterdag in week 33 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Mien Ruiters-
Hermanns (jrd.); Hans Doppler 
en George Verlinden 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
 

 
 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Overl. v.d. fam. van Schendel-
Jorissen (jrd.) 
 
Zondag 26 november 
Christus, Koning van het 
Heelal 
1e Lezing: Ez. 34, 11-12+15-
17 
Evangelie: Mt. 25, 31-46 (A) 
Preek: Kapelaan Blom 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Alfons Graff; Ben Steverink 
 
11.30 uur Chrisko 
Thea Janssen-Meiboom; 
Ouders Lemmens (jrd.) 
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Maandag 27 november 
Maandag in week 34 
09.00 uur H. Mis 
 
Dinsdag 28 november 
Dinsdag in week 34 
09.00 uur H. Mis 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 29 november 
Woensdag in week 34 
09.00 uur H. Mis 
 
Donderdag 30 november 
H. Andreas, apostel 
09.00 uur Voor overl. zus en 
overige overl. familieleden 
 
Vrijdag 1 december 
Eerste Vrijdag (Orgelspel) 
09.00 uur Echtp. Janssen-
Cremers 
 
Zaterdag 2 december 
Zaterdag in week 34 
 
Theresiakapel 
10.00 uur H. Mis 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
 
 
 
 

Zondag 3 december 
Eerste Adventszondag 
1e Lezing: Jes.63, 16-
17.19b;64,3b-7 
Evangelie: Mc.13, 33-37 
Preek: Prof. Rohling 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Alfons Graff; Ernest Lempers 
 
11.30 uur Gemengd 
Zangkoor Nieuwstad 
Toke Berben-Faijaars (10de 
jrd.); W. van Weersch; Ed 
Flint; Echtp. Hanssen-Moberts 
(jrd.) 
 
Maandag 4 december 
Maandag in week 34 
09.00 uur H. Mis 
 
Dinsdag 5 december 
Dinsdag in week 34 
09.00 uur Wim Valkenburg 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 6 december 
Woensdag in week 34 
09.00 uur Jo Handels (6de 
jrd.) 
 
Donderdag 7 december 
H. Andreas, apostel 
09.00 uur H. Mis 
 
Vrijdag 8 december 
Eerste Vrijdag (Orgelspel) 
09.00 uur H. Mis 
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Zaterdag 9 december 
Zaterdag in week 34 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Mary Peeters 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 

18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Lenie Den Teuling-Kirkels 
 
 
 
 
 

 
 
Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 
periode van 9 december 2017 t/m 27 januari 2018: DINSDAG 
28 NOVEMBER 
 
 
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID: 
21-09-2017 Gonny Beckers-Beckers, 88 jaar 
30-09-2017 Paula Collombon-Sogeler, 86 jaar 
 
 
 
Marktdagconcert 
 
Iedere eerste dinsdag van de maand van 13:00 uur tot 13:30 uur is 
het een half uurtje lang: genieten van orgelmuziek in de Pancratius. 
Ook op 7-11 en 5-12 kunt u dus het orgelspel van Jo Louppen 
beluisteren. Een vrije gave hoeft niet, maar wordt op prijs gesteld. 
Van harte welkom! 
 
Deken Bouman 
 
 
Kerkbijdrage 
 
Het jaar gaat al weer snel… alles wat we doen, kunnen we doen 
dankzij uw financiële steun. Hebt u er al aan gedacht om uw 
kerkbijdrage over te maken? Anders zien we die graag alsnog 
tegemoet. Dank! 
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Rondleiding over de Begraafplaats Akerstraat 
 
Op woensdag 1 november Allerheiligen van 14.00 uur tot 16.00 
uur. 
Er wordt stilgestaan bij: de geschiedenis, het park, monumenten, 
bekende Heerlenaren, oorlogsslachtoffers en bezichtiging van 
Vredeskapel, Kerkhofkapel en grafkelder. 
 
