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PAROCHIENIEUWS ST. PANCRATIUS 
 

3 JULI T/M 28 AUGUSTUS 2021 

Kapelaan Blom wordt pastoor in Bergen-Afferden-
Siebengewald 

 

In totaal werkt kapelaan Rick Blom nu zo'n 12 jaar in Heerlen: eerst 

was hij hier 2 jaar als stagiair, daarna werkte hij een jaar als diaken 

en vervolgens 9 jaar als priester, als kapelaan. 

In de afgelopen weken heeft mgr. Maessen als vicaris-generaal met 

hem gesproken en heeft hij hem verteld, dat de bisschop voornemens 

is hem te benoemen tot pastoor van drie parochies in Noord-Limburg, 

meer concreet betreft dit de parochies Bergen, Afferden en 

Siebengewald. Op 17 juni heeft de kennismaking met de kerkbesturen 

plaatsgevonden, binnenkort zal de benoeming worden geformaliseerd. 

Om de overgang niet voor de vakantie te overhaasten, zal zijn feitelijke 

start waarschijnlijk na de grote vakantie plaatsvinden. 

In de komende twee maanden zal dus hij gewoon werkzaam blijven in 

Heerlen en kunt u een beroep op hem doen, zoals u dat gewend bent. 

We rekenen daarbij wel op uw begrip dat hij al vaker naar het noorden 

zal gaan voor afspraken en voorbereidingen en dat er ook een 

vakantieperiode zal zijn, zodat hij fris aan zijn nieuwe taak en opdracht 

kan beginnen. 

Hij zal door velen zeer gemist worden. Hij was door al die jaren een 

vaste kracht, die door zijn persoon en betrokkenheid door zeer velen 

werd gewaardeerd. Hij speelde niet alleen een grote rol als man Gods 

in het leven van individuele gelovigen, maar ook bij verenigingen en 

in de hele gemeenschap. Maar we begrijpen dat de bisschop alle 
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vertrouwen in hem heeft voor deze nieuwe functie en dat de parochies 

aldaar ook recht hebben op een goede herder. U zult later meer 

informatie krijgen over een gepast afscheid, want dat heeft hij meer 

dan verdiend. 

Voor wat betreft Heerlen: het bisdom heeft ons toegezegd dat er een 

kapelaan als opvolger zal komen, maar wie dat zal zijn en wanneer hij 

zal kunnen starten, is nog niet bekend. Wij houden u daarover op de 

hoogte. 

Wij wensen pastoor Blom van harte proficiat met deze benoeming en 

vragen u om hemzelf en ook zijn huidige en zijn nieuwe parochies te 

dragen in uw gebed. 

 

Deken Bouman 

Zusters de Berg 150 jaar: proficiat! 

Op 21 juni zijn de zusters van huize de Berg gestart met een 

feestjaar: 150 jaar bestaat de congregatie van de kleine zusters van 

de H. Joseph. Wij wensen hen van harte proficiat met dit jubileum en 

wensen hun een goed feestjaar toe! 

Gaan trouwen 

• 26 juni: Angelo Smits en Linda Somers 

• 30 juli: Dave Vondenhoff en Francisca Wettelings 

 

Kerk en Corona 

Op het moment dat parochieblad wordt voorbereid, is de stand van 

zaken als volgt: in principe gaan we mee met de versoepelingen van 

de overheid. Maar de precieze instructies van de bisschoppen over 

bv. het zingen, hebben we nog niet ontvangen. We proberen u via 

andere kanalen op de hoogte te houden 
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Kroedwusjwandeling op zaterdag 14 augustus 

U allen uitgenodigd om dit mee te beleven!  

De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN Heerlen 

en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusjwandeling. Een 

wandeling om deze mooie traditie voort te zetten. De Kroedwusj (bos 

kruiden) is samengesteld uit: twee graansoorten, twee 

geneeskrachtige kruiden en onwerende kruiden. Wij gaan onder 

leiding en uitleg van IVN Heerlen op pad om deze kruiden te plukken 

en te binden.  Bij de Boskapel in Imstenrade bij het beeld van Maria 

wordt de Kroedwusj gezegend. Het verhaal gaat dat de zeven kruiden 

zijn aangetroffen in het graf van Maria; vanwege dit verband vindt de 

jaarlijkse kroedwusjzegening plaats op of rondom 15 augustus, Maria 

Ter Hemelopneming. De kroedwusj wordt gebruikt om onheil af te 

wenden en in huis of op zolder op te hangen. Het is noodzakelijk zich 

aan de richtlijnen van het RIVM te houden: 11.00 uur vertrek bij de 

St. Josephkerk.  

