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PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS  
 

27 MAART 2021  T/M  8 MEI 2021 

 

Altijd geloven in een nieuwe lente! 

 

Pasen, de hoop op nieuw leven, een lente, een nieuw begin... Wat 

kijken wij hier allemaal snakkend naar uit! De horeca hoopt de 

terrassen weer te kunnen openen, ouderen kijken uit naar bezoek, 

kinderen naar het oppakken van hun favoriete hobby's, de kerken om 

zonder schroom weer op te roepen aan iedereen om samen te 

kunnen komen! In deze veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen 

denken we ook aan het Joodse volk dat 40 jaar door de woestijn 

heeft getrokken om vervolgens pas het beloofde land binnen te 

trekken. Wist u dat de levensverwachting in die tijd een flink stuk 

lager was! Realiseert u zich dat wellicht de meesten van die mensen 

hun leven lang onderweg zijn geweest, maar dat pas de volgende 
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generatie het beloofde land binnentrok? En toch hielden ze vast aan 

de belofte die God hun gegeven had. En al zouden ze het zelf niet 

meemaken, dan wel onze kinderen. 

Ook wij zitten in een soort quarantaine, een veertigdagentijd (die 

bijna ten einde is) en wij kijken uit naar de beloofde tijd die voor ons 

ligt. Een tijd waarin we weer terugkeren naar het gewone normaal en 

we geen afstand meer hoeven te houden tot elkaar. Pasen is een 

feest waarin die hoop tot uitdrukking komt. Blijf altijd geloven in 

Pasen en houd vol zoals die mensen onderweg door de woestijn! Hoe 

lang alles gaat duren... dat weet niemand. Maar we weten wel dat we 

het samen moeten doen én met de hulp van God! Pasen is het feest 

van de Opstanding, Jezus die na de dood opstaat. Pasen is een 

hiernamaals. Een hiernamaals, een leven na ons leven op aarde met 

God en onze dierbaren. Pasen is ook een hier-nu-maals. Laten we 

onze quarantaine, onze veertigdagentijd en de Goede Week, zinvol 

gebruiken: ons op God te richten die de hoop in ons levend houdt. En 

laten we vooral niet vergeten om Pasen met elkáár te maken, 

namelijk om daar waar het mogelijk is elkaar te helpen opstaan. 

Pasen maken we samen! 

 

Zalig Pasen, namens het pastoraal team en bestuursleden,  

kapelaan Rick Blom 

 

Vieringen in ons cluster 

 

Vorig jaar was een Pasen om nooit te vergeten! Vieringen zonder 

mensen fysiek aanwezig. We hebben toen ons best gedaan om zoveel 

mogelijk te livestreamen om toch zo goed als het kon om tijdens de 

vieringen met u allen verbonden te zijn. Dit jaar gelukkig weer iets 

normaler, hetzij nog steeds met coronabeperkingen. Het is een risico, 

maar we gaan het tóch aandurven om in bijna alle parochies de 

Goede Week en Pasen te vieren waarbij het niet nodig is om u aan te 

melden! Wel blijft het nodig om u aan te melden voor de vieringen in 

de Andreasparochie vanwege de grootte van de kerk. De aanbeveling 

van de bisschoppen tot nu blijft om met 30 mensen samen te komen 

per viering. Misschien dat er tegen die tijd al wat meer 

versoepelingen zijn... 

 

De vieringen in ons cluster: 

 

 

 



 3 

Dinsdag in de Goede Week 

19.00 uur  stilteviering op weg naar Pasen St. Andreas 

 

Witte Donderdag 

19.00 uur  gezamenlijke H. Mis in de Pancratius 

19.00 uur  H. Mis in de St. Elisabethkapel 

19.00 uur H. Mis in de St. Andreas 

 

Goede Vrijdag 

15.00 uur  Kruisweg bidden in de St. Pancratius, St. Joseph, St. 

Martinus en H. Moeder Anna 

15.00 uur  kruisjestocht in de St. Andreas 

19.00 uur  kruisweg in de St. Elisabethkapel 

19.00 uur  gezamenlijke Kruisverering in de St. Pancratius 

19.00 uur Goede Vrijdagviering in de St. Andreas 

 

Paaszaterdag 

19.00  uur Paaswake in de Moeder Anna 

19.00  uur Paaswake in de St. Joseph 

19.00 uur  Paaswake in de St. Andreas 

21.00  uur Paaswake in de St. Pancratius 

21.00  uur Paaswake in de St. Martinus 

 

1e Paasdag 

09.00 uur H. Mis in de St. Pancratius 

10.00 uur H. Mis in de St. Martinus 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

