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PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

28 APRIL T/M 26 MEI 2018 
 
 
Viering 12,5 jaar Jeugdkring Chrisko 
 
12,5 jaar geleden werd steeds duidelijker, dat de 
Jeugdkring Chrisko geen eendagsvlieg was. De 
groep, ontstaan uit jonge gezinnen, sloeg vanuit de 
thuisbasis Pancratius steeds verder de vleugels uit, 
daarbij ondersteund door de medeoprichter deken 
van Galen. Velen kennen Chrisko vooral als een  
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koor, maar het is meer: Chrisko is een groep van mensen die met 
elkaar het geloof delen, vieren en uitdragen in het concrete leven van 
elke dag. Om een volgende stap in de groei te zetten, passeerde 12,5 
jaar geleden de oprichtingsacte bij de notaris, waardoor de groep het 
juridisch kader van een stichting kreeg. Binnen dit kader zijn 
verschillende zanggroepen en bijeenkomstgroepen. Ook is er b.v. een 
zomerkamp, steken de leden de handen uit de mouwen in bv. de 
stichting HOT, de Vincentiusvereniging, de stichting Patiëns, de 
Nepal-actie en (zie verderop) ondersteuning in een Lourdes-
bedevaart. In de Pancratiusparochie nemen leden ook veel taken op 
zich, zoals het misdienen en de kinderwoorddienstgroep. Zie ook op 
www.jeugdkringchrisko.nl . 
Aan dit jubileum wil de groep bescheiden aandacht geven door een 
interne dag van samenzijn; met ons samen willen ze de dank tot 
uitdrukking brengen in de Eucharistieviering van zondag 29 april 
om 11:30 uur in de Pancratiuskerk, waarbij de hulpbisschop Mgr. de 
Jong hoofdcelebrant zal zijn. 
Wij wensen deze groep van harte proficiat en heel veel zegen over de 
komende periode. Van harte welkom om deze Eucharistie met hen 
mee te vieren en vooral: om hen te dragen in uw gebed! 
 
Deken Bouman 
 
 
Nieuwe CD Jeugdkring Chrisko 
 
Bij het 12,5 jarig jubileum van Chrisko op 29 april, zal ook hun 
nieuwe CD “Geestkracht” worden gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar zal worden aangeboden aan Mgr. de Jong. Na afloop van 
de Mis wordt de CD te koop aangeboden t.b.v. de activiteiten van 
Chrisko, de prijs is € 10,- per exemplaar. 
 
 
Dodenherdenking 4 mei 
 
Op 4 mei is van 17.45-18.15 uur een oecumenische gebedsdienst 
in de Pancratiuskerk bij gelegendheid van Dodenherdenking. In deze 
viering zal ds. Bloemert voorgaan. 
LET OP: Deze viering is vroeger dan andere jaren, omdat het 
samenzijn in het gemeentehuis al om 18.30 uur begint. 
 

http://www.jeugdkringchrisko.nl/
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Bereikbaarheid 12 mei 
 
Op zaterdag 12 mei is de Nationale Veiligheidsdag in Heerlen 
Centrum. Dit betekent dat de kerk bij de extra ochtendmis van 10 
uur ter van Pancratius en bij de avondmis de kerk niet met de auto 
bereikbaar zal zijn. 
 
 
Za 12 mei: geen Mis Theresiakapel, maar in de 
Pancratiuskerk 
 
Bij gelegenheid van het feest van St. Pancratius zal op zaterdag 12 
mei de Mis niet in de Theresiakapel zijn, maar in de Pancratiuskerk. 
Welkom! 
 
