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Vastentijd: wat doe ik? 

 

Vanuit Carnaval en Aswoensdag gaan we onderweg naar Pasen. We 

zijn geschokt door wat er gebeurt in de wereld: oorlog in Oekraïne, 

aardbevingen in Turkije en Syrië. We zijn samen diep onder de indruk 

van de gigantische hulp die wordt geboden. 

Maar er is ook een risico: die rampen worden geholpen, die de meeste 

aandacht in de media krijgen. Wie staat er nog stil bij al die andere 

plaatsen, waar hulp nodig is? Wie steunt hen, die positief in moeilijke 

omstandigheden op willen bouwen, zonder dat er een camera bij 

aanwezig is? 

Daarom is er, ondanks de vele terechte acties voor Oekraïne en het 

aardbevingsgebied, ook dit jaar weer een eigen link met een project 

van Vastenactie. De bijgaande folder vertelt u meer over het project 

in Kenia, dat we met verschillende parochies samen willen steunen. 

Daarbij blijft ook de noodzaak om in onze eigen omgeving te kijken, 

waar we voor een ander van betekenis kunnen zijn, ook op manieren 

die ons geen geld kosten. Juist de Vastentijd wil ons laten nadenken 

waarover het in het leven echt gaat, en wil ons inspireren er te zijn 

voor elkaar, ver weg én dichtbij. 

Ik wens u een goede Vastentijd toe! 

 

Hans Bouman, 

Pastoor-deken 

Gezinsmis Annakerk Voorstellingsmis communicanten. 

Op zaterdag 11 maart om 18.00 uur is er in de Annakerk een 

gezinsmis. Tijdens deze gezinsmis zullen de communicanten van de 

basisscholen Eikenderveld/Tarcisius/Windekind zich voorstellen. 

Deze gezinsmissen zijn speciaal afgestemd op kinderen, hun ouders, 

maar ook opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen zijn van harte 

welkom. Deze mis zal worden opgeluisterd door ons eigen jeugdkoor 

Bekkerveld o.l.v. Jo Louppen en Deken Bouman krijgt hulp van onze 

misdienaars. 

Dus ons motto luidt: SAMEN VIEREN, VIERINGEN VOOR IEDEREEN! 

Jouw Hand in Mijn Hand (thema communie) 

Geef mij je hand, geef mij ze allebei, 

en vertel me even dat je niet kunt leven zonder mij! 

Geef mij je hand, geef mij je hart erbij. 

Wil me altijd geven liefde om te leven zonnig en blij! 



 3 

Kruiswegmeditatie met Indiase ademhalingstechnieken 

 

We hebben net de gezellige drukte van de carnavalstijd achter ons. Nu 

begint een tijd voor rust en bezinning, die velen ook zo goed kunnen 

gebruiken. In de komende Veertigdagentijd voor Pasen organiseren we 

in de St. Josephkerk op de Heerlerbaan verdiepingsbijeenkomsten die 

Christelijke spiritualiteit aanvullen met Indiase meditatietechnieken. 

Met deze unieke combinatie willen we, met beide benen op de grond, 

dichter bij onze Bron komen. 

Leidraad voor de kruiswegmeditatie is het boek “Putten uit de Passie. 

Christus’ kruisweg en ons leven nu” van Jacques P.G. Janssen, 

parochiaan in het cluster Heerlen-Zuid. In een aantal bijeenkomsten 

bekijken we enkele Bijbelse staties uit het lijdensverhaal van Jezus en 

overwegen deze. In de voorbereiding op de overweging bij iedere 

statie maken we gebruik van Indiase ademhalingstechnieken die ook 

gebruikt worden in de streek van herkomst van kapelaan Taison. 

Je wordt uitgenodigd tot inkeer in jezelf, tot inspiratie uit het 

lijdensverhaal van Christus voor het leven van nu, en tot het delen van 

je overwegingen met anderen. Hoe gaan wij zelf om met zaken als 

verraad, lijden, angst, onrecht, opportunisme, zwakte, spijt, maar 

ook: standvastigheid, overgave, geloof, vertrouwen, mededogen, 

liefde, verzoening? De bedoeling is dat het laagdrempelig is en dat er 

een veilige, vertrouwde omgeving is. 

 

Praktisch: 

• De bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van 

de St. Josephkerk op de Heerlerbaan op: zaterdagochtend 4 

maart 10:00; Maandagavond 13 maart 20:00; Maandagavond 

20 maart 20:00; Zaterdagochtend 1 april 10:00; En een 

volledige kruisweg in de kerk op Goede Vrijdag 7 april 15:00. 