10.00  uur H. Mis Molenberg 

10.30 uur  H. Mis in de St. Andreas 

11.15 uur H. Mis in de St. Joseph 

11.30 uur H. Mis in de St. Pancratius 

 

2e Paasdag 

09.00 uur H. Mis in de St. Pancratius 

10.00 uur H. Mis in de St. Martinus 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

10.30 uur  Woord- en Communieviering in de St. Andreas 

11.15 uur H. Mis in de St. Joseph 

11.30 uur H. Mis in de St. Pancratius 

 

Met Palmpasen zijn de Missen zoals alle weekenden. We hopen 

genoeg  gezegende palmtakjes aan iedereen uit te kunnen delen. 
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Voor degenen die niet bij de vieringen aanwezig zijn: we zullen 

proberen dat er in kerken en dagkapellen een voorraad palmtakjes 

aanwezig zijn. 

 

Kruisweg Moeder Anna 

 

Locatiebestuurslid van Welten, Jacques Janssen, heeft vorig jaar een 

overweging gemaakt van de Kruisweg: 'Putten uit de Passie.' Te 

verkrijgen via boekscout.nl: 'De Passie van Jezus kent de laatste 

jaren hernieuwde populariteit in de vorm van de jaarlijkse tv-musical 

The Passion. Hierdoor maken velen kennis met de kruisweg van 

Jezus in een modern jasje. Met de kruisweg in dit boek neemt 

Jacques P.G. Janssen de lezer eerst mee naar de bron van het 

lijdensverhaal in veertien staties. Vervolgens laat hij dit verhaal tot 

een bron van verdieping worden voor ons alledaagse leven van nu. 

Het verhaal is 2000 jaar oud, maar de onderliggende thema’s zijn 

van alle tijden. De auteur nodigt uit om na te denken hoe wij zelf 

omgaan met zaken als verraad, lijden, angst, onrecht, opportunisme, 

zwakte, spijt, maar ook: standvastigheid, overgave, geloof, 

vertrouwen, mededogen, liefde, verzoening. Zo kunnen we putten uit 

de Passie.' Het bijzondere is dat Jacques Janssen op Goede 

Vrijdag om 15.00 uur de overwegingen op de Kruisweg zal 

verzorgen in de Moeder Annaparochie. Wees welkom! 

 

 

Kinderkruisweg  

 

Op vrijdag 2 april om 13.30 uur zullen we samen met de 

communicanten van Bekkerveld de Kinderkruisweg lopen in de 

Pancratiuskerk. Er is een paastafereel opgebouwd in de kerk, dat 

zeer zeker de moeite waard is, en we lopen samen langs de 

schilderijen waarop je fragmenten ziet van de kruisweg; 

gebeurtenissen die zich afspelen tussen het moment waarop dat 

Jezus ter dood wordt veroordeeld (dit is de eerste statie) tot het 

moment waarop Jezus in het graf wordt gelegd (dit is de 14de, 

laatste statie). Deze kruisweg gaan we niet alleen bekijken, we gaan 

hem ook bidden. 
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Bezoek Paastafereel 

 

Op 1e en 2e Paasdag is de kerk geopend tussen 13.00 en 16.00 uur 

voor het bezichtigen van het zeer mooie Paastafereel! Tevens bent u 

in de gelegenheid om het boek 'Sint Pancratius in het hart van 

Heerlen' te kopen. Wees welkom!   

 

De kerkgidsen St. Pancratiuskerk 

 

 
 

Vormelingen 

 

Helaas hebben we vanwege de coronaregels dit traject nog niet 

kunnen opstarten. We  hebben 35 vormelingen die op 6 verschillende 

scholen zitten. We hopen dat na de versoepelingen van de 

coronaregels,  ie voor de Pasen bekend worden gemaakt, dit traject 

ook kunnen opstarten. De ouders/verzorgers en de vormelingen 

zullen hier via de mail bericht van ontvangen. 

 

 

 

ZaterdagMiddagClubje 

 

Iedere zaterdag komen we met een groepje kinderen samen in de 

kapel van de Annakerk. We starten altijd met een Bijbelverhaal, 

daarna gaan we samen nadenken over het verhaal om vervolgens 

een toepasselijk knutselwerkje te maken en natuurlijk gaan we, als 

het weer het toelaat nog even op het plein spelen achter de kerk. We 

hebben het altijd heel gezellig en voordat we het weten is de tijd om. 

Dit groepje bestaat uit kinderen vanaf groep 4 t/m groep 7 van de 

basisschool. Als je denkt dit is misschien iets voor mijn kind kun je 

altijd informatie krijgen bij onze catechiste Anita van den Berg, dat 

kan via de mail of telefonisch. Het clubje is van 14.00 tot 16.00 uur. 

