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PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

25 JANUARI T/M 29 FEBRUARI 2020 

 

Onderweg in het nieuwe jaar  
Het nieuwe jaar is al vol onderweg, maar toch blikken we even terug. 

Want de afsluiting van 2019 was het waard! De advent ging mooi van 

start met de adventskransen, die door kinderen zelf waren gemaakt. 

Zeer verschillende concerten lieten ons in de diverse kerken groeien 

in de kerstsfeer. De Kerstmis zelf werd in al onze kerken bijzonder 

gevierd, met dank aan al die vrijwilligers die meehielpen in de 

voorbereidingen en in de dagen zelf. Dank daarvoor! Met dezelfde 

inzet willen we verdergaan in dit nieuwe jaar 2020. We doen dat in 

het besef, dat we er niet alleen voor staan. Het geloof kan zijn als 
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een waakvlam, die het systeem weer vol vuur brengt als het nodig is. 

Of anders gezegd: in donkere dagen mogen we weten: God is er ook 

nog. Laten we in dat vertrouwen onderweg gaan en zelf ook 

lichtbrengers voor anderen zijn! Veel zegen voor het (al niet meer 

helemaal nieuwe) jaar 2020! Deken Bouman 

 

Vastelaovesmis met de Eekheuëre 2 februari  
Vorig jaar was het een heel bijzonder carnavalsseizoen voor de V.V. 

De Eekheuëre. Het jubileumseizoen 2019-2020 '4 x 11' jaar werd 

groots gevierd. Bij een jubileum hoort een terugblik, maar 

tegelijkertijd ook een vooruitblik. Op naar de toekomst en naar een 

volgend jubileum. De vastelaovesmis was niet nieuw, wat wel nieuw 

was dat deze voor het eerst plaatsvond in de St. Pancratius. Door 

iedereen gelukkig goed bevallen en we zijn blij dat we elkaar opnieuw 

mogen treffen op zondag 2 februari om 11.30 uur in de St. 

Pancratius. Het thema van dit seizoen is 'Jònk gelieërd, aod gedoa!' 

Zaterdag 11 januari is Joelle Vos uitgeroepen tot prins! De nieuwe 

jeugdprins en het nieuwe bloemenmeisje worden 19 januari 

uitgeroepen en konden we dus nog niet vermelden. Van harte 

welkom en iedereen is natuurlijk uitgenodigd om deel te nemen aan 

deze Mis op zondag 2 februari om 11.30 uur! 

 

Bijeenkomsten KinderKlubje Pancratius  
Iedere zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur is er een KinderKlubje. 

Hier zijn kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar (vanaf groep 4 t/m 

groep 7) van harte welkom. De bijeenkomsten hebben een vaste 

structuur met eerst even tijd voor ontspanning gevolgd door een 

aansprekend Bijbelverhaal waarbij we een vertaalslag naar de 

belevingswereld van de kinderen maken. Daarna zal er een stukje 

verwerking van het verhaal zijn door middel van speelse activiteiten 

zoals drama, spel, tekenen en knutselen, aangepast aan de leeftijden 

van de kinderen. Iedereen is van harte welkom, maar meld je van 

tevoren even aan! 

 

 
MANDERS INTERIEURS 

 
 

*vloerbedekking  *laminaat 

Willemstraat 101-103  HEERLEN 

e-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 

 

 
 

mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
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Kruisjes in de Pancratius 
 

Achterin de Pancratiuskerk hangen kruisjes van overledenen, 

wanneer zo'n kruisje door de familie is besteld. Een mooie plek van 

aandacht naar onze dierbaren, die we herdenken op voorspraak van 

Maria Altijd Durende Bijstand. Maar helaas ook een plaats die leidde 

tot teleurstelling en schrik, wanneer weer een haakje had losgelaten 

en een kruisje op de grond terecht kwam. 