• De bijeenkomsten duren telkens circa anderhalf uur (eventueel 

uitloop van een half uur). De kruisweg op Goede Vrijdag duurt 

ca. een half uur. 

• Voor de ruimte en de koffie wordt per bijeenkomst een 

vrijwillige kleine bijdrage gevraagd. 

• Optioneel kan men het boek bestellen bij Boekscout.nl. 

• Meer informatie bij Jacques Janssen 

(Jacques.Janssen@gmail.com ) of kapelaan Taison Titus 

(kapelaan@rkheerlen.nl ). 

 

mailto:Jacques.Janssen@gmail.com
mailto:kapelaan@rkheerlen.nl
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Vastenactie-wandeltocht op zaterdag 18 maart 2023 

 

Op zaterdag 18 maart 2023 wordt de jaarlijkse vastenactie-

wandeling gehouden, waaraan iedereen kan meedoen. Men kan gratis 

deelnemen, maar een vrije gave voor het project Agro-ecologische 

modelboerderij in Kenia, wordt natuurlijk op prijs gesteld. 

De Vastenactie-wandeling gaat naar de ecologische Dobbeltuin in het 

Heerlense Meezenbroek. Er kan op diverse plaatsen en tijden 

vertrokken worden. Die plaatsen en tijden zijn de volgende: 

o  9.45 uur: vertrek bij de H. Remigiuskerk, Pastoriestraat 2, in 

Simpelveld, (10,5 km tot eindpunt) 

o 10.30 uur: vertrek bij St.-Petrus & Maria-Ten-

Hemelopnemingkerk Chèvremont, Nassaustraat 39 te 

Kerkrade (8,1 km tot eindpunt) 

o 11.00 uur: vertrek bij kerk St. Joseph, Dr. C. Meulemanstraat 

1, Heerlerbaan (5,3 km tot eindpunt) 

o 11.45 uur: vertrek station Landgraaf (3,1 km tot eindpunt) 

o 12.10 uur: vertrek bij Slot Schaesberg (1,2 km tot eindpunt 

Dobbeltuin) 

o 12.30 uur: aankomst bij de Dobbeltuin. 

o De Dobbeltuin is een permacultuur-samentuin waarin 

diversiteit een grote rol speelt. Er zijn veel verschillende 

(inheemse) planten en daardoor ook veel verschillende 

vlinders, bijen, libellen en andere beestjes. Permacultuur is 

een ontwerpmethode die zich laat inspireren door natuurlijke 

ecosystemen. Het is een natuurtuin. De natuur is de 

inspiratiebron bij permacultuur. 

o Afsluitend zal er in het Gemeenschapshuis “ Het Juphuis “  

soep en brood zijn. 

Na afloop van de wandeling kunnen de deelneemsters en 

deelnemers naar station Heerlen lopen (1,0 km) en met bus of 

trein teruggaan naar hun plaats van vertrek. 

Aktie Kerkbalans / kerkbijdrage 

Zoals u weet, worden er geen acceptgiro’s meer gebruikt. Daarom 

vragen we u de kerkbijdrage zelf over te maken op rekening nummer 

NL12INGB 0001 0408 08 t.n.v. RK Kerkbestuur Parochie St. Pancratius 

De minimum kerkbijdrage is door ons bisdom vastgesteld op € 130,- 

per jaar. 
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Zaterdag 25 februari 

Zaterdag na Aswoensdag 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 

 

Zondag 26 februari 

Eerste zondag van de 

veertigdagentijd 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

 

Preek: Deken Bouman 

11.30 uur H. Mis 

Harry Deloo (zesw.dienst); 

Jacques Bosch (zesw.dienst) 

en Roos Bosch-Waterval (Jrd.); 

Overledenen van Fam. H.J. 

Schiffers-Oostwegel (Jrd.); 

Anton Peer en Mia Peer-

Lenoire (Jrd.); 

Harry Berben; 

Mia Janssens-Kockelkoren 

 

Maandag 27 februari 

Maandag in week 1 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 28 februari 

Dinsdag in week 1 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

Voor levende en overledenen 

van de Fam. Govers; 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

Woensdag 1 maart 

Woensdag in week 1 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 2 maart 

Donderdag in week 1 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 3 maart 

Eerste Vrijdag 

09.00 uur H. Mis 

Hans en Jeanne Schaghen-

Vrencken en zoon Kees 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

Zaterdag 4 maart 

Zaterdag in week 1 van de 

veertigdagentijd 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 

 

Zondag 5 maart 

Tweede zondag van de 

veertigdagentijd 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

 

Preek: Prof. Rohling 

11.30 uur H. Mis 

Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny 

Dahmen (Jrd.); 