Mail: anita@pancratiusheerlen.nl  

Telefoon: 06-40508492 
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Zaterdag 27 maart 

Zaterdag in week 5 van de 

veertigdagentijd 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Prof. Rohling 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 28 maart 

Palmzondag 

Preek: Deken Bouman 

 

09.00 H. Mis 

 

11.30 uur Henk Logister 

(jrd.); t.g.v. het 50 jarig 

huwelijk van Tinie en Theo 

Hendriks; Harry Hendrik-de 

Wildt; Ter nagedachtenis aan 

Maria Vrouenraets-Krewinkel 

 

Maandag 29 maart 

Maandag in de Goede Week 

09.00 uur Jozef Moonen 

(jrd.); Voor de zielenrust van 

Anneke van Berkum-van Tuyl 

(1e jrd.); Jozef Moonen (jrd.) 

 

Dinsdag 30 maart 

Dinsdag in de Goede Week 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 31 maart 

Woensdag in de Goede Week 

09.00 uur H. Mis 

 

 

Donderdag 1 april 

Witte Donderdag 

19.00 uur Voor de zielenrust 

van Anneke van Berkum-van 

Tuyl; Tot eerherstel van ’t H. 

Hart van Jezus 

 

Vrijdag 2 april 

Goede vrijdag 

13.30 uur Kinderkruisweg 

 

15.00 uur Kruisweg 

 

19.00 uur Dienst van lijden en 

sterven 

 

Zaterdag 3 april 

Paaszaterdag 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

21.00 uur Paaswake Elly 

Teunissen-Franssen 

(Indien de avondklok nog van 

toepassing is, verplaatst de 

Paaswake naar 19.00 uur) 

 

Zondag 4 april 

Paaszondag 

Preek: Deken Bouman 

 

09.00 H. Mis 

 

Preek Prof. Rohling 

11.30 uur Miets Gorissen 

(jrd.); Mia Janssens-

Kockelkoren; Ernest Lempers 
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Maandag 5 april 

Paasmaandag 

Preek: Deken Bouman 

 

09.00 H. Mis 

 

Preek: Kapelaan Blom 

11.30 uur H. Mis 

 

Dinsdag 6 april 

Dinsdag onder het octaaf van 

Pasen 

09.00 uur Voor de 

overledenen van de Fam. Aarts 

en tot eerherstel van ‘t H. Hart 

van Jezus; Jozef Moonen en 

overledenen van de fam. 

Moonen-Knibbeler 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 7 april 

Woensdag onder het octaaf 

van Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 8 april 

Donderdag onder het octaaf 

van Pasen 

09.00 uur Fam. Consten-

Janssen 

 

Vrijdag 9 april 

Vrijdag onder het octaaf van 

Pasen 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Echtp. Janssen-Cremers 

 

 

 

 

Zaterdag 10 april 

Zaterdag onder het octaaf van 

Pasen 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Kapelaan Blom  

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 11 april 

Beloken Pasen 

Preek: Deken Bouman 

 

09.00 Overl. fam. Custers-

Jongen (jrd.) 

 

11.30 uur Echtp. Reuters-

Canisius en overl. v.d. fam. 

Reuters 

 

Maandag 12 april 

Maandag na de 2e zondag van  

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 13 april 

Dinsdag na de 2e zondag van  

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 14 april 

Woensdag na de 2e zondag van  

Pasen 

09.00 uur Jozef Moonen en 

overledenen van de fam. 

Moonen-Knibbeler 
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Donderdag 15 april 

Donderdag na de 2e zondag 

van  Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 16 april 

Vrijdag na de 2e zondag van  

Pasen 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

Zaterdag 17 april 

Zaterdag na de 2e zondag van  

Pasen 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

18.00 uur Elly Teunissen-

Franssen 

 

Zondag 18 april 

Derde zondag van Pasen 

Preek: Kapelaan Blom 

09.00 H. Mis 

 

Preek: Deken Bouman 

11.30 uur H. Mis  

 

Maandag 19 april 

Maandag na de 3e zondag van  

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 20 april 

Dinsdag na de 3e zondag van  

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 21 april 

Woensdag na de 3e zondag van  

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 22 april 

Donderdag na de 3e zondag 

van  Pasen 

09.00 uur Victor Wolters 

 

Vrijdag 23 april 

Vrijdag na de 3e zondag van  

Pasen 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Frans Cremers 

 

Zaterdag 24 april 

Zaterdag na de 3e zondag van  

Pasen 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Kapelaan Blom 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 25 april 

Vierde zondag van Pasen 

Preek: Deken Bouman 

09.00 H. Mis 

 

11.30 uur Harry Hendriks-de 

Wildt; Helma Janssen-Koenen 

(3e jrd.);Sjef Quaedvlieg (jrd.) 

en overledenen van fam. 