Vrijwilligers hebben hard gewerkt om onze overledenen recht te 

doen. Alle kruisjes zijn opnieuw opgehangen op een achterplaat, die 

ons geschonken werd. Het ziet er keurig uit. Wel is het zo, dat 

daarmee ook de volgorde van de kruisjes veranderd is. Er is naar 

gestreefd om zoveel mogelijk uit te gaan van de oude ordening en 

vooral ook om kruisjes van familieleden bij elkaar in de buurt te 

hangen.  

Hebt u toch nog wensen? Laat het even weten via het 

parochiekantoor, bij voorkeur op dinsdag tussen 10 en 12 uur, dan 

kijken we wat er mogelijk is. 

Dank en complimenten voor onze vrijwilligers 

 

 

 

 

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen 

Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630 

Website: www.moonen-wanders.nl 

 

MOONEN-WANDERS 
STEENHOUWERIJ 

Grafmonumenten&Natuursteenwerken

nern NNatuursteenwerken 
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Dank!  
 

Op 14 en 15 december mocht de Stichting Opala weer de jaarlijkse 

kerkdeurcollecte houden. De opbrengst was een zeer mooi bedrag te 

weten €379,- . Hartelijk dank aan alle gulle gevers onder u. Het geeft 

ons wederom de mogelijkheid te helpen daar waar mensen tekort 

hebben en met zeer grote zorg een nieuw jaar moeten zien door te 

komen. Laten we een deel van hun zorgen blijven overnemen. Een 

gezegend 2020 voor u en de uwen!  

 

J.M. Vonhögen, voorzitter 

 
Communie  
 
De thema’s van de eerste communies zijn van  

 Basisschool Tarcisius/Tovercirkel “Samen Groeien = Samen 

Bloeien”. De voorstellingsmis is op zaterdag 14 maart om 

18.00 uur in de Heilige Moeder Annakerk (Bekkerveld). 

 Basisschool Windekind/Eikenderveld “Schitterend Hart”. De 

voorstellingsmis is op zaterdag 14 maart om 18.00 uur in de 

Heilige Moeder Anna Kerk (Bekkerveld).  

 Basisschool de Broederschool “Iedereen Telt Mee”. De 

voorstellingsmis is op zondag 15 maart om 10.00 uur in de 

Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk (Molenberg).  

De liturgie- en versiergroepen zijn al hard aan het werk. Wij wensen 

hun veel succes met hun voorbereidingen. 
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Zaterdag 25 januari 

Zaterdag week 2 

Bekering van de apostel 

Paulus 

 

Theresiakapel 

10.00 uur Frans Cremers 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur   

Kapelaan Blom 

 

14.00 tot 16.00 uur 

Kinderclub 

 

18.00 uur Samenzang 

H.Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 26 januari 

Derde zondag door het jaar 

Preek: Deken Bouman 

 

10.00 uur Schola Cantorum 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Kerkelijk 

zangkoor Schandelen 

Ter nagedachtenis aan Maria 

Vrouenraets-Krewinkel 

 

Maandag 27 januari 

Maandag in week 3 

09.00 uur H. Mis  

 

Dinsdag 28 januari 

H. Thomas van Aquino, 

priester en kerkleraar 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 29 januari 

Woensdag in week 3 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 30 januari 

Donderdag in week 3 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 31 januari 

H. Johannes (Don) Bosco, 

priester 

09.00 uur H. Mis 

 

Zaterdag 1 februari 

Zaterdag in week 3 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H.Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kapelaan Blom 

 

14.00 tot 16.00 uur 

Kinderclub 

 

18.00 uur Samenzang 

H.Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 2 februari 

Maria Lichtmis 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Preek: Prof. Rohling 

Echtp. Hulsman-Widdershoven 

(jrd.); Alfons Graff; Ernest 

Lempers 
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11.30 uur Vastelaovesmis 

met de Eekheuëre 

Preek: Kapelaan Blom 

Jan van Dijk (jrd.); Ouders 

Rompelberg-Delbressine en 

kinderen Gaston en Emma; 

Ben Welman 

 

Maandag 3 februari 

Maandag in week 4 

09.00 uur H. Mis  

 

