PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS
12 DECEMBER 2020 T/M 16 JANUARI 2021
Hoe Kerstmis vieren? Geen idee…
Want: we weten op het moment van vermenigvuldigen van dit
parochieblad (1 december) nog niet, hoe de Coronabeperkingen met
Kerstmis zullen zijn. Aan welke regels hebben we ons te houden?
Waar zullen kerkgangers én vrijwilligers zich veilig bij voelen? Hoe is
de situatie eind december? Alles wat in alle parochiebladen staat, is
dus onder voorbehoud van de ontwikkelingen. Wij zullen u via de
mededelingen in de kerk, via de diverse websites, facebookpagina's,
kerkdeuren en via de nieuwsbrief van de Pancratius continu blijven
informeren.
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Nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!
U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Hierin staat ook
info over de andere parochies. Op deze manier kunnen we
actuele informatie snel verspreiden! Stuur een mail naar
parochiepost@rkheerlen.nl
…. maar een beetje idee hebben we toch wel
In hoofdlijnen gaan we uit van het Misschema van vorig jaar. Ook
zullen de kerken op meerdere momenten open zijn om een bezoek te
brengen aan de stal. Daarnaast worden diverse niet-aangekondigde
kleinere vieringen gehouden voor bv. communicanten, zodat de
“druk” op de vieringen minder wordt. Maar dan nog: met 30
personen per viering kom je niet ver om de jaarlijkse ong. 4000
Kerstgangers van onze parochies te plaatsen. Daarom zijn we heel
blij dat Marc Baadjou van Baadjou Film en Stage Productions ons en
daarmee heel Heerlen een vroegtijdig Kerstcadeau heeft toegezegd:
hij zal gratis zorgen voor een professionele livestream van de beide
vieringen (19.00 en 21.00 uur) op Kerstavond in de Pancratiuskerk.
Bijzonder dank daarvoor! Deze uitzending zal in elk geval via de
social media verlopen. We zijn nog in gesprek met de lokale omroep
RTV Parkstad of er plaats is in hun uitzendschema op Ziggo Kanaal
43 en wat dit financieel betekent. We houden u op de hoogte!
Deken Bouman