Quaedvlieg en fam. Eussen 

 

Maandag 26 april 

Maandag na de 4e zondag van  

Pasen 

09.00 uur H. Mis 
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Dinsdag 27 april 

H. Petrus Canisius, priester en 

kerkleraar 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 28 april 

Woensdag na de 4e zondag van  

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

Donderdag 29 april 

H. Catharina van Siena, maagd 

en kerklerares, patrones van 

Europa 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 30 april 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

  

Zaterdag 1 mei 

Zaterdag na de 4e zondag van  

Pasen 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

18.00 uur Elly Teunissen-

Franssen 

 

Zondag 2 mei april 

Vijfde zondag van Pasen 

Preek: Prof. Rohling 

09.00 H. Mis 

 

11.30 uur Ernest Lempers; 

Ter nagedachtenis aan Maria 

Vrouenraets-Krewinkel en voor 

het welslagen van een 

pelgrimage  

Maandag 3 mei 

HH. Filippus en Jacobus, 

apostelen 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 4 mei 

H. Athanasius, bisschop en 

kerkleraar 

09.00 uur Victor Wolters; 

Voor de overledenen van de 

fam. Aarts en tot eerherstel 

van ’t H. Hart van Jezus 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 5 mei 

Woensdag na de 5e zondag van  

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 6 mei 

Donderdag na de 5e zondag 

van  Pasen 

09.00 uur Ter eerherstel van 

’t H. Hart van Jezus 

 

Vrijdag 7 mei 

Eerste Vrijdag  

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers; Echtp. Jongen-

Dohmen en Tiny Dahmen; 

Voor de moeders 

 

Zaterdag 8 mei 

Verjaardag van de Wijding 

Van de kathedraal 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Kapelaan Blom 

18.00 uur H. Mis 
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Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 08-05-2021 tot 03-07-2021: dinsdag 27 april vóór 

12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 23 

april 2021 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
03-03-2021: Joshua Zautsen, geboren en overleden  

08-03-2021: Sonja Verberne-Jansen, 75 jaar 

 

IN ONZE PAROCHIE TRADEN IN HET HUWELIJK: 

06-03-2021: Guido Campagne en Megan Verhoeff 

 

 
 

 

 
*vloerbedekking*laminaat Willemstraat 

101-103 HEERLEN 

E-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 

 

 
MANDERS INTERIEURS 

 

mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
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Een nieuwe lente, een nieuw begin 

Deze woorden klinken altijd zo hoopvol en optimistisch. Het voelt 

heerlijk om de lente weer te voelen, de warme zonnestralen op je 

gezicht. Iedere lente voelt weer als het begin van een nieuw leven. 

Opnieuw komen er knopjes aan de bomen, de bloemen en de 

struiken. Er ontstaat nieuw leven zomaar uit het niets. Dit is een heel 

bijzonder geschenk en wonder te noemen.  

 

De bomen en struiken, let maar eens op, 

die zitten van onder tot boven in knop! 

 

En straks komt de zon, die verwarmt tuin en bos, 

de knoppen gaan groeien, de blaadjes gaan lós, 

de bloemen gaan bloeien, de koeien naar buiten, 

de lammetjes springen, de vogeltjes fluiten. 

 

En alles en ieder heeft zin in het leven, 

en zingt van verlossing die God heeft gegeven. 

't Is Pasen, 't is Pasen, de lente breekt aan, 

Geloof maar, de hemel is opengegaan, 

't is Pasen, want Jezus is opgestaan! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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Parochiepriesters: 

Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 

Tel.: 045-5713682 of mob. 06-10983891, deken@pancratiusheerlen.nl, 

twitter: @DekenHeerlen 

 

Kapelaan Rick Blom, Pastorie Welten, Welterkerkstraat 3, 6419 CR HEERLEN 

Tel.: 06-5572 2869 rickblom7@hotmail.com 

 

Catechiste:  

Anita van den Berg: anita@pancratiusheerlen.nl of 06-40508492 

 

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: zie secretariaat. 

 

Secretariaat van de St. Pancratius parochie: 

Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82 

Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 

 

E-mailadres: 

secretariaat@pancratiusheerlen.nl  

 

Website: 

www.pancratiuskerk-heerlen.nl 
 

E-mailadres kerkbestuur: 

federatiebestuur.heerlen@gmail.com 

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