Mistijden in de vakantie 

De vieringen van de HH. Missen blijven onveranderd in de 

vakantietijd. Aanmelden is niet nodig. 
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ZaterdagMiddagClubje 

Niet alleen de vormelingen zijn naar Wittem geweest, de kinderen van 

het ZaterdagMiddagClubje zijn met enkele moeders ook meegegaan. 

Het was heel dapper dat de kinderen van het Clubje ook gewoon in de 

hitte hebben meegelopen, zij hebben in het klooster ook een 

rondleiding op hun niveau gekregen en na de mis hebben we met een 

hele grote groep kinderen en jongeren frietjes gegeten. Het was een 

hele mooie ervaring om op deze manier samen onderweg te gaan!  

Herstart dinsdagse orgelconcerten 

In de afgelopen maanden lagen de dinsdagmiddagconcerten stil. Jo 

Louppen pakt de draad weer op; met ingang van dinsdag 6 juli zal er 

in de Pancratiuskerk weer een orgelconcertje van 13.00 tot 13.30 uur  

zijn op de eerste dinsdag van de maand. Welkom, aanmelden is niet 

nodig; een vrije gave wordt op prijs gesteld. 

Tentoonstelling Lijkwade 

In de Italiaanse plaats Turijn is een interessant relikwie te 

bezichtigen: de lijkwade van Turijn. De naam zegt het al: volgens het 

verhaal zou Jezus in dit doek zijn gewikkeld na zijn dood. Bij de 

verrijzenis van Jezus is er een afdruk ontstaan in het doek. Voor 

wetenschappers al lange tijd een debat over de historische 

betrouwbaarheid ervan. Maar het zou wel eens goed kunnen zijn dat 

de lijkwade werkelijkheid het doek is waar Jezus in gewikkeld is en 

die een afdruk laat zien van de verrijzenis. Als het echt is, dan 

hebben we een foto van de verrijzenis van Jezus. Het belangrijkste is 

dat de lijkwade een goed beeld laat zien van de kruisiging uit die tijd 

én het brengt ons dichter bij de beleving en het besef hoeveel Jezus 

voor ons heeft overgehad om uit liefde voor ons te leiden. Geen 

makkelijk thema maar daarom des te interessanter om meer over te 

horen! Een replica van deze lijkwade zal aanwezig zijn in enkele 

kerken van ons cluster. U bent van harte welkom en uitgenodigd voor 

de volgende momenten waarbij dhr. Joep Habets uitleg zal geven 

over de lijkwade van Turijn: 

- zondag 27 juni ná de Mis van 10.00 uur in de St. Elisabethkapel 

- zondag 4 juli ná de Mis van. 11.15 uur in de St. Josephkerk 

- zondag 11 juli ná de Mis van 11.30 uur in de St. Pancratiuskerk 

 

Vormelingen 

Op zaterdag 19 juni zijn 20 vormelingen met 4 begeleiders op stap 

geweest naar Wittem. Het was een warme dag en we zouden starten 
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met een wandeling van 5 km. Deze hebben we door de hitte ingekort 

tot 2 kilometer. Daarna hebben we een rondleiding gekregen door 

het klooster van Wittem, we hebben o.a. de bibliotheek, de 

grafkelder, de refter en de kerk bezocht. Nadat we samen de Heilige 

Mis gevierd hadden zijn we tegenover de kerk, frietjes gaan eten. Het 

was een warme, leerzame en gezellige dag!  

 

 
 

Vakantietijd 

Het is al bijna vakantie, tijdens deze tijd kun je even de boel de boel 

laten, even nergens aan denken. Na de vakantie zullen de 

vormelingen verder op pad gaan, zal het ledenaantal van het 

ZaterdagMiddagClubje verder uitbreiden, zullen we een Alphagroep 

opstarten. In de vakantietijd gaan we hierover nadenken hoe wij 

daar precies invulling aan gaan geven, zodat iedereen in onze 

parochie een veilige plek, een thuis kan vinden. 

