PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS
19 OKTOBER T/M 14 DECEMBER 2019

Bezoek bisschop
Van 22-24 november bezoekt onze nieuwe bisschop Mgr. Smeets het
dekenaat Heerlen, zoals hij in de loop van het jaar alle dekenaten
bezocht. De ruwbouw van zijn programma is klaar en goedgekeurd;
betrokken zullen daar via de geëigende kanalen meer over horen.
Voor onze parochies betekent het concreet dat hij samen met de
burgemeesters van het dekenaat met de diakonale groepen kennis
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zal maken en door hen geïnformeerd zal worden, dat hij de Mis zal
vieren in Weijenrode en met de kerk- en lokatiebestuurders samen
zal zijn, deel zal nemen aan de vormelingendag en zo nog een aantal
zaken.
Een aantal van de activiteiten staan ook zonder uitnodiging open
voor iedereen die met hem wil vieren en voor iedereen die hem wil
ontmoeten. Welkom daarbij, opgeven is niet nodig!
Concreet:
• Za 23-11 viert hij om 10 uur de Mis in de Theresiakapel (Putgraaf),
waarna gelegenheid tot ontmoeting in de naastgelegen zaal van de
Twee Gezusters.
• Zo 24-11 viert hij om 11.15 uur de Mis in de Corneliuskerk
Heerlerheide ter afsluiting van het feestjaar 180 jaar parochie. Na
afloop van deze Mis is er gelegenheid tot ontmoeting in de hal van
het naastgelegen zorgcentrum Ter Eyck
• Zo 24-11 is er in café Pelt om 15 uur een Noa de Mes-special, waar
hij de eregast is, geïnterviewd wordt en het gesprek met de gasten
aangaat
• Zo 24-11 viert hij om 17 uur de vespers in de kerk van de
Laanderstraat.
Wij heten hem van harte welkom in Heerlen en nodigen u van harte
uit om hem te ontmoeten. Hij gaat rond om het bisdom te ontmoeten
en te leren kennen, laten we ons dan ook kennen door hem te
ontmoeten. Welkom iedereen!
Deken Bouman

Kerkproeverij smaakte naar meer
Het laatste weekend van september stond in het teken van de
Kerkproeverij. Bij deze landelijke actie haalde vooral de
Pancratiuskerk de krant, maar ook in andere kerken werd er op
verschillende manieren aandacht aan besteed. Gewoon door zoals
iedere zondag te vieren, of door een kop koffie na afloop. In de
Pancratius stonden gezinnen en koffiedrinken na afloop centraal, in
de Andreas werden mensen aan het woord gelaten die om
verschillende redenen afstand van de kerk hadden genomen. Voor
wie dit naar meer smaakte, of wie dit weekend niet kon komen
proeven: altijd welkom in onze kerken en vieringen!
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Gastvrijheid zonder prijs!
Op 22 oktober a.s. starten we met een nieuw diaconaal project:
koken voor mensen die alleen of met hun gezin niet of nauwelijks
kunnen rondkomen. Of voor de eenzame mens die behoefte heeft
aan warmte en gezelligheid.
Het liefdadigheidsproject draagt de naam ‘Caritas 045’ en zal
plaatsvinden in het Juphuis (gelegen naast de Heilig Hart Kerk van
Schandelen, Schandelerstraat 81 te Heerlen).
Arend van der Heijden heeft een dergelijk project mede
vormgegeven in Helmond (‘Caritas 0492’), wat een doorslaand
succes is gebleken. Ons dekenaat heeft samen met hem eenzelfde
opzet bedacht voor Heerlen: Caritas 045.
Iedere dinsdagavond kun je aanschuiven voor een heerlijke, gezonde
maaltijd en/of een gezellige kop koffie of thee. Het allereerste Caritas
045-diner zal feestelijk worden geopend door burgemeester Roemer
op 22 oktober vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur. De gezonde maaltijd
wordt geserveerd vanaf 18.00 uur.
Interesse om mee te helpen in de keuken? Loop bij ons binnen en
schuif aan…
Houd ook onze Facebookpagina ‘Caritas 045’ in de gaten…
Hopelijk tot ziens,
Het Team

