PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS
30 JUNI 2018 T/M 28 JULI 2018
Vakantie voor de deur
Voor velen staat de vakantie voor de deur: bij de een ligt het ticket
klaar, bij de ander staat de caravan voor de deur… en weer een
ander is wat stilletjes, omdat hij of zij thuisblijft en wat opziet tegen
de leegte.
Wie hier naar de kerk gaat (of via internet meeluistert) of in een ver
vakantieland in de banken aanschuift, zal overal dezelfde lezingen
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horen. Zoals in het eerste vakantieweekend, waarin gelezen wordt uit
Marcus 6,1-6. Jezus gaat niet op vakantie, net andersom: hij komt
terug in Nazareth en wordt afgewezen, omdat mensen een beeld van
hem hebben uit het verleden van zijn kindertijd. Wonderen kan hij
daar niet doen.
Waar mensen verstard blijven in het verleden, hebben ze vooral
zichzelf: wonderen kunnen niet gebeuren. Jezus gaat een andere weg
van steeds weer nieuwe ontmoetingen; opent harten die zijn
verhard, gaat met iedereen in gesprek en laat mensen steeds nieuwe
wegen gaan.
Moge de vakantietijd, of we nu weggaan of thuisblijven, ons helpen
dankbare herinneringen van het afgelopen schooljaar te koesteren.
Maar moge deze tijd ons ook helpen om weer “leeg” te worden van
wat ons belast en wat het wonder blokkeert, zodat we na de vakantie
weer aan nieuwe toekomsten kunnen bouwen, met elkaar.
Van harte wens ik iedereen een goede vakantietijd toe!
Hans Bouman, deken

Broeder Frederik, bedankt!
Onderweg naar zijn afscheid als koster van de Pancratiuskerk had
broeder Frederik aangegeven, geen groot afscheid te willen. Toch
meenden de deken, het kerkbestuur en het lokatiebestuur dat het
vertrek niet onopgemerkt mocht blijven.
Daarom stond hij na de laatste Mis die hij kosterde op 17 juni in de
Pancratiuskerk, even centraal. Jeugdkring Chrisko zong hem toe,
kerkgangers applaudisseerden, de deken memoreerde zijn inzet en
betrokkenheid en overhandigde hem namens het bestuur een
zeefdruk van de Pancratiuskerk ter blijvende herinnering. Daarna was
eigenlijk nog het mooiste deel: de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten in de dekenij. Het was zoals gewenst een eenvoudig
samenzijn, waarin vooral enorm veel betrokkenheid en belangstelling
van parochianen en anderen naar voren kwam voor het vele, dat
broeder Frederik in, rond en vanuit de Pancratiuskerk heeft
betekend.
Wij danken hem nogmaals voor het vele wat hij heeft gedaan en
wensen hem veel zegen toen voor zijn verdere levenspad!
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Vakantie Zomerrooster 8 juli t/m 12 augustus
Van 8 juli t/m 12 augustus wordt er een zomerrooster gehanteerd.
Dat betekent dat er verschillende H. Missen van 10.00 uur naar
09.00 uur worden verplaatst. Tijdens deze 6 zondagen zal de H. Mis
in de St. Elisabethkapel tijdens van 11.15 uur naar 10.00 uur
verplaatst worden.
Het normale rooster

Pancr.

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Mart.

Jos.

Elisab.

Teresia

Anna

Mol.

10.00
18.00
10.00
11.30
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

19.00
10.00

18.00
11.15

11.15

10.00
18.30

19.00
09.00

19.00
19.00
18.30

Zomerrooster - aanpassingen:
Pancratius: De H. Mis van 10.00 uur gaat naar 09.00 uur op:
8 juli en 12 augustus
St. Martinus: De H. Mis van 10.00 uur gaat naar 09.00 op:
15 juli en 5 augustus
Molenberg: De H. Mis van 10.00 uur gaat naar 09.00 op:
22 juli en 29 juli
Elisabethkapel: De H. Mis van 11.15 uur gaat naar 10.00 op:
8 juli t/m 12 augustus
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Zaterdag 30 juni
Zaterdag in week 12

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 4 juli
Woensdag in week 13
09.00 uur Jan van Dijk; Fam.
Consten-Janssen

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

Donderdag 5 juli
Donderdag in week 13
09.00 uur H. Mis

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ouders Constant Jongen en
Mien Jongen-Dahmen
Zondag 1 juli
Dertiende Zondag door het
jaar
1e Lezing: Wijsh. 1, 13-15+2,
23-24
Evangelie: Mc. 5, 21-24+35b43 (B)
Preek: 10.00 u. Kapelaan Blom
11.30 u. Deken Schreurs
10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff; Ernest Lempers
11.30 uur Figuralchor
Aachen
Ed Flint; Nico Habets; Jan van
Dijk

Vrijdag 6 juli
Vrijdag in week 13
09.00 uur Echtp. JanssenCremers

Maandag 2 juli
Maandag in week 13
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 7 juli
Zaterdag in week 13