De rondleiding is geheel gratis 
Gestart wordt bij de hoofdingang Akerstraat. 
Gids Jan Teunissen 
 
 
Vieringen Pancratius via internet te volgen 
 
U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen 
via onder: “Dienst Pancratius online”! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen 
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630 

E-mail: info@moonen-wanders.nl 
Website: www.moonen-wanders.nl 

 

MOONEN-WANDERS 
STEENHOUWERIJ 

Grafmonumenten&Natuursteenwerkenn  
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Samenkomst nabestaanden: verleden begraven 
 
Een brug die je niet oversteekt is een gemiste kans op een ander 
leven. Chinees spreekwoord. Sommige mensen hebben geleerd er 
niet meer over te praten, als iemand overleden is. Ze hebben het 
verleden niet alleen begraven, maar hebben de grond erboven nog 
eens extra hard aangestampt. Het is moeilijk iets te laten groeien op 
grond die zo hard is aangestampt zeker als je die aarde niet kunt of 
mag omspitten. De vraag waarom? Daar krijg je vaak geen antwoord 
op. Daar is ook geen antwoord op te geven. De echte troost zit vaak 
niet in het antwoord maar in het steeds weer kunnen stellen van de 
vraag. 
 
“Ruimte voor verdriet” is een werkgroep die groepen organiseert, 
voor mensen die een partner, een kind, een broer, zus, een geliefde 
verloren hebben. Zo’n groep kan een bron van inspiratie zijn, die laat 
zien hoe je uit crisissen nieuwe mogelijkheden kunt putten. Het 
opent perspectieven voor mensen die met verdriet en verlies worden 
geconfronteerd. Laat u informeren door de website : 
www.ruimtevoorverdriet.nl .Geef je op of neem contact op met 
Jacques Vestjens, jmlvest@planet.nl of 0624959086 of J. Vestjens 
Bekkerveld 29. Deze groepen komen bij elkaar in de periode van 
november tot mei . De winterperiode. Plaats en tijd worden gegeven. 
De deelname is gratis. 
 
 
 
 
 

 MANDERS INTERIEURS 
 

 
*vloerbedekking  *laminaat  

*zonwering 
Willemstraat 101-103  HEERLEN 
e-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 
 
 

 

http://www.ruimtevoorverdriet.nl/
mailto:jmlvest@planet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
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Uitnodiging presentatie realiseren Vastenactieproject 
2017 
 
Het Vastenactieproject Nepal, een school voor de allerarmste 
kinderen in Thali, is door de 30 helpende handen van Jeugdkring 
Chrisko gerealiseerd. 
Graag nodigen wij alle deelnemende parochies van Heerlen en 
Landgraaf uit voor de presentatie. 
U bent van harte welkom op donderdag 23 november 2017 van 20-
21.30 uur in de ontmoetingsruimte van de St.Josephparochie 
Heerlerbaan. 
U wordt ook in de gelegenheid gesteld om al uw vragen te stellen 
onder het genot van een kopje fairtrade koffie. 
Wij hopen u dan te ontmoeten. 
 
 
Actualiteiten Kleine Zusters van St. Joseph 
 
Wij feliciteren drie zusters, die onlangs hun professiefeest vierden. 
Het betreft Zr. Aldephonsa Didden, 60 jaar professie; zr. Hendrinia 
Heinen, 60 jaar professie; zr. Esther Geertsma, 50 jaar professie. Wij 
danken hen voor hun jarenlange inzet en wensen hen en de hele 
kloostergemeenschap van harte proficiat! 
Voor het klooster is het daarnaast een bijzondere tijd: van 22 
oktober tot 3 november is het Generaal Kapittel. Velen lijken niet te 
beseffen dat een klooster een heel democratische gemeenschap is: 
de “oversten”, de leidinggevenden, worden periodiek gekozen; 
regelmatig komen de gekozen oversten en gekozen afgevaardigden 
samen om stil te staan bij de ontwikkelingen van de 
kloostergemeenschap en nieuw beleid te bepalen. Wij wensen de 
gemeenschap daar heel veel zegen bij! 
 
 
12 november 11.30 uur Carnavalsmis in de Pancratius 
 
Jaarlijks opent de carnavalsvereniging De Winkbülle het nieuwe 
carnavalsseizoen door samen de H. Mis te vieren in de 
Pancratiuskerk. Ieder jaar al een bijzonder gebeuren, maar dit jaar 
hebben we in goed overleg besproken of we er misschien nog wat 
meer van zouden kunnen maken. Deken en organisatiecomité 
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nodigen dus iedereen van harte uit om deze feestelijke H. Mis mee te 
komen vieren! 
 
