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HELAAS, ALLES ONDER 

VOORBEHOUD VAN DE 
ACTUELE ONTWIKKELINGEN! 
 
Wilt u op de hoogte blijven? 
Schrijf u dan in voor de 
nieuwe wekelijkse digitale 
nieuwsbrief! 

Dat kan op de website van de 
parochie: 
www.pancratiuskerk-heerlen.nl 
of door het sturen van een 

mail aan: 
parochiepost@rkheerlen.nl  

Dan beschikt u aanvullend op 
dit parochieblad altijd over de 
nieuwste informatie. 
 

 

PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

16 MEI T/M 4 JULI 2020 

De wereld op z’n kop 

 

Normaal betekende lente: de wereld breekt open! We vieren Pasen, 

de zon breekt door, lachende kinderstemmen buiten, terrassen die 

vol zitten, een stad die bruist van evenementen. En dan, ineens, is 

het stil…. Corona. 

Veel droefheid, leed en angst om ons heen, vaak zelfs in nabije kring. 

Feesten gaan niet door of worden uitgesteld: zo ook het jubileum van 

prof Meulenberg (60 jaar priester) en Bergweide (25 jarig bestaan), 

de eerste H. Communies en de processies. We leven mee met 

iedereen die op welke manier dan ook getroffen is en danken hen, 

die zich inzetten in de zorg. 

Maar we moeten ons niet laten beklemmen en alleen maar de 

schaduwkant zien! Goede dingen gebeuren ook! We vierden Pasen, 

er wordt gebeden, krachten werden gebundeld op live vieringen 

mogelijk te maken, mensen zorgen voor hun buren, het project 

caritas045 kan geen gasten meer aan tafel uitnodigen, maar laat 

http://www.pancratiuskerk-heerlen.nl/
mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
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eten afhalen en bezorgt in samenwerking met Heerlen against 

Corona. Bijzondere dingen gebeuren! 

De doorlooptijd van het parochieblad is 10 tot 14 dagen, dus wie 

weet is het allemaal al weer wat anders als u dit bericht, op 1 mei 

getypt, voor u hebt liggen. Ik hoop het en we bidden ervoor! 

We kijken ernaar uit dat we stapsgewijs de deuren van de kerken 

weer kunnen openen en u kunnen laten delen aan de Eucharistie. Via 

de websites en facebookpagina’s zullen we u blijven informeren, en al 

u niet zo digitaal bent: bel gerust met het parochiekantoor of de 

leden van de pastorale teams als u vragen hebt, of uw verhaal kwijt 

wilt. 

Laten we ons niet overheersen door Corona, maar mensen zijn en 

LEVEN en samen zoeken naar wat wel kan! En vertrouwen daarbij 

ook erop: God is er ook nog, Hij kan ver weg lijken, maar Hij laat ons 

niet los en inspireert ons, elkaar vast te blijven houden: ook als dat 

niet letterlijk, maar alleen maar figuurlijk kan. 

 

Deken Bouman 
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We durven € niet te vragen, maar toch… 

Ook uw parochie heeft het financieel moeilijk: de collectes horen tot 

onze belangrijkste inkomsten, maar de manden blijven in de gesloten 

kerken leeg. De kosten lopen natuurlijk wel gewoon door! 

We voelen ons wat ongemakkelijk om het te vragen, want velen 

zitten in financiële problemen, bedrijven dreigen om te kiepen, 

mensen vrezen op straat te komen staan. Maar toch, voor wie het 

misschien wat minder een probleem is: wilt u ons helpen? Enkele 

kerkgangers maakten al spontaan hun collecte over via de bank, zelfs 

betaalde iemand uit zichzelf de kosten van drie weken uitzendingen 

van de HH. Missen uit de Pancratiuskerk. Hart verwarmend! Dus, als 

u ons niet kwalijk neemt… helpt u de kerk helpen? Iedere extra 

bijdrage, hoe klein of groot ook, wordt gewaardeerd! 

Geen processie 14 juni 

Aangezien de processie een vergunning plichtige activiteit is, zal deze 

helaas geen doorgang vinden. We zullen op 14 juni zelf bezien hoe 

we binnen de omstandigheden van dat moment de Zegen van het 

Allerheiligst Sacrament kunnen ontvangen. 

Caritas 045 / Heerlen against Corona 

Lieve Caritas045 bezoekers; we zijn weer begonnen! We zijn gestart 

we met onze nieuwe Caritas to go!! Wat betekent dit? 

We delen soep, brood en fruit uit vanuit twee locaties. Een op 

dinsdag en een op donderdag. Vanaf 17 uur mag je komen afhalen. 

Je krijgt door ons, op een veilige manier, een gratis tasje met alles 

erin. De bedoeling is dat je het thuis opwarmt en opeet. Dus niet ter 

plekke! Dit om de situatie zo veilig mogelijk te houden voor iedereen. 