Dinsdag 3 juli
H. Tomas, apostel
09.00 uur H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

4

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

Donderdag 12 juli
Donderdag in week 14
09.00 uur Jan van Dijk; Wim
Valkenburg

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Vrijdag 13 juli
Vrijdag in week 14
09.00 uur H. Mis

Zondag 8 juli
Veertiende Zondag door het
jaar
1e Lezing: Ez. 2, 2-5
Evangelie: Mc. 6, 1-6 (B)
Preek: 09.00 u. Kapelaan Blom
11.30 u. Prof. Rohling

Zaterdag 14 juli
Zaterdag in week 14
Theresiakapel
10.00 uur Ans Ruiters (jrd.)
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

09.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff

18.00 uur Volkszang
Preek: Pater Bless
H. Mis

11.30 uur Samenzang
Gertie Willems-Thönnissen
(1ste jrd.); Harry Brosky (jrd.);
Jan van Dijk; Overl. Hannie
Mehlkop-Hocks

Zondag 15 juli
Vijftiende Zondag door het
jaar
1e Lezing: Am. 7. 12-15
Evangelie: Mc. 6, 7-13 (B)
Preek: Kapelaan Blom

Maandag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Marlène Schunck-te Loo (jrd.);
Alfons Graff

Dinsdag 10 juli
Dinsdag in week 14
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding

11.30 uur Trio Vivente
Nico Habets; Echtp. Roumen
en overl. ouders RoumenSmeets (jrd.)

Woensdag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon
van Europa
09.00 uur H. Mis

Maandag 16 juli
Maandag in week 15
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09.00 uur H. Mis

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Fernandine Limpens (jrd.);
Alfons Graff

Dinsdag 17 juli
Dinsdag in week 15
09.00 uur Wiel Leenders

11.30 uur Samenzang
Jessie van der Avoort
(zesw.d.); Diny DelooVrouenraets en overl. ouders
(jrd.)

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 18 juli
Woensdag in week 15
09.00 uur H. Mis
Donderdag 19 juli
Donderdag in week 15
09.00 uur H. Mis

Maandag 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge,
patrones van Europa
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 20 juli
Vrijdag in week 15
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 24 juli
Dinsdag in week 16
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 21 juli
Zaterdag in week 15

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 25 juli
H. Jakobus, apostel
09.00 uur H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur Frans Cremers
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

Donderdag 26 juli
HH. Joachim en Anna,
ouders v.d. heilige Maagd
Maria
09.00 uur H. Mis

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Vrijdag 27 juli
Z. Titus Brandsma, priester
en martelaar
09.00 uur H. Mis

Zondag 22 juli
Zestiende Zondag door het
jaar
1e Lezing: Jer. 23, 1-6
Evangelie: Mc. 6, 30-34 (B)
Preek: Deken Bouman

Zaterdag 28 juli
Zaterdag in week 16
Theresiakapel
10.00 uur Jan Pierik
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Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de
periode van 28 juli t/m 1 september 2018: DINSDAG 17 JULI
2018
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
06-06-2018 Jessie van der Avoort, 93 jaar
IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:
03-06-2018 David Vaessen
03-06-2018 Louis Falcon
03-06-2018 Jolie Vondenhoff
17-06-2018 Nora Braun
IN ONZE PAROCHIE WORDEN KERKELIJK GETROUWD:
Op zaterdag 1 september zullen Rik Frusch en Iris Wijnen, wonend in de
parochie St. Pancratius, elkaar het jawoord geven in de parochiekerk St.
Pancratius. We wensen hen een gezegende dag toe en een mooie
toekomst begeleid met Gods zegen!

Orgelconcert dinsdag 3 juli en 7 augustus
Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een
middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft
u het niet te laten: entree is een vrije gave.
Op dinsdag 3 juli is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen.
Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal
proberen aan uw wens te voldoen.
Autozegening 8 juli St.Joseph
autowassen H. Andreas parochie

parochie

en

op

7

juli

Jaarlijks willen we iedereen die in het bezit is van een auto de
gelegenheid geven om deze te laten zegenen. We hebben het
tegenwoordig al uitgebreid naar alles wat 'wieltjes heeft' en
'attributen' die een hulp zijn in de mobiliteit. Normaliter plannen we
dit in het weekend voorafgaand aan de zomervakantie. Maar
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vanwege de vrijwilligersmiddag houden we de zegening op zondag 8
juli, aansluitend aan de H. Mis. De priester/diaken staat voor de kerk
en iedereen kan langs rijden om hun voertuig te laten zegenen.
Mocht u met een schone auto willen komen, dan kunt u deze op 7 juli
bij de Andreasparochie laten wassen! Van 10.00 tot 12.30 uur.
Kosten: vrije gave, bestemd voor Schoon GMS.

