PAROCHIENIEUWS ST. PANCRATIUS
16 OKTOBER T/M 11 DECEMBER 2021
Afscheid kapelaan Blom
Op 5 september namen we met pijn in het hart afscheid van onze
kapelaan Rick Blom. Het was een bijzonder afscheid voor hem, meer
een pastoorsafscheid dan een kapelaansafscheid! De verbondenheid
met zeer velen voor wie hij in afgelopen jaren zoveel heeft betekend,
maar ook de verbondenheid met de verschillende parochies en
verenigingen kwam goed tot zijn recht.
De Mis in de H. Moeder Annakerk werd geconcelebreerd door deken
Bouman, prof. Stevens en prof. Rohling, terwijl diaken Keijmis
diaconale assistentie verleende. Gekosterd werd door de kosters van
de H. Moeder Anna en van de Molenberg, andere taken zoals het
misdienen, lezen en collecteren werden opgepakt door vrijwilligers van
de verschillende parochies. De zang werd verzorgd door Chrisko, de
schola en het kinderkoor Welten, waarbij Jo Louppen, Jaap Dekker,
Nadine Maes en Marieke Cloodt voor de muzikale leiding zorgden.
Daarnaast vond ondersteuning plaats door de Schutterij en door de
Suisse.
Tijdens en na de receptie werd koffie, thee en fris aangeboden door
Scouting Welten; 't Bakkes uit Welten zorgde voor de vlaai. Beide
verenigingen zorgden samen voor de tafels, de kopjes, bordjes en alles
wat er nodig was, waarbij dhr. Eussen ook nog zorgde voor muzikale
sfeer.
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Bijzonder was ook de bijdrage van de Vlavreters, die in grote getale
gekomen waren en de kapelaan verrasten met de Orde van Verdienste
en een videoboodschap van Lex Uiting; tijdens de receptie kwam
T.O.G. hem zelfs nog een serenade brengen.
's Avonds was er nog een afsluitend samenzijn met de besturen in het
gemeenschapshuis Welten, waar hij van vrijwilligers een nieuw
koffiezetapparaat kreeg aangeboden en vanuit het kerkbestuur een
grote kampeertent; niet zozeer omdat hij nu wat zwervend is, dat ook,
maar omdat kamperen zijn grote hobby is en kampeervrienden ons
influisterden dat hij aan een nieuwe tent toe is.
Een bijzondere dag, niet alleen voor hem, maar voor al onze parochies.
Dank aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet! We hopen dat het
hem goed gaat in Bergen, Afferden en Siebengewald, waar hij nu zijn
weg aan het verkennen is; op 17 oktober zal hij om 14.00 uur in
Bergen als pastoor worden geïnstalleerd. Uit het oog is zeker niet
uit het hart!
Het kerkbestuur.
Geen nieuws over een nieuwe kapelaan
Ondanks herhaalde beloften vanuit het bisdom is er nog geen enkel
nieuws over een nieuwe kapelaan. Dankzij inzet van priesters die
daartoe bereid zijn, lukt het om het misschema voor de komende
periode rond te krijgen, hoewel het soms met hangen en wurgen is.
Grote dank dus aan prof. Rohling, mgr. Schreurs, pastoor Jacobs en
mgr. Schnackers.
Zolang er geen nieuwe kapelaan is, kunt u voor alle vragen voor
sacramenten en uitvaarten terecht bij mij: dus de parochies
Pancratius, Molenberg, H. Moeder Anna Bekkerveld, Welten en Jospeh
Heerlerbaan, inclusief Elisabethkapel. Denk vooral niet: de deken heeft
het te druk, dus we vragen maar niet; dat zou verschrikkelijk zijn!
Wanneer er geen nieuwe kapelaan zou komen, en dat begin ik toch
steeds meer te vrezen, zullen we er helaas niet aan ontkomen om met
betrekking tot het aantal vieringen de tering naar de nering te zetten.
Het oude Kerstschema zal, zelfs als er een nieuwe kapelaan komt, zeer
moeilijk worden door enkele afwezigheden van vervangers. Maar we
zetten er samen de schouders onder, dank voor uw medewerking en
vertrouwen!
Deken Bouman
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Allerheiligen / Allerzielen
De herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar zal als volgt
plaatsvinden:
• Zaterdag 30-10 18.00 uur H. Mis in H. Moeder Anna (deken
Bouman)
• Zondag
31-10 10.00 uur H. Mis in de Molenberg (deken
Bouman)
• Zondag 31-10 10.00 uur H. Mis in de Elisabethkapel (mgr.
Schreurs)
• Zondag 31-10 13.30-14.30 uur inloop in de Pancratius (deken
Bouman)
• Zondag
31-10 15.00 uur Allerzielenlof Welten en zegening
graven (deken Bouman)
• Zondag 31-10 15.00 uur Allerzielenlof St. Joseph Heerlerbaan
en zegening graven (diaken Keijmis)
Kerk en Corona
De bisschoppen hebben na overleg met de overheid bepaald, dat er in
de kerken geen controle op QR-codes plaats zal vinden. Formeel hoeft
de 1,5 meter ook niet meer gehandhaafd, maar om ieders veiligheid
kiezen we ervoor om de 1,5 briefjes wel zoveel mogelijk te hanteren,
zodat we wat meer gespreid door de kerk zitten. Wees welkom!
Oproep: Stichting
materialen