We zullen met tape de 1,5 meter aangeven en er zullen mensen 

staan om iedereen te helpen deze te waarborgen. Ook staat er 

handgel klaar voor jullie. Voordat je het tasje aanpakt, graag heel 

even de gel gebruiken.  

Waar kun je ons vinden? 

Elke dinsdag: van 17 tot 19u bij de Corneliuskerk (Heerlerheide, dus 

Heerlen Noord) 

Elke donderdag: van 17 tot 19u bij de St Josephkerk (Heerlerbaan, 

dus Heerlen Zuid)  
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Woon je in Heerlen maar kan je zelf niet de deur uit? Laat het ons 

weten. Heerlen Against Corona kan het eventueel bezorgen!! 

https://heerlenagainstcorona.nl/caritas-to-go/  

Helaas kunnen we het voorlopig nog niet gezellig maken met 

gezamenlijke maaltijden maar toch wel alvast iets voor jullie 

betekenen. 

We hopen jullie te zien en we wensen jullie alvast smakelijk eten 

 

 

   

 

Financiën parochie H. Pancratius 

 

Bijgaand ziet u het overzicht van de financiële situatie van de 

Pancratius over de periode 2019-2016, zoals het in het 

lokatiebestuur is vastgesteld en nu naar kerkbestuur en bisdom zal 

gaan. 

De loop is wat vertekend, omdat in 2016 een eenmalige gift van € 

30.000 werd ontvangen en in 2017 en 2018 verrekeningen met het 

Bisdom Roermond plaatsvonden. 

De “opbrengst bezittingen” komt vooral uit vrijval van 

vooruitbetaalde grafrechten voor de urnenmuur in de crypte. De 

parochie Pancratius heeft geen huizen of landerijen of ander bezit, 

dat inkomsten genereert. 

Wij danken iedereen die ons kerk-zijn mogelijk maakt, maar u zult 

ook begrijpen dat we ons zorgen maken over de ontwikkelingen. 

Mogen we u dus uitnodigen om eens te kijken of uw kerkbijdrage al 

is betaald, of dat u anderszins ons kunt steunen? Dank daarvoor! 

 

 
MANDERS INTERIEURS 

 
 

*vloerbedekking  *laminaat 

Willemstraat 101-103  HEERLEN 

e-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 

 

 

 

https://heerlenagainstcorona.nl/caritas-to-go/
mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
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Parochie St. Pancratius Heerlen, financieel overzicht 2019-2016

Bedragen in €

Opbrengsten 2019 2018 2017 2016

Kerkbijdragen 40.203 42.648 42.531 47.393

Collectes 27.358 27.929 32.524 31.240

Kaarsengeld/offerblok 13.915 15.125 15.769 15.179

HH Missen 17.513 19.851 29.491 21.615

Rente/opbrengsten bezittingen 3.386 2.863 4.242 193

Incidentele inkomsten/giften 3.890 7.475 8.339 28.393

Exploitatie tekort 8.181 2.349 10.215 10.739

Totalen 114.446 118.240 143.111 154.752

Kosten

Onderhoud gebouwen (1) 30.804 33.283 32.761 37.092

Kosten eredienst, pastorale activiteiten

en beheerskosten (2) 19.942 22.325 21.540 35.301

Verplichte en vrijwillige bijdragen (3) 20.194 12.968 26.380 18.822

Salarissen, pensioenpremie en sociale

lasten (4) 43.506 49.663 62.430 63.537

Totalen 114.446 118.239 143.111 154.752

(1) Incl. energiekosten, verzekeringen en gemeentelijke belastingen

(2) Liturgische benodigdheden, koren, kerkversiering, gewaden, parochieblad, telefoon,

administratie, vergaderingen en abonnementen

(3) Afdrachten Bisdom en dekenaat

(4) Bedienaren en overige medewerkers
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Kerkdiensten online en RTV Parkstad 

 

Zolang we de kerkdeuren van ons cluster voor de weekdagmissen en 

weekendmissen gesloten moeten houden, zullen de weekendmissen 

vanuit de Pancratius via internet en TV mee te vieren zijn. Dat kan 

op de volgende manieren: 

 via de gewone TV, RTV Parkstad, Ziggo kanaal 43 (alleen wie 

Ziggo heeft) 

 de website https://kerkdienstgemist.nl/s…/722-St-

Pancratiuskerk-Heerlen 

 de facebookpagina van deken Bouman 

https://www.facebook.com/hbouman 

 Youtube van Baadjou: 

https://www.youtube.com/channel/UCgPsmgp-sW-

uJ0RlIEY0nfQ  (of bij Youtube zoeken naar: Baadjou) 