 
Nieuwe bisschop 
 
Het speculeren is begonnen, schrijft de krant. En men doet er zelf 
lustig aan mee. Er wordt zelfs betekenis aan toegekend, dat een 
benoeming na het ontslag te lang duurt. Daarmee geeft men aan 
weinig gevoel te hebben met de kerkelijke gang van zaken: het 
bekendmaken van de nieuwe bisschop is normaal pas te verwachten 
wanneer de bisschop echt is teruggetreden, en dat zal pas op 2 
december zijn. Zijn afscheid zal plaatsvinden op 9 december in 
Roermond. 
Wie de nieuwe bisschop wordt, weet niemand: het kapittel (onder wie 
oud-deken van Galen!) heeft een lijst van 3 namen opgesteld van 
kandidaten, die via de bisschoppenconferentie en de nuntius naar 
Rome gaat. Daar kan men zich laten inspireren door de lijst, maar 
ook met een totaal andere naam komen. 
Wij danken Mgr. Wiertz, oud-deken van Heerlen, voor zijn inzet en 
ambt en wensen hem veel zegen toe; samen met hem bidden we 
voor een goede opvolger. 
 
 
Aanmelding voor Communie en Vormsel 
 
Er zijn drie stappen die eigenlijk bij elkaar horen. Als pasgeborene 
(meestal...) word je gedoopt. Water is een symbool van 'leven'. Meer 
dan symbolisch wil het doopsel iemand opnemen in het leven van de 
Kerk en een leven met God. De Kerk, die - meer dan een gebouw - 
bestaat uit mensen die samenkomen en geloven, biedt een 2e stap 
aan die gewoonlijk plaatsvindt rondom het 7e/8e levensjaar (in de 
praktijk aan groep 4 van de basisschool). Zoals wij niet zonder 
voedsel kunnen leven en opgroeien, zo wil Jezus zich als voedsel 
geven om te leven en opgroeien in liefde. Het is altijd een heel 
feestelijk gebeuren de 1e Communie te ontvangen. De 3e stap is het 
Vormsel en wordt gegeven aan 11-12- jarigen (in de praktijk aan 
groep 8 van de basisschool). Kinderen worden zelfstandiger en gaan 
zich steeds meer eigen ideeën vormen en keuzes maken. In het 
ontvangen van het Vormsel wil God laat weten dat Hij er altijd wil 
zijn als een hand in de rug. Hoe zelfstandig je ook bent, de ervaring 
van het leven laat toch zien dat je het niet helemaal alleen kunt. Niet 
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voor niks leggen de ouders hun rechterhand op de schouders van 
hun kind tijdens het Vormsel en legt de vormheer (degene die komt 
vormen) zijn hand op het hoofd van de vormeling; God houdt ons 
altijd de hand boven het hoofd. De olie, waarmee een kruis wordt 
gemaakt op het voorhoofd, trekt in de huid; dat is wat olie doet. De 
H. Geest, Gods liefde wil ons doordringen in ons verdere leven. 
 
Dit zijn stappen die de Kerk aanbiedt! Op de scholen van ons cluster 
zijn de aanmeldingen rondgegaan voor opgave Communie en 
Vormsel. Mocht iemand niet gedoopt zijn; dit is op alle leeftijden 
mogelijk! Via deze weg brengen we het nogmaals onder de aandacht. 
Bij vragen kunt u zich altijd wenden tot een van de priesters (deken 
of kapelaan) die vermeld staan in dit parochieblad. 
 
 
4 november - Vormelingendag 
 
Voor de vormelingen die zich hebben opgegeven is er een 
gezamenlijk startmoment. Dit moment is voor alle vormelingen van 
het dekenaat Heerlen; dat zijn alle parochies van Heerlen, 
Voerendaal, Hoensbroek en Brunssum. Op zaterdag 4 november 
komen we samen in het sportcomplex de Joffer te Kunrade. Er wordt 
een leuk spellencircuit uitgezet. Daarna is er een fakkeltocht naar de 
kerk van Kunrade en wordt er afgesloten met een gebedsdienst. 
Deze wordt dit jaar geleid door kapelaan Blom. 
 