Dinsdag 4 februari 

Dinsdag in week 4 

09.00 uur Echtp. J. Roumen-

Smeets; Jo Ummelen 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 5 februari 

H. Agatha, maagd en 

martelares 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 6 februari 

H. Paulus Miki en gezellen, 

martelaren 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 7 februari 

Eerste vrijdag 

 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

echtp. Janssen-Cremers 

 

Zaterdag 8 februari 

Zaterdag in week 4 

Theresiakapel 

10.00 uur Echtp. Louis 

Logister en Em Logister-

Spreksel 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 

 

14.00 tot 16.00 uur 

Kinderclub 

 

18.00 uur Samenzang 

Preek: Prof. Meulenberg 

Anna Le Jeune-Huffener en 

Joseph Le Jeune (jrd.) 

 

Zondag 9 februari 

Vijfde zondag door het jaar 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Preek: Deken Bouman 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Ensemble 

Excludent 

Annie Driessen-Verkuijlen 

(zesw.dienst); Echtp. Pierre 

Haemers en Mia Haemers-

Papen; 

 

Maandag 10 februari 

H. Scholastica, maagd 

09.00 uur H. Mis  

 

Dinsdag 11 februari 

Dinsdag in week 5 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 12 februari 

Woensdag in week 5 

09.00 uur H. Mis 
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Donderdag 13 februari 

Donderdag in week 5 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 14 februari 

HH. Cyrillus, monnik, en 

Methodius, bisschop, 

patronen van Europa 

 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Fons Consten en ouders 

Consten-Janssen 

 

Zaterdag 15 februari 

Zaterdag in week 5 

 

Theresiakapel 

10.00 uur Jeroen en Wim 

Valkenburg 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur   

Deken Bouman 

 

14.00 tot 16.00 uur 

Kinderclub 

 

18.00 uur Samenzang 

H.Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 16 februari 

Zesde zondag door het jaar 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Preek: Prof. Rohling 

Alfons Graff 

 

 

 

11.30 uur Samenzang 

Preek: Deken Schreurs 

Jan van Bijnen; Ter 

nagedachtenis aan Mw.E.H.L.G 

Vandenboom-Brouns; Henk 

Hollands 

 

Maandag 17 februari 

Maandag in week 6 

09.00 uur H. Mis  

 

Dinsdag 18 februari 

Dinsdag in week 6 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 19 februari 

Woensdag in week 6 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 20 februari 

Donderdag in week 6 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 21 februari 

Vrijdag in week 6 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

Zaterdag 22 februari 

Cathedra van de heilige 

apostel Petrus 

 

Theresiakapel 

10.00 uur Frans Cremers 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kapelaan Blom 
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14.00 tot 16.00 uur 

Kinderclub 

 

18.00 uur Samenzang 

H.Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 23 februari 

Zevende zondag door het 

jaar 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Preek: Deken Bouman 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Chrisko 

Familiekoor 

Overl. Fam. H.J. Schiffers-

Oostwegel (jrd.) 

 

Maandag 24 februari 

Maandag in week 7 

09.00 uur H. Mis  

 

Dinsdag 25 februari 

Dinsdag in week 7 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 26 februari 

Aswoensdag 

(09.00 uur H. Mis vervalt) 

10.00 uur H. Mis 

 

19.00 uur 

Carnavalsvereniging  

Jeroen en Wim Valkenburg 

 

Donderdag 27 februari 

Donderdag na Aswoensdag  

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 28 februari 

Vrijdag na Aswoensdag 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

Zaterdag 29 februari 

Zaterdag na Aswoensdag 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 

 

14.00 tot 16.00 uur 

Kinderclub 

 

18.00 uur Samenzang 

H.Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 29-02/04-04-2020: dinsdag 18 februari vòòr 

12.00 uur. 