 De door-de-weekse Missen worden zonder beeld uitgezonden, 

dus alleen audio op https://kerkdienstgemist.nl/s…/722-St-

Pancratiuskerk-Heerlen 

Wij danken heel bijzonder Marc Baadjou en zijn team en alle 

vrijwilligers die het vieren mogelijk maken! 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/s…/722-St-Pancratiuskerk-Heerlen
https://kerkdienstgemist.nl/s…/722-St-Pancratiuskerk-Heerlen
https://www.facebook.com/hbouman
https://www.youtube.com/channel/UCgPsmgp-sW-uJ0RlIEY0nfQ
https://www.youtube.com/channel/UCgPsmgp-sW-uJ0RlIEY0nfQ
https://kerkdienstgemist.nl/s…/722-St-Pancratiuskerk-Heerlen
https://kerkdienstgemist.nl/s…/722-St-Pancratiuskerk-Heerlen
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Zondag 17 mei 

Zesde zondag van 

Pasen 

10.00 uur Alfons Graff 

 

Maandag 18 mei 

Maandag na de 6e zondag van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 19 mei 

Dinsdag na de 6e zondag van 

Pasen 

09.00 uur Voor overleden 

vrienden 

 

Woensdag 20 mei 

Woensdag na de 6e zondag van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 21 mei 

Hemelvaart van de Heer 

10.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 22 mei 

Vrijdag na de 6e zondag van 

Pasen 

09.00 uur Frans Cremers; 

Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny 

Dahmen 

 

Zondag 24 mei 

Zevende zondag van 

Pasen 

10.00 uur Huub Bour (1e 

Jrd.); Gerda Gulpen-Opheij 

(jrd.); Hein Quaedvlieg; Alfons 

Graff 

 

 

Maandag 25 mei 

Maandag na de 7e zondag van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 26 mei 

H. Filippus Neri, priester 

09.00 uur H. Mis 

 

Woensdag 27 mei 

Woensdag na de 7e zondag van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 28 mei 

Donderdag na de 7e zondag 

van Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 29 mei 

Vrijdag na de 7e zondag van 

Pasen 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

Zondag 31 mei 

Pinksteren 

10.00 uur Annie Einerhand 

(jrd.); Alfons Graff; Jan Debie; 

Jeroen en Wim Valkenburg; 

Hein Quaedvlieg 

 

Bij het maken van het 

Parochie Nieuws gaan 
wij ervan uit dat vanaf 1 

juni de kerkdeuren weer 
open mogen. 
Iedere zaterdag 

biechtgelegenheid van 
14.00-14.30 uur 
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Maandag 1 juni 

H. Maria, Moeder v de Kerk 

11.30 uur H. Mis  

 

Dinsdag 2 juni 

Dinsdag in week 9 

09.00 uur Jo en Betie 

Lousberg-Hanneman, zoon 

Wim en overl. v.d. fam. 

Lousberg en Hanneman 

 

Woensdag 3 juni 

HH. Carolus Lwanga en 

gezellen, martelaren 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 4 juni 

Onze Heer Jezus Christus, 

eeuwige Hogepriester 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 5 juni 

Eerste Vrijdag 

HH. Bonifatius, bisschop 

09.00 uur Hein Quaedvlieg; 

Echtp. Janssen-Cremers; 

Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny 

Dahmen 

 

Zaterdag 6 juni 

Zaterdag in week 9 

 

Theresiakapel 

10.00 uur Uit dankbaarheid 

vwg een verjaardag 

 

18.00 uur H. Mis 

 

 

 

 

Zondag 7 juni 

H. Drie-eenheid 

Zondag na Pinsteren 

10.00 uur Alfons Graff; Ernest 

Lempers 

 

11.30 uur Overl. ouders Mia 

Vijgen-Daemen en Aloys 

Vijgen (jrd.); Ben Welman; 

Hein Quaedvlieg; Ouders 

Rompelberg-Delbressine en 

kinderen Emma en Gaston 

 

Maandag 8 juni 

Maandag in week 10 

09.00 uur H. Mis  

 

Dinsdag 9 juni 

Dinsdag in week 10 

09.00 uur H. Mis 

 

Woensdag 10 juni 

Woensdag in week 10 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 11 juni 

H. Barnabas, apostel 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 12 juni 

H. Odulfus, priester 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Daemen 

 

Zaterdag 13 juni 

H. Antonius van Padua, 

priester en kerkleraar 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

18.00 uur H. Mis 
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Zondag 14 juni 

Sacramentsdag 

10.00 uur Alfons Graff; Ter 

nagedachtenis aan Maria 

Vrouenraets-Krewinkel 

 

11.30 uur Hein Quaedvlieg  

 

Maandag 15 juni 

Maandag in week 11 

09.00 uur H. Mis 

  