 
Nieuwe uitdaging voor broeder Frederik 
 
Al 17 jaar is broeder Frederik het vaste gezicht in de Pancratiuskerk. 
Daarom kwam bij velen het bericht ook als een schok: eerst aan de 
deken, daarna aan het lokatiebestuur en vervolgens aan de diverse 
groepen waar hij mee samenwerkt, kondigde hij aan dat hij om 
verschillende redenen de keuze heeft gemaakt, om een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Wij respecteren deze keuze natuurlijk, maar 
het zal voor zeer velen een groot gemis zijn. Hij is niet alleen koster 
in de Pancratiuskerk, maar ook onderhoudsman, manusje van alles, 
luisterend oor; hij staat klaar voor iedereen die een beroep op hem 
doet. 
Het spreekt vanzelf, dat we nog nader bij het moment van afscheid 
stil zullen staan. De broeder heeft zelf aangegeven zijn 
werkzaamheden medio juli te willen beëindigen, omdat dit een 
relatief rustige periode in de parochie is. Het zal nog een hele 
uitdaging worden om mensen te vinden, die delen van zijn brede 
takenpakket over kunnen nemen. Daarbij vragen we ieders 
medewerking! 
Wij danken hem nu al voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel 
zegen op zijn verdere levenspad. 
 
Deken Bouman 
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Zaterdag 28 april 
Zaterdag na 4de zondag van 
Pasen 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Uit dankbaarheid 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Jacques Notermans  
 
 

 
 
 
Zondag 29 april 
Vijfde Zondag van Pasen 
1e Lezing: Hand. 9, 26-31 
Evangelie: Joh. 15, 1-8 (B) 
Preek: Deken Bouman 

10.00 uur Gregoriaanse 
Samenzang 
Alfons Graff; Riet Rutten 
 
11.30 uur Chrisko 
Ouders Kohl, van de kinderen; 
Jan van Dijk; Voor de zielerust 
v.d. overl. leraren en 
leerlingen v.d. St. Henricus-
Mavo; Ouders Lemmens-Piek, 
dochter Els en Victorine 
Lemmens-Wouters 
 
Maandag 30 april 
Maandag na 5e zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 1 mei 
Dinsdag na 5e zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 2 mei 
H. Athanasius, bisschop en 
kerkleraar 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 3 mei 
HH. Filippus en Jakobus, 
apostelen 
09.00 uur H Voor alle zielen in 
het vagevuur  
 
Vrijdag 4 mei 
Vrijdag na 5e zondag Pasen 
09.00 uur Echtp. Janssen-
Cremers; Voor alle zielen in 
het vagevuur; Jan van Dijk 
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Zaterdag 5 mei 
Zaterdag na 5e zondag Pasen 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Overl. ouders en 
fam. 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 6 mei 
Zesde Zondag van Pasen 
1e Lezing: Hand. 10, 25-
26+34-35+44-48 
Evangelie: Joh. 15, 9-17 (B) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Alfons Graff; Ernest Lempers 
 
11.30 uur Samenzang 
Fenny en Sjeng v.d. Winkel-
Cobben (jrd.); Overl. v.d. fam. 
Ummelen-Lodder; Frans en 
Lies Kuijpers-Vankan en Cis 
Senden-Kuijpers (jrd.); Ed 
Flint; Jan van Dijk 
 
Maandag 7 mei 
Maandag na 6e zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 8 mei 
Dinsdag na 6e zondag Pasen 

09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 9 mei 
Woensdag na 6e zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 10 mei 
Hemelvaart van de Heer 
1e Lezing: Hand. 1, 1-11 
Evangelie: Mc. 16, 15-20 (B) 
Preek: 10 u. Deken Bouman 
 11.30 u. Deken Schreurs 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
H. Mis 
 
11.30 uur Samenzang 
H. Mis 
 
Vrijdag 11 mei 
Vrijdag na 6e zondag Pasen 
09.00 uur Voor de moeders; 
Voor alle zielen in het 
vagevuur 
 
Zaterdag 12 mei 
St. Pancratius 
 
(Theresiakapel 
H. Mis Vervalt!!) 
 
