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PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

24 FEBRUARI T/M 31 MAART 2018 
 
 
Veertigdagentijd 
 
Niemand is uit op moeilijkheden, toch? Het liefst zouden we allemaal 
vrolijk en fluitend door het leven willen gaan. Maar, helaas: zo zit de 
werkelijkheid niet in elkaar. Hoe graag je ook zou willen, vaak kun je 
niet om de moeilijkheden heen. Je moet er door-heen! 
Vaak zien we de zinvolheid van de moeilijkheden: door het verhuizen 
en het inrichten van een huis kan je woonplek een echt “thuis” 
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worden. Na de bevalling komt de blijdschap van een kind; na 
studeren hopelijk de succeservaring van het slagen; na het trainen 
voor een wedstrijd de overwinning. Zonder verhuizing geen thuis, 
zonder bevalling geen geboorte, zonder leren geen slagen, zonder 
trainen geen winst. Maar vaak zien we de zinvolheid van de 
moeilijkheden niet en soms: is die er ook gewoon niet. Maar dan 
gebeurt er wel iets anders: door het hanteren van dat, wat er op ons 
afkomt, groeien we zelf wel als mens en als persoon. 
Waar er vroeger strikte vastenregels waren, zijn die er nu niet meer. 
Nu is er voor ieder van ons een uitdaging, om zelf aan te gaan. Eén 
van de initiatieven daartoe is de zgn. “40-dagen challenge” (zie bv. 
https://40-dagen.nl), waar een zelf gekozen uitdagen wordt 
gecombineerd met een bijdrage voor de vastenactie. 
 
Zo gaan we allemaal in deze veertigdagentijd onderweg, zoals Jezus 
zich terugtrok in de woestijn. Hij leerde daar om met verleidingen om 
te gaan. Hij werd daar voorbereid op het lijden en sterven, op alles 
wat hij zou moeten doorstaan om tot Pasen te komen. 
Ik wens iedereen sterkte in alle moeilijkheden van het leven, maar 
ook de kracht om daar doorheen te groeien en tot een Paaservaring 
te komen.  
 
Deken Bouman 
 
 
Weekdagmissen in Crypte 
 
Om te sparen op de verwarmingskosten van de Pancratiuskerk zullen 
de weekdagmissen van maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
zoals vorig jaar in de Crypte van de Pancratiuskerk worden gevierd. 
De weekendmissen en de dinsdag (met orgelspel en uitstelling) 
zullen worden gevierd in de grote kerk zelf. 
 
 
Palmtakken: buxus gezocht 
 
Veel buxus is bezweken onder een rups, die moeilijk te bestrijden is. 
Wie kan ons helpen aan buxus om als Palmtakjes te laten zegenen 
met Palmpasen? We horen graag van u, laat even wat weten via de 
parochiekantoren! 
 

 

https://40-dagen.nl/
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Zaterdag 24 februari 
Zaterdag week 1 van de 
veertigdagentijd 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Frans Cremers 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Pastoor Mathieu Leclerq (jrd.) 
 

 
 
Zondag 25 februari 
Tweede Zondag van de 
Veertigdagentijd 
1e Lezing: Gen. 22, 1-
2+9a+10-13+15-18 
Evangelie: Mc. 9, 2-10 (B) 
Preek: Prof. Rohling 

10.00 uur Schola Cantorum 
Jacques Notermans (zesw.d.); 
Alfons Graff; Gerard van 
Leeuwen, overl. op 2 februari 
te Zwaanshoek 
 
11.30 uur Kerkkoor 
Schandelen 
Overl. v.d. fam. H.J. Schiffers-
Oostwegel (jrd.); Ouders Kohl, 
van de kinderen 
 
Maandag 26 februari 
Maandag week 2 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 27 februari 
Dinsdag week 2 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 28 februari 
Woensdag week 2 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 1 maart 
Donderdag week 2 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur H Voor alle zielen in 
het vagevuur  
 