Dinsdag 16 juni 

Dinsdag in week 11 

09.00 uur H. Mis 

 

Woensdag 17 juni 

Woensdag in week 11 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 18 juni 

Donderdag in week 11 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 19 juni 

H. Hart van Jezus 

09.00 uur Voor de zielenrust 

van Anneke van Berkum-van 

Tuijl; Echtp. Jongen-Dahmen 

en Tiny Dahmen 

 

Zaterdag 20 juni 

Onbevlekt Hart van Maria 

 

Theresiakapel 

10.00 uur Hein Quaedvlieg 

 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 21 juni 

Twaalfde zondag door het jaar 

10.00 uur Alfons Graff 

 

11.30 uur Henk van der 

Grinten (jrd.); Hein Quaedvlieg 

 

Maandag 22 juni  

Maandag in week 12 

09.00 uur H. Mis  

 

Dinsdag 23 juni 

Dinsdag in week 12 

10.00 uur Henk van der 

Grinten 

 

Woensdag 24 juni 

Geboorte van Johannes de 

doper 

09.00 uur Frans Cremers 

 

Donderdag 25 juni 

H. Adalbert, diaken 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 26 juni 

Vrijdag in week 12 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

Zaterdag 27 juni 

Zaterdag in week 12 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 28 juni 

Dertiende zondag door het jaar 

10.00 uur Alfons Graff 

11.30 uur Jan van Bijnen; 

Hein Quaedvlieg 
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Maandag 29 juni 

HH. Petrus en Paulus, 

apostelen 

09.00 uur H. Mis  

 

Dinsdag 30 juni 

Dinsdag in week 13 

09.00 uur H. Mis 

 

Woensdag 1 juli 

Woensdag in week 13 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 2 juli 

Donderdag in week 13 

09.00 uur H. Mis 

Vrijdag 3 juli 

Eerste Vrijdag 

H. Tomas, apostel 

09.00 uur Echt. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Echtp. Janssen-Cremers 

 

Zaterdag 4 juli 

Zaterdag in week 13 

 

Theresiakapel 

10.00 uur Fam. Consten-

Janssen 

 

18.00 uur H. Mis 

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 04-07-2020/29-08-2020: dinsdag 23 juni vóór 

12.00 uur. 

Voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 19-06-2020. 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
22-03-2020 Jo Bock, 78 jaar 

02-04-2020 Wiel Henssen, 91 jaar 

02-04-2020 Loes Cremers-Hoyer, 83 jaar 

07-04-2020 Anneke Schreibers-Kisters, 82 jaar 

07-04-2020 Anneke van Berkum-van Tuijl, 77 jaar 

14-04-2020 Mevrouw Bremmers, 97 jaar 

14-04-2020 Jo Gerards, 78 jaar 

14-04-2020 Mevr, Merx-Debie, 92 jaar 

30-04-2020 Jeu Jorissen, 90 jaar 

04-05-2020 Victor Wolters, 86 jaar 

 

Jeugd- en jongerenwerk parochies Heerlen-Zuid 
Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus, is het in de 

parochies nog altijd heel stil. Ik probeer toch contact te houden met 

de ouders/verzorgers, de communicanten en de vormelingen, via de 

mail, de app, telefonisch of zelfs via een geschreven kaartje. 
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Helaas brengt deze tijd veel onzekerheden met zich mee en zullen we 

gewoon moeten afwachten…hopelijk zien we elkaar weer gauw in 

goede gezondheid!Anita van den Berg, catechiste Mail: 

anita@pancratiusheerlen.nl   

Tel.: 06-40508492 

 

Eerst Heilige Communie 2020 uitgesteld. 

In mei zouden 37 communicanten hun eerste Heilige Communie 

ontvangen, jongens en meisjes van de basisscholen de 

Broederschool, Eikenderveld, Tarcisius, de Tovercirkel en Windekind.  

De nieuwe data zijn, onder voorbehoud van de omstandigheden: 

 Basisschool de Broederschool op zondag 28 juni om 11.30 uur 

in Molenberg. 

 Basisschool Windekind/Eikenderveld op zondag 20 september 

om 11.30 uur in de Heilige Moeder Anna kerk in Bekkerveld. 

 Basisschool Tarcisius/de Tovercirkel op zondag 27 september 

om 11.30 uur in de Heilige Moeder Anna kerk in Bekkerveld. 

Wij wensen ouders/verzorgers en communicanten nog een mooie 

voorbereidingstijd en hopelijk zien we elkaar weer gauw in goede 

gezondheid!  

 

 

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen 

Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630 

Website: www.moonen-wanders.nl 

 

MOONEN-WANDERS 
STEENHOUWERIJ 

Grafmonumenten&Natuursteenwerken

nern NNatuursteenwerken 

 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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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. 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 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