10.00 uur In de 
Pancratiuskerk, 
opgeluisterd door het 
Heerlens Bruidskoor 
John Logister (jrd.) 
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Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 13 mei 
Zevende Zondag van Pasen 
1e Lezing: Hand. 1, 15-
17+20a+20c-26 
Evangelie: Joh. 17, 11b-19 (B) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Riet Rutten; Alfons Graff 
 
11.30 uur Samenzang 
Marjo Hick-Ramaekers (jrd.); 
Nico Habets; Jan van Dijk 
 
Maandag 14 mei 
H. Mattias, apostel 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 15 mei 
Dinsdag na 7e zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Uit 
dankbaarheid vanwege een 
verjaardag 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 16 mei 
Woensdag na 7e zondag Pasen 
09.00 uur Trudi Souren-v.d. 
Geijn 
 
 

Donderdag 17 mei 
Donderdag na 7e zondag Pasen 
09.00 uur Wiel Leenders 
 
Vrijdag 18 mei 
Vrijdag na 7e zondag Pasen 
09.00 uur H. Mis 
 
Zaterdag 19 mei 
Zaterdag na 7e zondag Pasen 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Uit dankbaarheid 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 20 mei 
Pinksterzondag 
1e Lezing: Hand. 2, 1-11 
Evangelie: Joh. 20, 19-23 (B) 
Preek: Prof. Rohling 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Jan van Dijk; Alfons Graff 
 
11.30 uur City Koor 
Gerda Gulpen-Opheij (4de jrd.); 
Annie Einerhand (jrd.); Jan 
van Dijk; José Doveren-
Einerhand 
 
Maandag 21 mei 
Tweede Pinksterdag 
1e Lezing: Jak. 3, 13-18 
Evangelie: Mc. 9, 14-29 



 7 

Preek: Deken Bouman 
11.30 uur Chrisko 
H. Mis 
 
Dinsdag 22 mei 
Dinsdag in week 7 
09.00 uur H. Mis 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 23 mei 
Woensdag in week 7 
09.00 uur H. Mis 
 
Donderdag 24 mei 
Onze Heer Jezus Christus 
09.00 uur Frans Cremers; Jan 
van Dijk 
 
 

Vrijdag 25 mei 
Vrijdag in week 7 
09.00 uur H. Mis 
 
Zaterdag 26 mei 
H. Filippus Neri, priester 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Henk Logister 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Overl. v.d. fam Eurlings-Vrösch 
en Viehoff; Ouders Constant 
Jongen en Mien Jongen-
Dahmen

 
Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 
periode van 26 mei t/m 30 juni 2018: DINSDAG 15 MEI 2018 

 
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID: 
22-03-2018 An Verbruggen-Litjens, 87 jaar 
 
IN ONZE PAROCHIE WORDEN KERKELIJK GETROUWD: 
Op vrijdag 8 juni zullen Michael Fokkens en Nora Szököl elkaar het 
jawoord geven in de parochiekerk St. Pancratius om 16.00 uur. We 
wensen hen een gezegende dag toe en een mooie toekomst begeleid 
met Gods zegen! 
 

 
 

 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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Parochie St. Pancratius Heerlen, financieel overzicht 2017-2016-
2015 
in €, 2015 afgerond op € 100,- 

   
    Inkomsten 2017 2016 2015 
Kerkbijdragen 42.531  47.393 42.700 
Collectes 32.524  31.240 26.700 
Kaarsengeld/ offerblok 15.769  15.179 14.800 
HH Missen 29.491  21.615 21.800 
Rente / opbrengst bezittingen  4.242  193 1.200 
Incidentele inkomsten / giften 8.339  28.393 14.200 
Exploitatie tekort 10.215  10.739 40.000 
Totalen 143.111 154.752 161.400 

 
   

Uitgaven    
Onderhoud gebouwen 32.761 37.092 40.700 
(incl. energiekosten, verzekeringen en    
 gemeentelijke belastingen)    
Kosten eredienst, pastorale aktiviteiten    
en beheerskosten 21.540 35.301 37.700 
(liturgische benodigdheden, koren,    
 kersversiering, gewaden, parochieblad,    
telefoon, administratie, vergaderingen    
en abonnementen)    
Verplichte en vrijwillige bijdragen 26.380 18.822 17.600 
(afdrachten Bisdom en dekenaat)    
Salarissen, pensioenpremie en sociale 
lasten 62.430 63.537 65.400 
(bedienaren en overige medewerkers)    

Totalen 143.111 154.752 161.400 
 
Toelichting bij de financiën: 
Het gaat financieel de goede kant op; hoewel het tekort 2017 
formeel even groot is als in 2016, is de werkelijkheid achter de cijfers 
gedeeltelijk rooskleuriger. 
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• Helaas geldt dat niet voor alle cijfers: na een grote stijging 
van de kerkbijdrage is er nu een daling. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door het overlijden van meerdere royaal 
betalende parochianen. 