Vrijdag 2 maart 
Vrijdag week 221 van de 
veertigdagentijd  
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09.00 uur Echtp. Janssen-
Cremers; Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Zaterdag 3 maart 
Zaterdag week 2 van de 
veertigdagentijd 
 
Theresiakapel 
10.00 uur H. Mis 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 4 maart 
Derde Zondag van de 
Veertigdagentijd 
1e Lezing: Ex. 20, 1-17 
Evangelie: Joh. 2, 13-25 (B) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Ernest Lempers; Alfons Graff 
 
11.30 uur Flos Carmeli 
Sjef Ritzen (1ste jrd.); Harry 
Henderix (1ste jrd.); Ed Flint; 
Harry Brosky 
 
Maandag 5 maart 
Maandag week 3 van de 
veertigdagentijd  
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
Dinsdag 6 maart 

Dinsdag week 3 van de 
veertigdagentijd  
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Josef Moonen 
(jrd.) 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 7 maart 
Woensdag week 3 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 8 maart 
Donderdag week 3 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Vrijdag 9 maart 
Vrijdag week 3 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Zaterdag 10 maart 
Zaterdag week 3 van de 
veertigdagentijd 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Overl. v.d. fam. 
Ruiters-Hermans 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Theo Delhaes 
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Zondag 11 maart 
Vierde Zondag van de 
Veertigdagentijd 
1e Lezing: 2 Kron. 36, 14-
16+19-23 
Evangelie: Joh. 3, 14-21 (B) 
Preek: Kapelaan Blom 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Wiel Leenders (jrd.); Alfons 
Graff 
 
11.30 uur Samenzang 
Jan Willems en Marijke 
Willems-Knops (jrd.); Nico 
Habets 
 
Maandag 12 maart 
Maandag week 4 van de 
veertigdagentijd  
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Theo Boumans 
 
Dinsdag 13 maart 
Dinsdag week 4 van de 
veertigdagentijd  
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 14 maart 
Woensdag week 4 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 15 maart 
Donderdag week 4 van de 
veertigdagentijd 

09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Vrijdag 16 maart 
Vrijdag week 4 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Zaterdag 17 maart 
Zaterdag week 4 van de 
veertigdagentijd 
 
Theresiakapel 
10.00 uur H. Mis 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 18 maart 
Vijfde Zondag van de 
Veertigdagentijd 
1e Lezing: Jes. 31, 31-34 
Evangelie: Joh. 12, 20-33 (B) 
Preek: Prof. Rohling 
 
10.00 uur Gaudens 
Gaudebo 
Alfons Graff 
 
11.30 uur Samenzang 
Jos Sonnenschein en overl. 
fam. (jrd.); Annie Bertholet-
van Weersch; Lenie den 
Teuling-Kirkels; Lev. en overl. 
v. Stichting Patiëns en 
bijzonder voor Anneke 
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Lustermans die het afgelopen 
jaar gestorven is. 
 
Maandag 19 maart 
H. Jozef, Bruidegom van de 
H. Maagd Maria 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 20 maart 
Dinsdag week 5 van de 
veertigdagentijd  
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 21 maart 
Woensdag week 5 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 22 maart 
Donderdag week 5 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Theo Boumans 
 
Vrijdag 23 maart 
Vrijdag week 5 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Zaterdag 24 maart 
Zaterdag week 5 van de 
veertigdagentijd 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Henk Logister 
(jrd.); Frans Kremers 

Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Uit dankbaarheid voor een 
90ste verjaardag 
 
Zondag 25 maart 
PALMZONDAG 
1e Lezing: Jes. 50, 4-7 
Evangelie: Mc. 15, 1-39 (B) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Schola Cantorum 
Jean Prakken (zesw.d.); Hub 
Hamers (jrd.); Alfons Graff 
 
11.30 uur Samenzang 
Jan van Dijk (zesw.d.); Ouders 
Kohl, van de kinderen; Wies 
Nijsten-Coenen 
 
Maandag 26 maart 
Maandag in de Goede Week  
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 27 maart 
Dinsdag in de Goede Week 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Theo Boumans 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 28 maart 
Woensdag in de Goede Week 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 29 maart 
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Witte Donderdag 
Geen ochtendmis! 
 