Johan Helders en Marietje 

Helders-van Schaik (Jrd.); 

Lidy Spiertz-Tempelman; 

Ernest Lempers 
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Maandag 6 maart 

Maandag in week 2 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 7 maart 

Dinsdag in week 2 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 8 maart 

Woensdag in week 2 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 9 maart 

Donderdag in week 2 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 10 maart 

Vrijdag in week 2 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

Harry Berben; 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

Zaterdag 11 maart 

Zaterdag in week 2 van de 

veertigdagentijd 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 

 

Zondag 12 maart 

Derde zondag van de 

veertigdagentijd 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

 

Preek: Deken Bouman 

11.30 uur H. Mis 

Jean Janssen (Jrd.) en ter 

nagedachtenis aan mijn 

moeder Regina Jansen-

Schlösser 

 

Maandag 13 maart 

Maandag in week 3 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 14 maart 

Dinsdag in week 3 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

Peter Herpers(Jrd.) 

 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 15 maart 

Woensdag in week 3 van de 

veertigdagentijd 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 16 maart 

Donderdag in week 3 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

Wiel Leenders 
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Vrijdag 17 maart 

Vrijdag in week 3 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Zaterdag 18 maart 

Zaterdag in week 3 van de 

veertigdagentijd 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 

 

Zondag 19 maart 

Vierde zondag van de 

veertigdagentijd 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielenrust van Jan en 

Anneke van Berkum-van Tuyl; 

Jos Sonnenschein en 

overledenen van Fam. 

Sonnenschein-van Wersch 

(Jrd.) 

 

Preek: Prof. Rohling 

11.30 uur H. Mis 

 

Maandag 20 maart 

H. Jozef, Bruidegom van de 

Heilige Maagd Maria 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 21 maart 

Dinsdag in week 4 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 22 maart 

Woensdag in week 4 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 23 maart 

Donderdag in week 4 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 24 maart 

Vrijdag in week 4 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

Frans Cremers; 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

Zaterdag 25 maart 

Aankondiging van de Heer 

Maria Boodschap 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 
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Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 25-03-2022 tot 06-05-2023: dinsdag 16 maart 

vóór 12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy: 

vrijdag 10 maart 2023. 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
18-01-2023 Luc Vintges, 72 jaar 

24-01-2023 Thijs Hansen, 82 jaar 

01-02-2023 Josephine Bour-Huijnen, 91 jaar 

06-02-2023 Irene Caubo-van Loo, 77 jaar 

10-02-2023 Marie-Clair Gillissen,88 jaar 

 

IN ONZE PAROCHIE WERD GEDOOPT:  
15-01-2023 Maura Maurmair 

21-01-2023 Lyvia Vliexs 
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Vormsel 

De info-ouderavond over het vormsel is geweest. De vormelingen 

zullen het sacrament in november ontvangen, ze zijn dan al gestart 

met het vervolgonderwijs en zitten dan al in de brugklas.  

We zijn gestart met het vormelingentraject en maken gebruik van de 

methode van Alpha Youth. Deze methode bestaat interactieve 

bijeenkomsten waarin we met de vormelingen in gesprek gaan over 

het leven en geloof! Anders dan in de standaardopbouw van Alpha zal 

er geen maaltijd zijn. We zullen telkens (behalve de eerste keer) 

starten met een H. Mis, zodat de gebruiken van de kerk bij de kinderen 

weer opgefrist worden en ze zich wat vrijer voelen bij de vormselmis. 

Wie geen informatie over het vormsel 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 

deken Bouman, emailadres: deken@pancratiusheerlen.nl , telefoon 

06-10983891 of kapelaan Taison, emailadres: kapelaan@rkheerlen.nl 

, telefoon 06-51627758. 

Ontmoet Maria op bedevaart in Banneux 

 

Graag bieden wij u de gelegenheid om op dinsdag 23 mei op bedevaart 

naar Banneux te gaan. We vertrekken per  bus ’s morgens om 8:30 

uur bij de St. Josephkerk aan de Heerlerbaan waar we omstreeks 

18:00 uur weer terug zijn. Wij zullen de Heilige Mis vieren in de 

verschijningskapel en maken samen de bidweg naar de bron. We zijn 

bij de viering van de ziekenzegening tijdens het Maria lof. Ook bent u 

bent in de gelegenheid de kruisweg te aanbidden en desgewenst te 

biechten. Het belooft een mooie devote dag te worden.  

De kosten voor de hele dag (inclusief een maaltijd) zijn € 40,-. U kunt 

zich tot 15 maart aanmelden bij Fred van den Bos (koster St. 