Nieuwe tarieven 2021
Weekmissen € 12,50
Weekendmissen € 27,50
Jubileummissen € 300,00
Begrafenismis of crematie € 475,00
Begeleiding begraafplaats of crematorium na uitvaart € 75,00
Kerkbijdrage 2021 € 115,00
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Kun je nu wel Kerstmis vieren?
Mijn gedachten gaan terug naar mijn kapelaanstijd in Elsloo en
Meers, Kerstmis 1993. Door de overstroming van de Maas liep de
Kerst ineens anders als gedacht: Meers was geëvacueerd, ook op
Elsloo had het een grote impact. Ook de verdeling van priesters liep
even anders, waardoor ik 10 minuten voor de Kerstavondmis van
mijn pastoor kreeg te horen, dat ik ook de preek moest verzorgen.
Daar stond ik dan: net een jaar priester, zonder enige
voorbereiding…. voor 1200 mensen… Ik dacht: ik kan zeggen dat ik
geen preek heb, maar: als ik dat kan zeggen, kan ik ook iets anders
brengen.
Veel mensen zeiden toen: we kunnen geen Kerst vieren, want alles is
in het water gevallen. Kerstdiners gaan niet door, kerstpost is niet
aangekomen, aan het opzetten van de boom zijn we niet
toegekomen. Maar ik dacht: is dat wel zo? Wat zie ik om me heen?
Veel mensen hadden anderen in hun huis opgenomen; buren die
eerst ruzie hadden omdat de kat van de één op de auto van de ander
had gelegen, waren samen hun zandzakken aan het vullen. We
vieren Kerst nu inderdaad anders, maar: misschien is het wel meer
Kerst dan ooit tevoren. En over mijn gedachten vertelde ik in de
preek. Overigens: sindsdien preek ik dus niet meer vanaf papier.
Deze gedachten spelen nu weer door mijn hoofd: kan het Kerstmis
zijn? Focus van regelgeving lijkt vooral: hoeveel mensen kun je dan
thuis ontvangen? Kunnen de kerstdiners doorgaan? Kan IK MIJN
kerstmis vieren? Maar: zijn dat wel de goede vragen voor de Kerst?
Kunnen we in de Advent wellicht nadenken over: hoe kan ik binnen
deze omstandigheden DE ANDER toch iets van Kerstmis brengen?
Kan er voor DE ANDER door mij een lichtpuntje in het donker zijn?
Kan deze tijd ons helpen om los te komen uit de vaste gewoontes,
van wat-we-altijd-doen, om tot nadenken te komen waar het
werkelijk om gaat: de Zoon van God, Christus, geboren voor ons:
licht in het donker? Hoe kunnen wij op onze manier weer
lichtbrengers zijn voor DE ANDER?
Namens alle bestuurders en onze pastorale krachten wens ik u:
Zalig Kerstmis, een goede jaarwisseling en veel zegen voor
het nieuwe jaar.
Deken Bouman
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Kerk en Corona
Op het moment dat parochieblad wordt voorbereid, is de stand van
zaken als volgt:
•
We mogen vieren in onze kerken, maar:
•
met inachtneming van veiligheidsmaatregelen, zoals:
ontsmetten van handen, 1,5 meter afstand, advies
mondkapjes, geen samenzang, Communie bij het scherm,
collecte door mandjes of offerblok achterin, niet fit: blijf thuis!
•
Bij reguliere vieringen advies: maximaal 30 personen. Bij
uitvaarten: maximaal 100.
•
Alle planningen zijn onder voorbehoud. Laat u bij het bestellen
van HH. Missen uw telefoonnummer achter, zodat we u
kunnen bereiken als de Mis wordt verzet.
•
We laten onze gedachten gaat over de Kerstplanning, maar
kunnen hier nog geen knopen in doorhakken. We rekenen op
uw begrip.
Vormsel
Op vrijdag 6 en maandag 23 november hebben 32 vormelingen het
sacrament van het vormsel ontvangen van de hulpbisschop
Mgr. de Jong. 'De
op het spoor' was het thema van de
Vormselmis. God vraagt ons om de weg van Jezus te volgen,
rechtdoor op het goede spoor. De vormelingen hebben erover
nagedacht en zeiden Ja!! Zij zullen als christenmensen verder op pad
gaan en niet alleen met woorden, maar ook met daden. We willen
alle vormelingen van harte feliciteren en hun veel succes en geluk
wensen op hun verdere levenspad!
Hugo Alkema – Nina van Avermaete – Jason Bacchus – Finn Bierman
– Victoria Bruggeman – Yurian Bruijenberg – Renske Fiddelaars –
Zoey Flaherty – Aukje Franssen – Kjeld Frantzen - Cas Gidding Sean Gielkens – Thijmen Houben – Ruben Janssen – Ties Janssen –
Justin Kaiser – Anouk van de Kandelaar – Julian Kohlen - Danaé
Körver – Mido Kuiten - Rens Lenders - DemiLenssen – Myrthe van
Lent – Yanniek Linders – Ingmar Maessen - Mare Niels - Esmée
Posman – Frederike Schings – Luca Schoonbrood – Jasper Simons –
Yanniek Thehu - Rick Werker.
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Kerk extra open op eerste en tweede Kerstdag
Na de vieringen zal de Pancratiuskerk op Eerste en Tweede Kerstdag
tot 16 uur extra open zijn voor bezoek aan de stal en voor
persoonlijk gebed. Welkom!
Gasthuisstraat afgesloten: omleiding Wilhelminaplein
Met de gemeente Heerlen zijn goede afspraken gemaakt over de
bereikbaarheid. Daar de Gasthuisstraat is afgesloten t/m medio
december vanwege werkzaamheden van het mijnwaterproject en van
het riool, is er een omleidingsroute ingesteld: de Bongerd is
bereikbaar via het Wilhelminaplein.
Zaterdag 12 december
Zaterdag in week 2 in de
advent
Biechtgelegenheid
Kapelaan Blom
14.00-14.30 uur

Dinsdag 15 december
Dinsdag in week 3 in de advent
09.00 uur Voor de levende en
overledenen van de familie
Aarts en om vrede op de aarde
overal.