Jubilea zusters: van harte proficiat!
Op vrijdag 4 oktober vierden verschillende zusters in hun klooster
Huize de Berg dat zij 70 en 60 jaar geprofest zijn: Zr. Angela
Hendriks, 70 jaar; Zr. Theresilla Engelen, 60 jaar; Zr. Jeanne
Reulens, 60 jaar. Wij wensen hen van harte proficiat met deze
bijzondere jubilea en danken hen voor het volgen van hun roeping en
hun inzet voor God en Zijn Kerk!
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Dank verjaardag
Op bescheiden manier mocht ik mijn verjaardag vieren met een Mis
in de Theresiakapel en een samenzijn in de naastgelegen ruimte van
de Twee Gezusters. Mooie momenten van ontmoeting en samenzijn.
Dank aan iedereen die langs welke weg dan ook feliciteerde!
Deken Bouman

Allerzielenlof 2 en 3 november en Allerheiligen
Het verlies van een dierbare is een van de meest moeilijke
momenten in een mensenleven. Het samen stil staan, het delen van
herinneringen, samen bidden en bij elkaar een luisterend oor vinden
kunnen als een grote steun worden ervaren. Het neemt verdriet niet
weg, maar het samen dragen kan toch veel betekenen in de
verwerking. Zo'n moment van samenkomst is in verschillende
parochies rond Allerzielen/Allerheiligen In de vieringen worden dan
de namen genoemd en voor iedere naam wordt een kaars
aangestoken. In de St. Martinus- en St. Josephparochie is op 3
november om 15.00 uur een lof waarna de graven worden gezegend.
In de parochie van Molenberg en in de St. Elisabethkapel wordt dit
tijdens de H. Mis gedaan van 10.00 uur en in de St. Pancratius om
11.30 uur. In de Moeder Anna worden tijdens de H. Mis op
zaterdagavond 18.00 uur de namen genoemd en kaarsen
aangestoken. Ook al heeft u niemand binnen familie- of
vriendenkring die het afgelopen jaar is gestorven. Wees welkom om
met nabestaanden mee te bidden maar ook om zelf te bidden voor
alle overledenen die we gekend hebben.

MOONEN-WANDERS
STEENHOUWERIJ
Grafmonumenten&Natuursteenwerken
nern NNatuursteenwerken
Wijngaarsweg
10, 6412 PJ Heerlen
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630
Website: www.moonen-wanders.nl

4

Mis voor gezinnen
In navolging op de Kerkproeverij willen we 1 keer per maand
gezinnen uit nodigen voor de Heilige Mis in de Pancratiuskerk of de
Heilige Moeder Anna kerk. Op zondag 20 oktober om 11.30 uur is
de Pancratiuskerk aan de beurt.
Tijdens het evangelieverhaal horen we hoe een weduwe elke keer
opnieuw de aandacht probeert te krijgen van een rechter, maar het
lukte niet, ze voelde zich niet gezien of gehoord. Toch blijft de
weduwe zeuren waardoor de rechter er genoeg van heeft en naar
haar luistert. Jezus vertelt dit verhaal om ons uit te nodigen te
blijven bidden. Want als je een vriend van Jezus wil zijn, praat dan
met Hem en bid. Vertel Hem alles, want Hij luistert graag naar je, Hij
houdt van jou.
Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd, maar speciaal de
gezinnen met kinderen zijn welkom.
Wil je tijdens deze mis helpen met voorlezen of het altaar klaar
maken, kun je je melden bij onze catechiste Anita van den Berg,
email: anita@pancratiusheerlen.nl, telefoonnummer: 06-40508492.
Voor de kinderen zal er een kleurplaat en/of een puzzeltje met
kleurpotloodjes aanwezig zijn tijdens de Mis.
Na de mis is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een
kop thee/koffie/ranja met iets lekkers.