Martinusparochie), e-mail: fredvandenbos@rkheerlen.nl of telefoon 

06-22027561. Vergeet niet aan te geven of u een dieet volgt. Graag 

de eigen bijdrage van € 40,- per persoon overmaken op 

rekeningnummer NL54 ABNA 0454 2878 36 t.n.v. Parochie H. Martinus 

onder vermelding van ‘Bedevaart Banneux’ en de naam van de 

deelnemer. 

Met vriendelijke groet, Kapelaan Taison 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
mailto:deken@pancratiusheerlen.nl
mailto:kapelaan@rkheerlen.nl
mailto:fredvandenbos@rkheerlen.nl
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Winterhulp voor Oekraïne 

Op donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur is er de 

mogelijkheid om goederen in te leveren op het parochiekantoor van 

Parochie St. Joseph, Heerlerbaan. Het gaat hier om winterkleding, 

houdbare levensmiddelen, medicamenten zoals Ibuprofen en 

paracetamol, incontinentiemateriaal, luiers, enz. Voor een 

gedetailleerde lijst verwijzen we u naar de affiches en de flyers. Ook 

een geldelijke steun is welkom voor de kosten van het transport. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
*vloerbedekking*laminaat Willemstraat 101-103 

HEERLEN 

E-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 

 

 
MANDERS INTERIEURS 

 

mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
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Introductie van de Orde der Tempeliers,  

De Orde der Tempeliers, officiele naam voluit Ordo Supremus Militaris 

Templi Hierosolymitani, Latijn voor  “De Soevereine Militaire Orde vann 

de Tempel van Jeruzalem”, vaak afgekort met “OSMTH” of “Knights 

Templar”of “Tempeliers”, is de  bekendste internationale Orde van de 

Tempeliers ter wereld, en de enige Orde van de Tempeliers die door 

de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties is erkend 

met een  speciale consultatieve status. 

De Orde van vandaag is gebaseerd op de principes van ridderlijke 

dienstbaarheid en christelijke naastenliefde, voor het eerst 

aangenomen door de oorspronkelijke Tempeliers in het Heilige Land in 

het jaar 1118 en in die vroege dagen uitgevoerd vanuit hun 

hoofdkwartier op de Tempelberg in de Heilige Stad Jeruzalem , die aan 

hen werd verstrekt door de toenmalige koning van het Latijnse 

koninkrijk van Jeruzalem, Boudewijn de Tweede. 

In de huidige tijd is OSMTH: 

• Internationaal van aard,  

• Oecumenisch christen in onze religieuze kijk, verwelkomende 

leden van alle christelijke denominaties;  

• Gericht, in onze liefdadigheidsactiviteiten en internationale 

belangenbehartiging, op zaken als mensenrechten, 

godsdienstvrijheid, cultureel behoud, duurzame ontwikkeling 

en humanitaire hulp aan de minderbedeelde wereldburgers. 

In Nederland is de Orde geherintroduceerd in 2010, nadat de Orde in 

Nederland in de jaren ’80 was “uitgestorven”. Sinds 2019 is de Orde 

weer een autonome Groot-priorij met meer dan 50 leden. 

Jaarlijks houdt de Orde haar Algemene Leden Vergadering, al dan niet 

samen met een investituur. 

Dat laatste is een ceremoniële gebeurtenis waarbij kandidaten, 

postulanten geheten, tot Ridder in de Orde worden gemaakt. Dit is een 

plechtige gebeurtenis volgens eeuwenoud ritueel dat bij voorkeur in 

een gewijde kerk dient plaats te vinden.   

OSMTH Nederland is zeer verheugd te mogen melden dat er een 

investituur van vier postulanten tot Ridder zal plaatsvinden in de St. 

Pancratius kerk te Heerlen op 12 maart as. Gedurende en in 

samenhang met, de Hoog Mis aldaar om 11.30, onder de spirituele 

leiding van Deken Bouman en ceremoniële leiding van de Groot Prior 

van de Orde. 

 

Fr. Ennio H.A.R. Senese, di Sisto  (ST) GCTJ 

Groot Prior, Vereniging OSMTH Nederland. 
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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 Taison, Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen,  

Tel: 06-51627758 kapelaan@rkheerlen.nl.  

 

Diaken: Theo Cloodt, T 06-34524700 E theo.cloodt@home.nl 

 

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 

 

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: kerkbestuur@rkheerlen.nl 

mailto:deken@pancratiusheerlen.nl
mailto:kapelaan@rkheerlen.nl
mailto:theo.cloodt@home.nl
mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
mailto:secretariaat@pancratiusheerlen.nl
http://www.pancratiuskerk-heerlen.nl/