 
Allerheiligen en Allerzielen 
 
Op woensdag 1 november is het Allerheiligen, een feestelijke dag 
waarin alle heiligen in de hemel worden aangeroepen voor ons te 
bidden. Allerzielen, een dag later, waarin bijzonder stil wordt gestaan 
bij de dierbare overledenen die op weg zijn naar de hemel en wij 
bijzonder voor hen bidden. Ook een dag om stil te staan bij ons 
verdriet en bidden om kracht en troost. In de St. Pancratiuskerk 
worden deze dagen extra aandacht te geven en wordt de H. Mis 
gevierd om 10.00 uur gevierd met muzikale ondersteuning. Op 
zondag 29 oktober staan we stil bij de overledenen van het 
afgelopen jaar. In de Molenberg worden de namen genoemd tijdens 
de Mis van 10.00 uur en in de Pancratius van 11.30 uur. In Moeder 
Anna worden deze genoemd tijdens de H. Mis van zaterdag 28 
oktober. In de St. Elisabethkapel worden álle mensen genoemd die 
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gewoond hebben in de Parc Imstenrade tijdens de zondagse Mis van 
11.15 uur. In de St. Joseph en in de St. Martinus worden op 29 
oktober de namen genoemd tijdens het lof om 15.00 uur, waarna 
aansluitend de graven worden gezegend. 
 
 
Kopje koffie? 
 
Wist u dat onze centrumkerk al 25 jaar over een vast team van 
mensen beschikt die trouw alle jarige parochianen boven de 80 een 
bezoekje brengen als zij dat op prijs stellen?  Zij doen dat als 
vertegenwoordigers van de parochie om een stukje betrokkenheid 
aan de mensen te tonen,  een luisterend oor te bieden en een 
gesprekje aan te gaan  of mensen in contact te brengen met een van 
onze priesters. Omdat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers zelf 
boven de 70 ligt, zijn we op zoek naar mensen die het stokje willen 
overnemen. Hoe een en ander in de nabije toekomst georganiseerd 
zal worden is nog niet helemaal duidelijk. We gaan samen op zoek 
naar een vorm die met het huidig aantal bezoekers haalbaar is en zal 
kunnen aansluiten bij de behoeften die leven. Wie het fijn vindt om 
een luisterend oor te bieden aan zijn/haar medeparochianen en af en 
toe een kaartje te bezorgen aan een jarige, kan zich aanmelden bij 
het secretariaat.  
 
De pastorale bezoekgroep 
 
Uitbreiding lokatiebestuur Pancratius 
 
Onze zes parochies worden aangestuurd door één overkoepelend 
kerkbestuur. Per lokatie is een overleggroep of lokatiebestuur actief, 
dat onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur lokaal beleid 
voert, activiteiten organiseert en zo verder. 
Op de vergadering van het lokatiebestuur op 18 oktober hebben mw. 
Tilly Draaisma en dhr. Hans Kragten te kennen gegeven, graag 
bereid te zijn dit lokatiebestuur te komen versterken. Wij zijn hen 
daarvoor zeer dankbaar! 
Wilt u ook op de één of andere manier een bijdrage leveren aan 
bestuur of activiteiten van onze parochie? Dan horen we dat graag! 
 
Deken Bouman 
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Parochiepriesters  
Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 
(Tel.: 045-571 3682 of mob. 06-1098 3891, deken@pancratiusheerlen.nl, 
twitter: @DekenHeerlen) 
 
Kapelaan Rick Blom, Pastorie Molenberg, Gerard Bruningstraat 2  
(Tel.: Mob. 06-5572 2869 rickblom7@hotmail.com) 
 
Stichting Patiëns: 
Vivian Kreutz, tel.: 523.25.04 of 
Ineke Lassche-Smeelen, tel.: 575.14.15 
 
Kerkbijdrage: 
ING banknummer Kerkbijdrage: NL12 INGB 0001 0408 08  
t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius 
Kerkbijdrage: Irene Boon. Inlichtingen via parochiesecretariaat op  
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, tel.: 571 36 82 
 
Giften/Schenkingen: RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80 
t.n.v. RK Kerkbestuur St.Pancratius 
 
Misstipendia: 
ING banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37 t.n.v. Kerkbestuur St. 
Pancratius 
Telefoon: 571 36 82 
 
Secretariaat van de St. Pancratiusparochie: 
Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82 
Openingstijden: dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
E-mailadres: 
secretariaat@pancratiusheerlen.nl  
 
Website: 
www.pancratiuskerk-heerlen.nl 
 
E-mailadres Federatiebestuur: 
federatiebestuur.heerlen@gmail.com 
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