Kinderclub Pancratius
Na de herfstvakantie starten we op zaterdagmiddag 26 oktober
van 14.00 – 16.00 uur in de Pancratius kerkmet een kinderclub.
Hier zijn kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar (vanaf groep 4 t/m
groep7) van harte welkom. De bijeenkomsten zullen een vaste
structuur hebben met eerst even tijd voor ontspanning gevolgd door
een aansprekend Bijbelverhaal waarbij we een vertaalslag naar de
belevingswereld van de kinderen maken. Daarna zal er een stukje
verwerking van het verhaal zijn door middel van speelse activiteiten
zoals drama, spel, tekenen en knutselen, aangepast aan de leeftijden
van de kinderen. Iedereen is van harte welkom, voor deze
bijeenkomsten is het niet nodig je aan te melden. Kom gerust
eens kijken en hopelijk tot gauw!
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze
catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl,
telefoon: 06-40508492.

5

Kruisje altaar
Twee jaar geleden werd het zilveren altaarkruisje gestolen uit onze
Pancratiuskerk. Een parochiaan deed dit gemis pijn aan de ogen en
liet op eigen kosten een mooi nieuw kruis maken, bijpassend bij de
kandelaren en in de geest van het oude kruisje. Bijzonder dank voor
dit mooie geschenk!

Portretten dekens
Eerder kon u vernemen dat de zes portretten van de dekens van
Heerlen in het archief van de gemeente waren beland. Door de inzet
van mw. Nieuwlaat en wethouder Clemens konden we de portretten
weer terug ontvangen, waarbij de gemeente de terechte wens
uitsprak dat ze zichtbaar zouden zijn voor de gemeenschap.
Na wat schoonmaakwerk en licht opknapwerk door het Restauratie
Atelier Limburg (RAL) zijn de dekens weer thuis. De portretten zijn
opgehangen in de sacristie, waar ze door iedereen te zien zijn. Ook
hier weer dank voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

Carnavalsmis Winkbulle
De eerste zondag na de 11e van de 11e, , dus 17 november, vieren
we in de Mis de opening van het Carnavalsseizoen. De Mis staat in
het teken van het motto 2019-2020: “Heële zingt mitvasteloavend”.

Vrijwilligers gezocht voor de opbouw van de kerststal
Maandag 4 november starten we na de H. Mis met de opbouw van de
kerststal. Wie wil komen werken is van harte welkom. Men kan altijd
even binnen lopen of neem contact op met de koster.

MANDERS INTERIEURS
*vloerbedekking *laminaat
Willemstraat 101-103 HEERLEN
e-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618
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Zaterdag 19 oktober
Zaterdag in week 28

Donderdag 24 oktober
Donderdag in week 29
09.00 uur Frans Cremers

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Vrijdag 25 oktober
Vrijdag in week 29
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

Zaterdag 26 oktober
Zaterdag in week 29

18.00 uur Volkszang
H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Zondag 20 oktober
Zondag in week 29
1e Lezing: Ex. 17, 8-13
Evangelie: Lc. 18, 1-8 (C)
Preek: Deken Bouman

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff

14.00 tot 16.00 uur
Kinderclub
18.00 uur Volkszang
H. Mis

11.30 uur Gezinsmis
Na de mis is er gelegenheid tot
ontmoeting met iets lekkers
Maandag 21 oktober
Maandag in week 29
09.00 uur H. Mis

Zondag 27 oktober
Zondag in week 30
1e Lezing:Sir.35, 12-14+16-18
Evangelie: Lc. 18, 9-14 (C)
Preek: Deken Bouman

Dinsdag 22 oktober
Dinsdag in week 29
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Schola Cantorum
Alfons Graff; Truus KuipersLenders

09.30-10.30 uur Aanbidding

11.30 uur Kerkkoor
Schandelen
Willem en Wies van LeeuwenSmit, zoon Gerard, dochter
Tiny en tante Jo; Marie-José
Florie-Wolf, uit dankbaarheid
t.g.v. een 60 jarig huwelijk

Woensdag 23 oktober
Woensdag in week 29
09.00 uur H. Mis
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Maandag 28 oktober
HH. Simon en Judas,
apostelen
09.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman
18.00 uur Volkszang
Mieke Wolthuis-Vervoort en
Piet Wolthuis (jrd.)