Autozegening"Dit jaar zal weer de traditionele autozegening, of liever 

gezegd zegening van alles wat wielen heeft en waarmee we op reis en 

op weg kunnen gaan, plaatsvinden en wel op zondag 11 juli na de 

Mis van 11.15 uur bij de St. Josephkerk. Door het zegenen willen we 

ook onze eigen levensreis aan God toevertrouwen." 
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Zaterdag 3 juli 

H. Tomas, apostel 

 

Biechtgelegenheid 

Deken Bouman  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

18.00 uur Elly Teunissen-

Franssen 

 

Zondag 4 juli 

Veertiende zondag door het 

jaar 

Preek: Kapelaan Blom 

09.00 Marlène Schunck-te Loo 

(jrd.); Fam. Consten- Janssen 

 

Preek: Prof. Rohling 

11.30 uur  Gertie Willem-

Thönissen (jrd.); Ernest 

Lempers  

 

Maandag 5 juli 

Maandag in week 14 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

  

Dinsdag 6 juli 

Dinsdag in week 14 door het 

jaar 

09.00 uur Voor alle 

overledenen van de fam. Aarts 

en eerherstel van ’t H. Hart 

van Jezus 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 7 juli  

H. Maagd Maria, Zoete 

Moeder van Den Bosch 

09.00 uur H. Mis 

Donderdag 8 juli 

HH. Maria Adolfina en 

gezellinnen, maagden en 

martelaressen 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 9 juli 

HH. Martelaren van Gorcum 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

Zaterdag 10 juli 

Zaterdag in week 14 door het 

jaar 

 

Biechtgelegenheid 

Deken Bouman  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Kapelaan Blom 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 11 juli 

Vijftiende zondag door het 

jaar 

Preek: Deken Bouman 

09.00 H. Mis 

 

11.30 uur Jeanne Schaghen-

Vrencken (zesw.dienst) en  

Hans Schaghen en zoon Kees 

(jrd.); Mia Janssens-

Kockelkoren 

 

Maandag 12 juli 

Maandag in week 15 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

  

Dinsdag 13 juli 

Dinsdag in week 15 door het 

jaar 
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09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 14 juli  

Woensdag in week 15 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 15 juli 

H. Bonaventura, bisschop 

en kerkleraar 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 16 juli 

Vrijdag in week 15 door het 

jaar 

09.00 uur Voor de zielenrust 

van Jan en Anneke van 

Berkum-van Tuijl; Echtp,. 

Jongen-Dahmen en Tiny 

Dahmen 

 

Zaterdag 17 juli 

Zaterdag in week 15 door het 

jaar 

 

Biechtgelegenheid 

Kapelaan Blom 

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Kapelaan Blom 

18.00 uur Elly Teunissen-

Franssen 

 

Zondag 18 juli 

Zestiende zondag door het 

jaar 

Preek: Prof. Rohling 

09.00 Marlène Schunck-te Loo 

(jrd.) 

 

11.30 uur  Sonja Verberne-

Jansen; Mia Koks-Wind 

 

Maandag 19 juli 

Maandag in week 16 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

  

Dinsdag 20 juli 

Dinsdag in week 16 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 21 juli  

Woensdag in week 16 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 22 juli 

H. Maria Magdalena 

09.00 uur Frans Cremers 

 

Vrijdag 23 juli 

H. Birgitta, kloosterlinge, 

patrones van Europa 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny 

 

Zaterdag 24 juli 

Zaterdag in week 16 door het 

jaar 

 

Biechtgelegenheid 

Kapelaan Blom 

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Kapelaan Blom 

18.00 uur H. Mis 
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Zondag 25 juli 

Zeventiende zondag door 

het jaar 

Preek: Kapelaan Blom 

09.00 H. Mis 

 

11.30 uur  Harry Hendriks-de 

Wildt  

 

Maandag 26 juli 

HH. Joachim en Anna, 

ouders van de heilige 

Maagd Maria 

09.00 uur H. Mis 

  

Dinsdag 27 juli 

Z. Titus Brandsma, priester 

en martelaar 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 28 juli  

Woensdag in week 17 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 29 juli 

H. Martha 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 30 juli 

Vrijdag in week 17 door het 

jaar 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

13.00 uur Huwelijk van 

Dave Vondenhoff en 

Francisca Wettelings 

Preek: Deken Bouman 

 

Zaterdag 31 juli 

H. Ignatius va Loyola, 

priester 

 

Biechtgelegenheid 

Deken Bouman  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 1 augustus 

Achttiende zondag door het 

jaar 

Preek: Deken Bouman 

09.00 Mia Pelzer-Hoffmann 

 

11.30 uur  Mevr. J.H. Stijns 

(jrd.); Marie-Jose Florie-Wolfs 

(10e jdr.) en mijn broers Kees, 

Bert en John en kleindochter 

Yara; Ernest Lempers  

 