Kinderclub
14.00 tot 16.00 uur

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 16 december
Woensdag in week 3 in de
advent
09.00 uur Lia Emonds-Custer
(jrd.)

18.00 uur
Preek: Kapelaan Blom
Frans Cremers
Zondag 13 december
Derde zondag van de advent
Preek: Kapelaan Blom
09.00 uur Alfons Graff

Donderdag 17 december
Donderdag in week 3 in de
advent
09.00 uur H. Mis

11.30 uur H. Mis
Vrijdag 18 december
Vrijdag in week 3 in de advent

Maandag 14 december
H. Johannes van het kruis,
priester en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen
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Zaterdag 19 december
Zaterdag in week 3 in de
advent
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

LET OP:
Alle H. Missen zijn
onder voorbehoud
i.v.m. de
Coronamaatregelen.
Houd a.u.b. de
website in de gaten.

Kinderclub
14.00 tot 16.00 uur
18.00 uur
Preek: Deken Bouman
Voor de zielenrust van Anneke
van Berkum-van Tuijl

Donderdag 24 december
Kerstavond
Preek:Deken Bouman
09.00 uur H. Mis VERVALT

Zondag 20 december
Vierde zondag in de advent
Preek: Deken Bouman
09.00 uur Alfons Graff

19.00 uur Gezinsmis
Preek: Deken Bouman
Jacoba van der Ley

11.30 uur Jan Debie (1e jrd.)

21.00 uur Plechtige
Nachtmis
Preek: Deken Bouman
Ter nagedachtenis aan Maria
Vrouenraets-Krewinkel;
Caroline Spronck-Canisius; Jo
Gerards

Maandag 21 december
Maandag in week 4 in de
advent
09.00 uur H. Mis
Dinsdag 22 december
Dinsdag in week 4 in de advent
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 23 december
Woensdag in week 4 in de
advent
09.00 uur Frans Cremers;
Hub Scheeren
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Maandag 28 december
4e dag octaaf van Kerstmis
HH. Onnozele Kinderen,
martelaren
09.00 uur H. Mis

LET OP:
Alle H. Missen zijn
onder voorbehoud
i.v.m. de
Coronamaatregelen.
Houd a.u.b. de
website in de gaten.

Dinsdag 29 december
5e dag octaaf van Kerstmis
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding

Vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag
1e dag octaaf van Kerstmis
Preek: Deken Bouman
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Woensdag 30 december
6e dag octaaf van Kerstmis
09.00 uur H. Mis
Donderdag 31 december
7e dag octaaf van Kerstmis
09.00 uur Fam. ConstenJanssen

11.30 uur Jan Debie; Mia
Janssens-Kockelkoren; Jan
Dohmen; Jan van As

Vrijdag 1 januari
8e dag octaaf van Kerstmis
Heilige Maria, Moeder van
God
Preek: Deken Bouman
09.00 uur Anna Eijck (jrd);
Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny
Dahmen; Echtp. JanssenCremers

Zaterdag 26 december
Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste
martelaar
2e dag octaaf van Kerstmis
09.00 uur H. Mis
11.30 uur H. Mis
Preek: Kapelaan Blom

11.30 uur Jan Dohmen

Zondag 27 december
Zondag onder het octaaf
van Kerstmis
H. Familie, Jezus Maria en
Jozef
Preek: Prof, Rohling
09.00 uur Alfons Graff

Zaterdag 2 januari
Zaterdag in de kersttijd
Preek: Kapelaan Blom
HH. Basilius de Grote en
Gregorius van Nazianze,
bisschoppen en kerkleraren

11.30 uur H. Mis
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Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

Vrijdag 8 januari
Vrijdag in de kersttijd na
Epifanie
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Kinderclub
14.00 tot 16.00 uur
18.00 uur H. Mis

Zaterdag 9 januari
Zaterdag in de kersttijd na
Epifanie
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

Zondag 3 januari
Openbaring des Heren
Driekoningen
Preek: Prof. Rohling
09.00 uur Alfons Graff

Kinderclub
14.00 tot 16.00 uur

11.30 uur H. Mis
18.00 uur Joep Giesen (jrd.);
Voor de levende en
overledenen van de familie
Aarts en ter ere van de H.
Antonius helper in nood