Kosters in de Pancratius
Het gevoel in de Pancratius is duidelijk: wat hier door onze koster
broeder Frederik is opgebouwd, moet toekomst hebben! Samen gaan
we er aan staan! Maar daarmee is nog niet alles opgelost…
• Het vrijwillige kostersteam kan voor verschillende vieringen,
maar zeker op zondagochtend nog versterking gebruiken. Wie
wil helpen openen, klaarzetten, zorgen voor de 2e collecte,
opruimen?
• Ook in de klusgroep valt door het wegvallen van de handige
handjes van Frederik een gat. Wie helpt!
• Ook voor het overzicht van het beheren van het gebouw,
contacten met bedrijven etc., zoeken we nog iemand.
• En zeker niet te vergeten: wie wil de vrijwilligers van de
vrijdagochtend helpen met het schoonhouden van onze mooie
kerk?
Samen moet we het doen. Wees niet te bescheiden, laat het weten
als u wat kunt en wilt betekenen!

Zomerweekend voor jongeren 21 t/m 24 september

Kapelaan Blom is betrokken bij het jongerenwerk van het bisdom en
elk jaar worden er 2 weekenden georganiseerd. Hieronder de
uitnodiging voor het zomerweekend van 19 t/m 21 september:
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Datum: 21-22-23 september 2018, start programma: 20.00 uur
Vertrek: 23 september 15.30 uur, Prijs: €50,- , leeftijd: 18-30 jaar
Locatie: ’t Zinkviooltje Plaatweg 10, 6285 NK Epen
Aanmelding: vóór 7 september via m.rademaker@bisdomroermond.nl

MANDERS INTERIEURS
*vloerbedekking *laminaat
*zonwering
Willemstraat 101-103 HEERLEN
e-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618

Maria ten hemelopneming 15 augustus
Op woensdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria ten
Hemelopneming. Dit zal, liturgisch, ook als hoogfeest gevierd worden
in de St. Pancratiuskerk om 10.00 uur.
Banneux-bedevaart
Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op
dagbedevaart. Aanmelden kan tot 1 augustus 2018 bij het “Huis voor
de Pelgrim” Maastricht, tel.043-3215715 en de kosten ad € 24,00 per
persoon overmaken (kinderen t/m 12 jaar € 12,00). S.v.p. vóór 1
augustus
overmaken
op
rekening
nummer:
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NL15INGB0001058699 t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten,
Maastricht met vermelding van: “Maria Legioen” en van uw naam,
adres en telefoonnummer. Indien meerdere personen meegaan,
s.v.p. alle namen, adressen en telefoonnummers apart noteren.
Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelneming.

MOONEN-WANDERS

STEENHOUWERIJ
Grafmonumenten&Natuursteenwerkennn
Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630
E-mail: info@moonen-wanders.nl
Website: www.moonen-wanders.nl

Kerk en AVG
Ook de kerken ontkomen er niet aan: de AVG, de nieuwe
privacywetgeving. Nu hadden de kerken al een strikt reglement.
Nooit was er bv sprake van dat kerkelijke gegevens doorverkocht
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mochten
worden.
Maar
toch!
Websites
voorzien
van
privacyverklaringen,
de
landelijke
richtlijnen
implementeren,
formulieren aanpassen…. We doen het graag voor u en onze privacy,
maar het is zoals bij veel organisaties veel werk.
De verklaringen zijn opgenomen op de websites; op www.rkkerk.nl
kunt u heel veel vinden over kerk en AVG. En hebt u vragen: aarzel
niet om ze te stellen op het parochiekantoor of zelfs bij de deken zelf,
deken@pancratiusheerlen.nl .

Kroedwusjwandeling 11 augustus
Elk jaar wandelen we met een mooie grote groep om kroedwusj te
plukken. Deze bos bestaat uit 7 kruiden. Van oudsher werd (een
gedeelte) in de open haard gegooid ter bescherming tegen onweer.
Door samen te wandelen is er gezelligheid en hebben we ook de
gelegenheid om over zinvolle dingen van gedachten te wisselen.
Bovendien mag er oog zijn voor de schepping om ons heen én willen
we ons ook toevertrouwen aan Maria die bij deze traditie centraal
staat. Kortom, een gezellige en zinvolle bijeenkomst waar u bij moet
zijn! O.l.v. IVN zullen we een kleine tocht maken, de kroedwusj laten
zegenen bij het kapelletje achter Parc Imstenrade en sluiten we af
met koffie/thee en iets erbij in de Ontmoetingsruimte van de St.
Josephkerk. Start is om 11 uur vanaf de St. Josephkerk. Dit is geen
activiteit voor alleen de parochianen van St. Joseph, maar voor
iedereen!
Heerlense bedevaart naar Lourdes 1 t/m 6 september
Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de gezamenlijke parochies
van Heerlen-Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar
Lourdes te reizen. Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de komende
maanden een groep gaat vormen samen met de pelgrims uit de
parochies en kapelaan Blom als geestelijk begeleider.
De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf
vliegveld Beek. Hebt u interesse om mee te gaan met deze
bedevaart naar Maria?
Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen-Zuid.
Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de
informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier
kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Jeugdkring Chrisko
(0)6 21891859 /secretariaat@jeugdkringchrisko.nl
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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
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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