Maandag 2 augustus 

Maandag in week 18 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

  

Dinsdag 3 augustus 

Dinsdag in week 18 door het 

jaar 

09.00 uur Els en Marie-Louise 

en fam. Aarts 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 4 augustus 

H .Johannes Maria Vianney 

(pastoor van Ars), priester 

09.00 uur H. Mis 
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Donderdag 5 augustus 

Donderdag in week 18 door 

het jaar 

09.00 uur Tot eerherstel van 

’t H. Hart van Jezus 

 

Vrijdag 6 augustus 

Eerste vrijdag 

Gedaanteverandering van 

de Heer 

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers; Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Hans en Jeanne Schaghen-

Vrencken en zoon Kees 

 

Zaterdag 7 augustus 

Zaterdag in week 18 door het 

jaar 

 

Biechtgelegenheid 

Deken Bouman  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 8 augustus 

Negentiende zondag door 

het jaar 

Preek: Deken Bouman 

09.00 H. Mis 

 

11.30 uur  H. Mis  

 

Maandag 9 augustus 

H. Teresia Benedicta van 

het kruis (Edith Stein) 

maagd en martelares, 

patrones van Europa 

09.00 uur H. Mis 

  

Dinsdag 10 augustus 

H. Laurentius, diaken en 

martelaar 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 11 augustus 

H. Clara, maagd 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 12 augustus 

Donderdag in week 19 door 

het jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 13 augustus 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

Zaterdag 14 augustus  

Maximiliaan Maria Kolbe, 

priester en martelaar 

 

Biechtgelegenheid 

Deken Bouman  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

18.00 uur Jan Teunissen 

(zeswekendienst) 

 

Zondag 15 augustus 

Maria Tenhemelopneming 

Preek: Deken Bouman 

09.00 H. Mis 

 

Preek: Prof Rohling 

11.30 uur Jan van Bijnen (2e 

jrd.); Voor de zielenrust van 

Jan en Anneke van Berkum-

Van Tuijl  
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Maandag 16 augustus 

Maandag in week 20 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 Dinsdag 17 augustus 

Dinsdag in week 20 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 18 augustus 

Woensdag in week 20 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 19 augustus 

Donderdag in week 20 door 

het jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 20 augustus 

H, Bernardus, abt en 

kerkleraar 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

Zaterdag 21 augustus  

H. Pius X, paus 

 

Biechtgelegenheid 

Deken Bouman  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

18.00 uur Prof. Lei 

Meulenberg (1e jrd.) 

 

Zondag 22 augustus 

Eenentwintigste zondag 

door het jaar 

Preek: Deken Bouman 

09.00 H. Mis 

 

Preek: Prof. Rohling 

11.30 uur  Echtp. Bosch-

Evertz (jrd.) 

 

Maandag 23 augustus 

Maandag in week 21 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

  

Dinsdag 24 augustus 

H. Bartolomeüs, apostel 

09.00 uur Frans Cremers 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 25 augustus 

Woensdag in week 21 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 26 augustus 

Donderdag in week 21 door 

het jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 27 augustus 

H. Monica 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

Zaterdag 28 augustus  

H. Augustinus, bisschop en 

kerkleraar 

 

Biechtgelegenheid 

Deken Bouman  

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Kapelaan Blom  

18.00 uur Betsy Savelbergh 
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Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 28-08-2021 tot 16-10-2021: dinsdag 17 augustus 

vóór 12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy: 

vrijdag 13 augustus 2021 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
30-04-2021 Huub Dassen, 69 jaar 

16-05-2021 Lily Martens-Hermans, 91 jaar 

23-05-2021 Jeanne Schaghen-Vrencken, 91 jaar 

25-05-2021 Betsy Savelbergh, 92 jaar 

21-06-2021 Jan Theunissen, 87 jaar 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT: 

02-05-2021 Dani Hanssen 

13-06-2021 Siem de Vos 

13-06-2021 Thijmen de Vos 

13-06-2021 Mees Bus 

19-06-2021 Evaluna Poell 

 

 
 
 
 
 

 

 
*vloerbedekking*laminaat Willemstraat 101-

103 HEERLEN 

E-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 

 

 
MANDERS INTERIEURS 

 

 
 

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen 

Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630 

Website: www.moonen-wanders.nl 

 

MOONEN-WANDERS 
STEENHOUWERIJ 

Grafmonumenten&Natuursteenwerken

nern NNatuursteenwerken 

mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
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Parochiepriester: 

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: 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. 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 

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