Dinsdag 29 oktober
Dinsdag in week 30
09.00 uur H. Mis

Zondag 3 november
Zondag in week 31
1e Lezing: Wijsh. 11, 23-12, 2
Evangelie: Lc. 19, 1-10 (C)
Preek: Prof. Rohling
10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff; Ernest Lempers;
Harry Wolfs en overl. Van de
fam. Wolfs-van den Bosch; Alle
levenden en overleden
familieleden van Fam.
Houtackers.

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 30 oktober
Woensdag in week 30
09.00 uur H. Mis
Donderdag 31 oktober
Donderdag in week 30
09.00 uur H. Mis
Vrijdag 1 november
Allerheiligen
Eerste vrijdag van de
maand
Gregoriaanse Samenzang

11.30 uur Samenzang &
Schunk leerling Elly
Stalmeyer
Herdenking overledenen
sinds Allerzielen 2018
Preek: Deken Bouman
Philomene Ritzen-Bour
(zesw.dienst); Jef Bijsmans
(zesw.dienst); Henricus
Schaghen en zoon Pater Petrus
Canisius Schaghen (jrd.); Theo
Thuis en Johanna Thuis-Jägers
(jrd.); Jo en Betie Lousberg en
zoon Wim en overl. v.d. Fam.
Lousberg en Hanneman (jrd.);
ter nagedachtenis aan Maria
Vrouenraets-Krewinkel; Huub
Bour; Jan van Bijnen; Voor de
overl. Leden van de Sociëteit
Zuid Limburg

10.00 uur Echtp. JanssenCremers; Jan Maessen; Echtp.
Jongen-Dahmen en Tiny
Dahmen
Zaterdag 2 november
Allerzielen
Zaterdag in week 30
Pancratius kerk
(let op! Géén mis in de
Theresia kapel)
10.00 uur Josef Moonen en
overleden familieleden Fam.
Moonen-Knibbelers; Overl.
Ouders en Familie
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Maandag 4 november
H. Carolus Borromeüs,
bisschop
09.00 uur H. Mis
Na de mis start opbouw
Kerststal

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman
18.00 uur Volkszang
H. Mis
Zondag 10 november
Zondag in week 32
1e Lezing: Makk. 7, 1-2+9-14
Evangelie: Lc. 20, 27-38 (C)
Preek: Prof. Stevens

Dinsdag 5 november
Dinsdag in week 31
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff; Uit dankbaarheid

Woensdag 6 november
Alle heilige verkondigers
van het geloof in onze
streken
09.00 uur H. Mis

11.30 uur Samenzang
H. Mis

Donderdag 7 november
H. Willibrord, bisschop
09.00 uur H. Mis

Maandag 11 november
H. Martinus, Bisschop
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 8 november
Vrijdag in week 31
9.00 uur Echtp. RitzenDemacker; Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Dinsdag 12 november
H. Josafat, bisschop en
martelaar
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding

Zaterdag 9 november
Kerkwijding van de
Baseliek van Sint Jan van
Lateranen
Zaterdag in week 31

Woensdag 13 november
Woensdag in week 32
09.00 uur H. Mis
Donderdag 14 november
Donderdag in week 32
09.00 uur H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur Familie ConstenJanssen;Hans Doppler en
George Verlinden
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Vrijdag 15 november
Vrijdag in week 32
9.00 uur Echt. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Woensdag 20 november
Woensdag in week 33
09.00 uur H. Mis
Donderdag 21 november
Opdracht van de heilige
Maagd Maria
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 16 november
Zaterdag in week 32
Theresiakapel
10.00 uur H. Mis
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

Vrijdag 22 november
H. Cecilia, maagd en
martelares
9.00 uur Echt. JongenDahmen en Tiny Dahmen

18.00 uur Volkszang
H. Mis

Zaterdag 23 november
Zaterdag in week 33

Zondag 17 november
Zondag in week 33
1e Lezing: Mal. 3, 19-20a
Evangelie: Lc. 21, 5-19 (C)
Preek: Deken Bouman