• De stijging van de post “HH. Missen” wordt vooral veroorzaakt 
doordat er in 2017 veel meer kerkelijke uitvaarten vanuit de 
Pancratius waren dan in 2015 en 2016. 

• De post “rente / opbrengst bezittingen kent een eenmalige 
stijging omdat we onze enige beleggingen (obligaties) met 
koerswinst hebben verkocht. 

• De post “incidentele inkomsten” was in 2016 hoog door het 
ontvangen van een legaat. In 2017 is wel een grote gift van € 
30.000,- ontvangen, maar deze was bedoeld ter compensatie 
van tekorten in het verleden en is direct naar het vermogen 
geboekt. 

• Aan de kostenkant zijn de gevolgen van de bezuinigingen 
zichtbaar; deze bezuinigingen zullen in 2018 nog licht 
doorwerken. 

• De bijdrage bisdom is hoger, maar hierop verwachten we nog 
een grote teruggave. Daar deze verwachting nog niet formeel 
is, kan ze niet in de jaarrekening 2017 worden verwerkt. Dit 
zal in 2018 zichtbaar worden. 

We zijn er dus nog niet, maar we gaan de goede kant op. Dank aan 
iedereen die op welke manier financieel heeft bijgedragen of door 
vrijwillige inzet kosten heeft bespaard.  
 
Lokatiebestuur parochie St. Pancratius 
 
 
Vacature penningmeester overkoepelend kerkbestuur 
 
Wij zijn Wiel Vaessen bijzonder dankbaar voor de manier, waarop hij 
zich naast andere taken (zoals het lokale bestuur van Welten en het 
dekenaatsbestuur) inzet voor het overkoepelend kerkbestuur in de 
rol van penningmeester. Omdat hij in september hoopt zijn 75e 
verjaardag te vieren, is hij binnenkort cf. het “algemeen reglement 
voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland” aftredend. Daarom is het bestuur op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. 
Hoewel natuurlijk het hele bestuur voor de financiën verantwoordelijk 
is, heeft de penningmeester op het financiële gebied natuurlijk een 
specifieke taak. Per locatie (Pancratius, Welten, Joseph, Andreas, 
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MAMM) wordt lokaal zorg gedragen voor het financiële beheer: daar 
worden voor de losse parochies de kerkbijdragen geïnd, rekeningen 
betaald, boekhoudingen gevoerd, jaarrekeningen gemaakt. De 
penningmeester van het overkoepelend kerkbestuur houdt hier 
toezicht op, synchroniseert processen en adviseert het bestuur in de 
financiële zaken; natuurlijk is zij/hij ook volledig lid van het bestuur 
en heeft stemrecht over alle zaken, die het bestuur aangaan. 
Het bestuur hoopt op iemand, die deze vrijwilligerstaak op zich wel 
nemen. Zij/hij heeft financiële kennis van zaken, liefst kennis van 
Exact (waarnaar de lokale boekhoudingen binnenkort overstappen), 
kan in een team functioneren en is positief verbonden met onze 
geloofsgemeenschap.  
Geïnteresseerden voor een gesprek voor nadere toelichting kunnen 
contact opnemen met deken Bouman (045-5713682, 
deken@pancratiusheerlen.nl). Wanneer u weet dat iemand dit 
waarschijnlijk zou willen maar te bescheiden is om dit kenbaar te 
maken, kunt u dit ook laten weten aan deken Bouman. Dank! 
 
Het kerkbestuur 
 
 
Uitnodiging voor nieuwe inwoners en parochianen 
 
Door het wegvallen van de pastoraatsgroep konden we de afgelopen 
maanden niet meer attent zijn naar nieuwe inwoners toe. Vanuit dit 
gemis werd een nieuw idee geboren: alle nieuwe inwoners sinds 
oktober kregen, voor zover hun adres bekend was, een uitnodiging 
voor een kennismakingssamenkomst op de dekenij, gevolgd door een 
rondleiding in onze St. Pancratiuskerk. Deze activiteit zal 
plaatsvinden op zaterdag 12 mei, de patroonsdag van St. 
Pancratius, vanaf 14.00 uur. 
Ivm de organisatie wordt aanmelding tevoren op prijs gesteld via 
045-5713682 of secretariaat@pancratiusheerlen.nl Ook nieuwe 
inwoners die geen uitnodiging hebben gehad, zijn natuurlijk van 
harte welkom! 
 