19.00 uur H. Mis 
Gregoriaans en Samenzang 
Uitstellen van het 
Allerheiligste tot 22 uur 
 
Vrijdag 30 maart 
Goede Vrijdag 
Geen ochtendmis! 
 
15.00 uur Kruisweg 
Deken Bouman 
 
17.00 uur  
Kinderkruisweg 
Deken Bouman 
 

19.00 uur Gregoriaans 
Lijdensdienst  
Deken Bouman 
 
Zaterdag 31 maart 
Paaszaterdag/Stille 
Zaterdag 
Geen ochtendmissen! 
 
Biechtgelegenheid 14.00-
15.00 uur 
Deken Bouman 
 
21.00 uur Paaswake  
Deken Bouman 
Gaudens Gaudebo en 
Gregoriaanse samenzang 
 
 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 
periode van 31 maart t/m 28 april 2018: DINSDAG 20 MAART 
2018 
 
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID: 
30-12-2017 Wim Koreman, 84 jaar 
30-01-2018 Jan van Dijk, 79 jaar 
07-02-2018 Jean Prakken, 87 jaar 
08-02-2018 Riet Rutten, 93 jaar 
 
IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT: 
21-01-2018 Jort Coenen, Heerlen 
 
 

 



 8 

Huispaaskaarsen te bestellen 
 
Dit jaar worden huispaaskaarsen aangeboden om te bestellen bij ons 
secretariaat of sacristie. Er zijn 3 modellen die u kunt kopen, nl. 
 
Model 1: lengte 250 mm, diameter 60 mm voor € 11,00 
Model 2: lengte 300 mm, diameter 70 mm voor € 15,50 
Model 3: lengte 200 mm, diameter 60 mm voor € 10,00 
 
Ieder model heeft een andere opdruk die u kan bekijken op het 
secretariaat of sacristie. Ze zijn te bestellen tot uiterlijk dinsdag 6 
maart  waarbij we vragen om ook vooraf te betalen. 
De paaskaarsen worden in de Paaswake gezegend waarna u ze na de 
H. Mis in de sacristie kan afhalen. 
 

 
 
 

   
 
 
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&Natuursteenwerkennn 
 

 

 MANDERS INTERIEURS 
 

 
*vloerbedekking  *laminaat  

*zonwering 
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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Vooraankondiging processie 3 juni 
 
Op zondag 3 juni trekt de processie na de Mis van 10 uur door 
Heerlen! 
Op veler verzoek geven we nu alvast een vooraankondiging van de 
route, zodat buurten er met versiering rekening mee kunnen houden. 
Bemerk wel: deze route is nog voorlopig in afwachting van de 
vergunningaanvraag. 
Pancratiusplein Zuid; Akerstraat tot rotonde; Putgraaf; Mariabad (evt 
Rustaltaar); Rector Driessenweg; Groene Boord; Zomerstraat; 
Winterstraat; Oliemolenstraat; Herfststraat; Zomerstraat; 
Lentestraat (Rustaltaar bij trouwlinde); St. Franciscusweg; Ruys de 
Beerenbroucklaan; Laan van Hövell tot Westerflier; Ds. 
Jongeneelstraat; Tempsplein  (Rustaltaar); Raadhuisstraat; 
Geleenstraat; Pancratiusplein Zuid. 
 
 
Orgelconcert dinsdag 
 
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 6 maart is het volgende concert, verzorgd door Jo 
Louppen met op verzoek o.a. Pièce Héroïque van César Franck. Hebt 
u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal 
proberen aan uw wens te voldoen. 
 