Theresiakapel
Bisschop Mgr. H. Smeets
10.00 uur Frans Cremers
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff

18.00 uur Volkszang
H. Mis

11.30 uur
Carnavalsmis
Preek: Deken Bouman
Emile Nijskens; Harry Dieteren

Zondag 24 november
Christus Koning
Zondag in week 34
1e Lezing: Sam. 5, 1-3
Evangelie: Lc. 23, 35-43 (C)
Preek: Kapelaan Blom

Maandag 18 november
Maandag in week 33
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Schola Cantorum
Alfons Graff; Bestuur, leden,
ereleden en overl. leden van
het Dekenaal Kerkkoor St.
Caecilia

Dinsdag 19 november
Dinsdag in week 33
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding
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11.30 uur Chrisko koor
Overl. Ouders Pasman-Janssen
en zonen Harry, Twan en Jules
(jrd.)

Zondag 1 december
Eerste Adventszondag
Preek: Prof. Rohling
10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Jacques Notermans (jrd.);
Alfons Graff; Ernest Lempers

Maandag 25 november
Maandag in week 34
09.00 uur H. Mis
Dinsdag 26 november
Dinsdag in week 34
09.00 uur H. Mis

11.30 uur Samenzang
Echtp. Hanssen-Moberts (jrd.)
Maandag 2 december
Maandag in week 1 van de
advent
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 27 november
Woensdag in week 34
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 3 december
H. Franciscus Xaverius,
priester
09.00 uur H. Mis

Donderdag 28 november
Donderdag in week 34
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 4 december
Woensdag in week 1 van de
advent
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 29 november
Vrijdag in week 34
9.00 uur Echt. JongenDahmen en Tiny Dahmen
Zaterdag 30 november
H. Andreas, apostel

Donderdag 5 december
Donderdag in week 1 van de
advent
09.00 uur H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Vrijdag 6 december
H. Nicolaas, bisschop
9.00 uur Echtp. JanssenCremers; Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman
18.00 uur Volkszang
Ton Winthagen (jrd.)
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Zaterdag 7 december
H. Ambrosius, bisschop en
kerkleraar
Onbevlekte ontvangenis
van de Heilige Maagd Maria

Dinsdag 10 december
Dinsdag in week 2 van de
advent
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 11 december
Woensdag in week 2 van de
advent
09.00 uur H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur Hans Doppler en
George Verlinden
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

Donderdag 12 december
Donderdag in week 2 van de
advent
09.00 uur Frans Cremers

18.00 uur Volkszang
H. Mis

Vrijdag 13 december
H. Lucia, maagd en
martelares
9.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Zondag 8 december
Tweede Adventszondag
Preek: Deken Bouman
10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Tiny en Huub PasmansVaessen, grootouders
Stephaan Vaessen en
Josephine Vaessen-Frank,
Chris Vaessen, ouders Winand
Vaessen en Gerry VaessenFrijns (jrd.); Alfons Graff

Zaterdag 14 december
H. Johannes van het Kruis,
priester en kerkleraar
Theresiakapel
10.00 uur H. Mis
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

11.30 uur Samenzang
H. Mis

18.00 uur Volkszang
H. Mis

Maandag 9 december
Maandag in week 2 van de
advent
09.00 uur H. Mis
Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de
periode van 14-12 tot 24-01-2020: di 3 december vóór 12.00
uur. Voor het opgeven van redactionele copy: vr 30 november.
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IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
18-09-2019 Jeroen Valkenburg, 50 jaar
21-09-2019 Jef Bijsmans, 77 jaar
25-09-2019 Henk Hollands, 86 jaar
27-09-2019 Philomene Ritzen-Bour, 95 jaar
IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:
14-09-2019 Lilyan Farkas
29-09-2019 Djelena Peeters

Kerstconcerten Pancratiuskerk
Het lijkt nog ver weg, maar dit parochieblad loopt tot begin
december. In de voorlopige planning zijn meerdere kerstconcerten
voorzien.
 8 december, begin van de avond: Capella Sine Nomineolv Jo
Louppen
 15 december, in de middag: Koninklijk Heerlens Mannenkoor
St. Pancratius
 22 december, in de middag en de avond: Gospel, aangeboden
door Heerlen Mijn Stad.
De planning is voorlopig, maar dan bent u vast op de hoogte. Houd
de media etc. in de gaten voor het definitieve programma.