 
Actie voor Nepal 
 
Jeugdkring Chrisko gaat elk jaar met een groep jongeren naar Nepal 
om daar heel concreet de mensen te helpen. Vorig jaar was de 

mailto:deken@pancratiusheerlen.nl
mailto:secretariaat@pancratiusheerlen.nl


 11 

Vastenactie via deze groep voor Nepal bestemd. Het mooie is dat ze 
er elk jaar mee willen doorgaan om zo een vaste basis op te bouwen 
in Nepal.  
Graag willen ze op zondag 13 mei tijdens de missen van 10.00 en 
11.30 uur een korte toelichting geven en daarna uw bijdrage vragen 
middels een deurcollecte. 
 
Kapelaan Blom 
 
 
Heerlense Bedevaart naar Lourdes 
 
Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de parochies van Cluster 
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.  
Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: samen als 
pelgrims op weg! 
De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf 
vliegveld Beek. We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse bedevaart, 
maar vormen daarbinnen een eigen groep. Er zal een driesterren 
zorghotel voor deze reis gereserveerd worden, waar we als groep 
kunnen verblijven.  
Voor mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen 
aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, 
etc.) gaan er verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een 
zwaardere zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk meegaan. U verblijft 
dan in het Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om 
aan te sluiten bij onze groep. Mensen met medische indicatie en een 
CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking komen voor een korting op de reissom. 
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 
06-21891859 
secretariaat@jeugdkringchrisko.nl  
  

mailto:secretariaat@jeugdkringchrisko.nl
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Mariaconcert 6 mei Pulchra Harmonias en Karin Coenen 
 
Het ensemble “Pulchra Harmonias” is in 2012 bijeengebracht door de 
dirigente Gerda Scheren als een soort “huiskamerproject”. De 
repetitieruimte is namelijk de huiskamer bij Gerda thuis. De groep 
telt op dit moment 7 zangeressen. Het repertoire bestaat uit 
(kerkelijke) liederen die voornamelijk driestemmig worden 
uitgevoerd. Alle zangeressen kunnen staven op jarenlange ervaring 
bij met name kerkelijke zangkoren.  
De groep is de uitdaging aangegaan om met een beperkt aantal 
stemmen tot een mooie samenzang te komen. Vandaar ook de 
naam: Pulchra Harmonias (mooie samenzang). Alles gebeurt in 
goede harmonie, uit pure liefhebberij voor de muziek. Het publiek 
mag beoordelen of deze opzet ook geslaagd is. 
Dit alles onder de deskundige en enthousiaste begeleiding van Gerda 
Scheren, die in haar 25-jarige loopbaan als dirigente meerdere grote 
koren onder haar hoede heeft gehad en nog steeds heeft. 
De begeleiding is in handen van de vaste pianist en organist Rob 
Peters uit Valkenburg. Rob is een veelzijdig musicus en componist, 
die grote interesse heeft in liturgische muziek. We zijn dan ook blij 
dat wij ook bij dit Mariaconcert weer op hem kunnen rekenen. 
De soliste van dit concert is de sopraan Karin Coenen-Eijdems uit 
Landgraaf. Karin studeerde zang bij professor Elisabeth Ksoll en geeft 
regelmatig solo concerten, maar treedt ook op met diverse 
gerenommeerde koren. We zijn dan ook zeer verheugd weer met 
haar te mogen samenwerken. 
Voor het concert van zondag 6 mei aanstaande hebben zij een 
zestiental liederen uitgekozen met als hoofdthema de verering van de 
Maagd Maria.  
Het concert begint om 15.30 uur in de Pancratiuskerk. Toegang is de 
betaling, die u het waard vindt. 
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Vieringen Pancratius via internet te volgen 
 
U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen 
via onder: “Dienst Pancratius online”! 
 