Maandag 4 januari
Maandag in de kersttijd na
Epifanie
09.00 uur H. Mis
Dinsdag 5 januari
Dinsdag in de kersttijd na
Epifanie
09.00 uur Voor overleden
priesters en religieuzen

Zondag 10 januari
Doop van de Heer
Preek: Deken Bouman
09.00 uur Alfons Graff
11.30 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Maandag 11 januari
Maandag in week 1
09.00 uur H. Mis

Woensdag 6 januari
Woensdag in de kersttijd na
Epifanie
09.00 uur Voor de zielenrust
van Jan en Anneke van
Berkum-van Tuijl; Jan Dohmen

Dinsdag 12 januari
Dinsdag in week 1
09.00 uur H. Mis

Donderdag 7 januari
Donderdag in de kersttijd na
Epifanie
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 13 januari
Woensdag in week 1
09.00 uur H. Mis
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Donderdag 14 januari
Z. Petrus Donders, priester
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 16 januari
Zaterdag in week 1
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kinderclub
14.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 15 januari
H. Arnold Janssen, priester
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

18.00 uur H. Mis
Preek: Kapelaan Blom

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de
periode van 16-01-2021/27-02-2021: dinsdag 16 januari vóór
12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 12
januari 2021
IN
ONZE
PAROCHIE
WERDEN
KERKELIJK
10-11-2020 Caroline Spronck-Canisius, 78 jaar
10-11-2020 Damiana Gawlik-Bartkowiak, 86 jaar
21-11-2020 Harry Hendriks-de Wildt , 60 jaar

BEGELEID:

Kerstavond Andreaskerk: open inloop
Op 24 december, kerstavond, is er in de Andreaskerk een open
inloop van 17.00 tot 20.00 uur. U bent dan van harte welkom om een
kaarsje aan te steken, even stil te staan bij de kerststal en te
luisteren naar kerstmuziek.

HH. Gerardus en Gerlachusmis
Normaal gesproken vindt iedere eerste zaterdag van het nieuwe jaar
de voettocht naar Wittem plaats om bij aankomst in Wittem
gezamenlijk bij de H. Gerardus de Eucharistie te vieren. Zoals eerder
al is aangekondigd, kan deze voettocht door een samenloop van
omstandigheden (beperktere ruimte in Wittem, opvolging van het
zittende bestuur van de Stichting Voettocht Wittem, alle maatregelen
m.b.t. Corona) op 2 januari a.s. helaas niet doorgaan.
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Echter, op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar, 2 januari 2021, zal er
een H. mis opgedragen worden op voorspraak van de H. Gerardus èn
de H. Gerlachus in de H. Jozefkerk in Ubach over Worms, zodat de
traditie van de pelgrimage naar Gerardus levend gehouden wordt. De
mis begint om 14.00 uur. Voor fysieke deelname aan deze mis is
inschrijving verplicht. Dit kan vanaf 3 dagen voorafgaand aan de mis
via de website van het Parochiecluster Ubach over Worms www.rkubachoverworms.nl.
Let op: vol = vol! Tevens is deze mis live voor iedereen te volgen via
KerkTV (via een button op www.rk-ubachoverworms.nl) of nadien op
ieder gewenst tijdstip via www.kerkdienstgemist.nl.
Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid
stellen op enigerlei wijze in verbondenheid deel te nemen aan deze
mis.
Hartelijk groetend,
Stichting Voettocht Wittem

MANDERS INTERIEURS
*vloerbedekking *laminaat
Willemstraat 101-103 HEERLEN
e-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618
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MOONEN-WANDERS
STEENHOUWERIJ
Grafmonumenten&Natuursteenwerken
nern NNatuursteenwerken
Wijngaarsweg
10, 6412 PJ Heerlen
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630
Website: www.moonen-wanders.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
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. Pancratius parochie:
Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82
Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

E-mailadres:
secretariaat@pancratiusheerlen.nl

Website:
www.pancratiuskerk-heerlen.nl

E-mailadres kerkbestuur:
federatiebestuur.heerlen@gmail.com
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