Kerstconcert 18 december St. Martinuskerk
Noteer alvast in uw agenda! Op 18 december zal er om 20.00 uur
een kerstconcert plaatsvinden in de St. Martinuskerk. Vanuit het
initiatief van het koor 'Kadans' zullen er in totaal drie koren aan deel
nemen: Kadans, Divided en BinSingen; kan zijn dat er zelfs nog een
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vierde koor bij komt! Elk koor zal achtereenvolgens een aantal
kerstliederen zingen. In de pauze is er koffie en thee. En op het eind
(ongeveer 22.00 uur) zullen de koren samen en met alle aanwezigen
een lied samen zingen. Het belooft een heel mooi concert te worden.
Entree is gratis; er is wel een deurcollecte om de parochie tegemoet
te komen in de gemaakte onkosten voor de verwarming. Welkom op
woensdag 18 december om 20.00 uur!

Kruisjes achter in de Pancratiuskerk worden nieuw
opgehangen
Achterin de Pancratiuskerk hangen kruisjes. Deze kunnen via het
parochiekantoor worden besteld.
Binnenkort gaan vrijwilligers als winterklus aan de slag om alle
kruisjes opnieuw te bevestigen op houten platen, zodat ze netter en
stabieler hangen. De kruisjes die links verstopt hangen, zullen dan
ook op de lange wand een prominentere plaats hebben.

Communie en Vormsel 2020
Op de basisscholen de Broederschool, Eikenderveld, Tarcisius en
Windekind zijn de aanmeldingsformulieren voor de eerste Heilige
Communie (groep 4) of het vormsel (groep 8) uitgereikt.
Wie geen formulier heeft ontvangen en toch wil deelnemen kan
contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg,
emailadres: anita@pancratiusheerlen.nl, telefoon: 06-40508492.
Is uw kind niet gedoopt en wilt u toch dat zij of hij de eerste Heilige
Communie of het vormsel ontvangt, dan kunt u contact opnemen
met kapelaan Blom of deken Bouman.
De Eerste Heilige Communieviering vindt dit schooljaar plaats op:
Basisschool Windekind/Eikenderveld op zondag 10 mei 2020 om
11.30 uur in de Heilige Moeder Anna kerk in Bekkerveld
Basisschool Tarcisius op zondag 17 mei 2020 om 11.30 uur in de
Heilige Moeder Anna kerk in Bekkerveld
Basisschool de Broederschool op donderdag 21 mei 2020 om 11.30
uur in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Molenberg.
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Priesterstudenten zondags aanwezig en catechesestage
Op het seminarie gingen/gaan veel seminaristen in de weekenden
naar huis. Er zijn enkele Nederlandse studenten aanwezig maar de
meesten zijn uit het buitenland. Vandaar dat men parochies zoekt
zodat de seminaristen toch een 'thuis' hebben om naar toe te gaan.
Het idee is dat zij mensen leren kennen, meer gaan begrijpen van
het reilen en zeilen in parochies in ons bisdom en ook te groeien in
de Nederlandse taal. De parochies St. Joseph en St. Martinus krijgen
allebei 1 student afkomstig uit India. Voor de St. Josephkerk is dat
Maxwell en voor de St. Martinusparochie is dat Joy. Spreek ze gerust
aan bij gelegenheid om kennis te maken of nodig ze uit om een kop
koffie mee te gaan drinken! Tevens zal Joy, onder begeleiding van
kapelaan Blom, catechesestage gaan geven aan de kinderen van
basisschool St. Martinus.
Dit jaar zullen er geen priesterstudenten in de Pancratiuskerk zijn.
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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
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
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