Orgelconcert dinsdag 1 mei 
 
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 1 mei 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. 
 

 

mailto:louppen@hetnet.nl
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Jubileumgeschenk deken Bouman 
 
Vorig jaar vierde deken Bouman twee jubilea samen: zijn 50e 
levensjaar en 25e wijdingsverjaardag. Het was een bijzonder feest, 
waarbij het op het Pancratiusplein letterlijk een “volle tent” was! 
Hij gaf toen aan, het feest zelf als het grootste cadeau te zien en niet 
zou willen, dat het feest de parochies met hun financiële problemen 
nog verder zou belasten. Het kerkbestuur opende een 
rekeningnummer voor giften, mensen gaven toch ook direct aan 
hemzelf en kosten werden bespaard door de inzet van de vrijwilligers 
en de organisatie van het Oktoberfest. 
Omdat het feestcomité toen al voorzag dat er door de royale 
bijdragen geld over zou blijven, werd de deken aan het eind van de 
Mis verrast met een reischeque. Omdat de leden van het comité goed 
hadden begrepen dat je bij hem niet aan moet komen met 
vakantiereisjes, werd de reischeque met een verdiepend doel 
aangeboden: om naast de vakantie een zinvolle studiereis te kunnen 
maken en daar ervaringen op te doen, die mogelijk zijn werk in 
Heerlen weer zouden kunnen helpen. 
Inmiddels zijn alle toezeggingen binnen en zijn alle kosten betaald: 
er blijft voor de reis nog zo’n € 2.000,- over. De deken is er nog niet 
uit wat hij daarmee gaat doen, in de planning van 2018 past het ook 
niet meer; maar hij overweegt sterk om eens te leren van collega’s 
verder weg, waar de kerk en bloeit; dat zou Afrika kunnen zijn (waar 
diverse lijntjes liggen, ook vanuit Heerlen) of India, waar veel 
priesterstudenten vandaan komen. 
Alle gulle gevers hebben er recht op om te weten wat er gebeurd; u 
zult dus ook via de parochiebladen op de hoogte gehouden worden. 
Namens de deken nogmaals dankjewel aan iedereen, allereerst voor 
het feest, maar ook voor het geschenk! 
 

 
 

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen 
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630 
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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. 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. 
 
Samenkomstengeloofsverdieping 
 
Tijdens het vermenigvuldigen van dit parochieblad vond op 17 april 
een kennismakingsbijeenkomst plaats voor hen, die zich verder in 
het geloof willen verdiepen. Er waren meerdere aanmeldingen, maar 
helaas kunnen we nog niet melden hoe het verliep en hoe het verder 
zal gaan…. 
Meer weten? deken@pancratiusheerlen.nl of 045-5713682. 
 
 

Pelgrimage naar pater Karel - Munstergeleen 
 
Samen willen we pelgrimeren naar Pater Karel in Munstergeleen op 
zaterdag 23 juni. Vanaf 09.00 uur wordt er gefietst vanaf de St. 
Josephkerk; vanaf 10.00 uur wordt er gewandeld vanaf de kerk in 
Puth. Maar u kunt gerust op eigen vervoer komen (auto)! De H. Mis 
zal om 11.00 uur aanvangen. Gelieve u aan te melden bij uw 
parochie zodat we weten voor hoeveel mensen koffie en thee kan 
worden gezorgd. 
 
Vormsel cluster-zuid zaterdag 9 juni 
 
Op zaterdag 9 juni zal het Vormsel plaatsvinden voor de vormelingen 
van ons cluster. Dit zijn de kinderen vanuit groep 8 van de parochies 
St. Joseph, St. Andreas, St. Martinus en H. Moeder Anna. Om 19.00 
uur zal de H. Mis plaatsvinden met als vormheer Dr. L. Hendriks, 
rector van het Grootseminarie Rolduc. Als parochies wensen we de 
vormelingen toe dat Gods liefde hen altijd zal begeleiden in hun 
verdere leven. 

mailto:deken@pancratiusheerlen.nl


 16 

 
 
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