 
Passie: Muziekstukken uit ‘Jesus Christ Superstar’ 
 
Zondag 25 maart  (Palmpasen) 14.30 uur / St. Josephkerk 
Heerlerbaan 
Maandag 2 april (2e Paasdag) 19.30 uur / Pancratiuskerk 
 
Jesus Christ Superstar hoort bij de Paastijd. Heerlerbaan100 heeft de 
handen ineen geslagen met de Koninklijke Harmonie Heerlen voor de 
Passie Heerlerbaan die, met 150 deelnemers, zijn weerga niet kent. 
Samen met een projectkoor bestaande uit Popkoor ‘Ut Koer’, 
Mannenkoor Polyhymnia, Dameskoor Pure Voices en Familiekoor 
‘Young Spirt’’. Zij worden begeleid door zangsolisten en een popband. 

mailto:louppen@hetnet.nl
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Toegangskaarten voor het concert kosten € 10,- en zijn vanaf 25 
februari verkrijgbaar via www.tickli.nl , bij de leden van de 
deelnemende verenigingen, bij Tabak- en Gemakswinkel Lenzen 
Heerlerbaan of voorafgaand aan de voorstellingen 
 
 
Pastoraatsgroep pauzeert de werkzaamheden 
 
Helaas zullen de komende periode de huisbezoekjes, telefoontjes en 
kaartjes van de pastoraatsgroep door velen node worden gemist. 
Eerder kon u al lezen dat dringend versterking was gewenst. Helaas 
is er op deze oproep geen gehoor gekomen. 
 
De pastoraatsgroep gaat de komende tijd inventariseren welke 
keuzes er in de vrijwillige werkzaamheden kunnen worden gemaakt, 
zodat we als parochie attent kunnen blijven, b.v. bij verhuizing of 
bijzondere verjaardagen. Helaas betekent dit, dat er even een gat 
valt in de activiteiten. We hopen u binnenkort te kunnen informeren 
hoe het verder gaat en rekenen in de tussentijd op uw begrip, dat 
telefoontjes, kaartjes en bezoekjes even niet zullen plaatsvinden. 
Wie zich alsnog wil melden is natuurlijk van harte welkom om contact 
op te nemen via het parochiekantoor. Dankuwel! 
 
 
 

 

http://www.tickli.nl/
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23-2 Mis Afrika 
 
Paus Franciscus heeft vrijdag 23 februari uitgeroepen tot speciale dag 
van vasten en gebed voor de vrede in Afrika. Hij nodigt alle gelovigen 
wereldwijd uit om op die dag in het bijzonder te vasten en te bidden 
voor vrede in de Democratische Republiek Congo en Zuid-Sudan. 
Graag willen wij gehoor geven aan de oproep van de paus en nodigen 
u daarom uit om op die dag tijdens de eucharistieviering of tijdens 
een andere gebedsdienst (kruisweg, rozenkrans …) het gebed om 
vrede in Afrika als gebedsintentie op te nemen.  
Aan dit verzoek zal in de reguliere Missen aandacht worden besteed. 
Ook zal er een extra Mis zijn op 23-2 om 19.00 uur in de 
Elisabethkapel (Parc Imstemrade), gecelebreerd door pater van 
Laarhoven. 
 
 
Lopen voor Zambia 
 
Op zaterdag 3 maart 2018 lopen mensen van parochies uit Heerlen 
en Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van vastenactie 2018. 
Een pelgrimstocht ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar 
ook ter ondersteuning en aandacht voor het vastenactieproject 
Zambia. 
Via de vastenactie kunnen wij de plaatselijke zusters in het Mbala-
disctrict helpen in hun missie: onderwijs, ziekenzorg, HIV-bestrijding 
en met aandacht voor de minderbedeelden in onze eigen omgeving. 
De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl. 
Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan een mooie route van 
ruim 5 km. 
Iedereen is welkom !! 
Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk 
een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie.  
Uw vrije gave is welkom voor het project Zambia. 
De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen, in die zin, is 
het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is 
bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies. 
U kunt zich opgeven bij: Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: 
ajhouben@hetnet.nl of Hanny van der Wouw-Vrehen, tel. 045-
5322181; e-mail; hvrehen@ziggo.nl 
 
 
 

mailto:ajhouben@hetnet.nl
mailto:hvrehen@ziggo.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 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