 

Voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 14-02-2020. 
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IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
19-12-2019 Jan Debie, 76 jaar 

05-01-2020 Hein Quaedvlieg, 80 jaar 

09-01-2020 Joep Giesen, 92 jaar 

12-01-2020 Emily Frazer-Trzop, 94 jaar 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT: 

15-12-2019 Vinchenza Lambrechts 

04-01-2020 Quinn Bour 

 
In memoriam  
Door omstandigheden hebben enkele rouwbrieven vanuit o.a. huize 

de Berg ons met vertraging bereikt. Alsnog willen we u vragen hen 

samen met de recent overleden zusters in de gebeden te gedenken: 

† 22-11-2019 zuster Antonia Bosch  

† 30-11-2019 zuster Tiny (Martina Elisabeth) van de Laar  

† 04-12-2019 zuster Materna (Petronella Catharina Maria) Kok  

† 15-12-2019 zuster Savio (Petronella Cornelia) van den Biggelaar  

† 04-01-2020 zuster José (Antoinette Theodora) van der Leeuw Wij 

danken hen voor hun inzet voor God en voor Zijn kerkgemeenschap 

en bidden, dat zij in vrede rusten in Gods hand. 

 

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 ... © 2015 

MdJ  

Catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl, 

telefoon: 06-40508492  

 

Filmavonden 
Elke 2e maandag van de maand vertonen we een film in de 

Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie. In februari zal dit dus 

zijn op maandag 10 februari; vanaf 19.00 uur is inloop en we 

beginnen om 19.30 uur. Welkom! 
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Bijzondere Heerlenaren  
 
Bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heerlen haalde 

burgemeester Roemer vijf Heerlenaren naar voren, die hij in het 

zonnetje zette vanwege hun inzet voor de gemeenschap. Wij spreken 

onze waardering uit voor alle vijf: Abuzer Cebe, Jan Theunissen, Wiel 

Vaessen, Leonie Eussen en Arend van der Heijden. Mij valt op: vier 

van de vijf zijn wel bekend in onze parochies door hun betrokkenheid 

en inzet voor de geloofsgemeenschap! Mooi om te zien hoe de 

vruchten van gelovige worteling ook in de maatschappij vruchten 

draagt en dat dit gezien en erkend wordt door de overheid.  

Alle vijf: dank voor de inzet, mogen jullie je gewaardeerd weten voor 

dat wat je in en buiten de kerk doet en moge dat aanstekelijk zijn 

voor velen! 

 

Vormsel  
 
De vormelingen hebben maandelijks een bijeenkomst. Deze 

bijeenkomsten zijn variërend van een film kijken, een 

solidariteitsmaaltijd koken, een wandeling maken langs de 

kruiswegstaties in Moresnet, enz... We beginnen elke bijeenkomst 

met een Heilige Mis in één van de 6 parochies in Heerlen Zuid. Wij 

wensen de vormelingen onderweg naar het Heilig Vormsel veel 

inspiratie! 
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Bijbelgroep 

 
Elke 2e woensdag van de maand bent u van harte uitgenodigd om 

eens deel te nemen aan de bijbelgroep geleid door kapelaan Blom. In 

februari dus op woensdag 12 februari van 14.00 tot ongeveer 16.00 

uur en vindt plaats in de Ontmoetingsruimte van de St. 

Josephparochie. We sluiten af met het bidden van het middaggebed. 

Welkom 

 

Tienergroep 29 maart  
 

Elke maand komen we in Welten samen met de tienergroep. De ene 

keer maken we er een gezellige activiteit van (bijv. escaperoom, 

bowlen, surprise) en de andere keer een combinatie tussen 

gezelligheid en zinvol bezig zijn met een bepaalde thema. Je bent 

van harte welkom op 29 maart! Leeftijd ongeveer vanaf 12. We 

starten om 20.00 uur op de pastorie Welterkerkstraat 3. 
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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 

 

mailto:deken@pancratiusheerlen.nl
mailto:rickblom7@hotmail.com
mailto:secretariaat@pancratiusheerlen.nl
http://www.pancratiuskerk-heerlen.nl/
mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com