Chrisko

zoekt

opslagruimte

voor

hun

Stichting Chrisko moet per 1-1-22 de opslagruimte die ze nu huren
verlaten, omdat de gemeente het pand gaat slopen. Dat betekent dat
zij een nieuwe opslagruimte zoeken voor alle spullen die gedurende
het jaar gebruikt worden voor hun activiteiten. Dat zijn spel- en
speelmaterialen, maar ook facilitaire middelen voor jeugdclubs en
zomerkamp.
Het gaat om een ruimte van ongeveer 40 vierkante meter
vloeroppervlakte.
Wie kan helpen? Heeft u een opslagruimte die Chrisko kan gebruiken?
Weet u een opslagruimte te huur? Laat het ons weten via 06-21891859
of secretariaat@stichtingchrisko.nl
N.B. we zoeken geen opslagboxen zoals Shurgard ea.
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Nieuwsbrief Pancratius
Vanuit de Pancratius wordt iedere week een digitale nieuwsbrief
verspreid. Interesse? Als u even een mailtje stuurt naar
parochiepost@rkheerlen.nl komt het allemaal goed. En als het toch
geen meerwaarde heeft: onderaan de mail staat een link, waarmee u
zich weer eenvoudig kunt uitschrijven, hoewel we dat niet verwachten!
In de komende periode zal hier ook regelmatig informatie over de
andere parochies worden gepubliceerd.
Diakenwijding Theo Cloodt
Door onze bisschop mgr. Smeets is onze parochiaan Theo Cloodt
toegelaten tot de wijding tot permanent diaken, nadat hij nu zijn
parttimestudie op het Theologisch Instituut Rolduc en zijn stage in
Kerkrade succesvol heeft afgrond.
Vanwege de ziekte van de bisschop zal hij waarschijnlijk gewijd worden
door de hulpbisschop mgr. de Jong. Deze wijding zal plaatsvinden op
zaterdag 30 oktober om 10.30 uur in de Christoffelkathedraal in
Roermond. De bisschop is voornemens hem na de wijding te
benoemen als vrijwillige permanent diaken in Heerlen. Nadere details
over zijn aandachtsgebieden zullen later worden ingevuld.
Op zondag 31 oktober zal hij in de HH. Missen in de St.
Pancratiuskerk voor het eerst als diaken assisteren om 9.00 en
11.30 uur. Na de H. Missen is er in de kerk zelf gelegenheid om
hem te feliciteren.
Wij wensen hem een hele goede voorbereiding toe op de wijding, en
we wensen hem, zijn echtgenote Marieke en de verdere familie van
harte proficiat en heel veel zegen!
Deken Bouman
Jubileum diaken Keijmis
Op zondag 21 november viert diaken Keijmis de Mis van 11.15 uur in
de Josephkerk zijn 25-jarig diakenjubileum. Hij assisteert zelf als
diaken in deze H. Mis; u bent van harte uitgenodigd om deze H. Mis
mee te vieren. Na afloop is iedereen in de gelegenheid om hem zijn
Cisca te danken en te groeten. Wij wensen hen nu alvast van harte
proficiat en heel veel zegen!
Deken Bouman
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Communie en Vormsel 2022
Op de basisscholen de Broederschool, Eikenderveld, St. Tarcisius, en
Windekind zijn de aanmeldingsformulieren voor de eerste Heilige
Communie (groep 4) of het vormsel (groep 8) uitgereikt. Op de
basisschool St. Martinus Welten zal dit binnenkort gebeuren.
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
deken Bouman.
De Eerste Heilige Communieviering vinden dit schooljaar plaats:
Moeder Anna kerk: zondag 15 mei 2022 om 11.30 uur (Basisschool
Tarcsius)
Moeder Anna kerk: zondag 22 mei 2022 om 11.30 uur (Basisscholen
Eikenderveld/Windekind)
St. Martinuskerk: Hemelvaartsdag 26 mei 2022 om 10.00 uur
(Basisschool St. Martinus)
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk Molenberg: zondag 29 mei 2022
om 10.00 uur (Broederschool)
H. Vormsel brugklassers
Op vrijdag 19 november om 18.00 uur zullen de vormelingen van ons
cluster het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen in de St.
Josephkerk. De Vormheer is nieuwe vicaris generaal Quaedvlieg. Het
betreft Sofie Batens – Yme van den Berg – Marieke van den Bongard
- Nairi Buisman – Qiu Coenen - Lexie Dassen - Kendrick Dassen –
Nathan Geensen – Dylano Gielen – Jolie Göbbels – Daan Graat – Minke
Heinrichs – Anne van de Kandelaar – Sophie Kolenburg – Jasmijn van
der Laan – Melanie van der Lee – Teije Niels - Joep Schneiders – Mees
Silvertand - Mirte Smeets – Lynn Stadhouders – Alyson Steins - Quinn
Vermeulen – Myrthe Voragen – Lisa Winnubst - Nina Wronowski.
Wij wensen deze kinderen de kracht van de H. Geest en heel veel
zegen!
Sint Maarten
Op woensdagavond 10 november is om 18:30 uur de jaarlijkse Sint
Maartensviering in Welten. Na afloop gaan we met de lampionnen over
staat. Ook kinderen van andere wijken zijn hier welkom!

5

Alphacursus
Samen eten, elkaar ontmoeten, samen praten, samen lachen, samen
leren en naar elkaar luisteren, dat is Alpha.
Deze cursus geeft een heldere en aansprekende uitleg over het
Katholiek geloof. We denken na over wat het Katholiek geloof nu
eigenlijk is, hoe we het kunnen beleven en hoe het persoonlijk wordt.
Alpha is vrijblijvend en geschikt voor iedereen die hier meer over wil
weten. De cursus is zowel geschikt voor degene die pas Katholiek is
geworden als voor degene die (opnieuw) op zoek wil gaan naar de
basis van het Katholieke geloof.
De avonden worden gehouden in de pastorie van Welten. Elke
bijeenkomst begint om 18.00 uur met een gezellige maaltijd, op deze
manier leren we elkaar beter kennen. Daarna gaan we hierover samen
verder praten en denken over het thema van deze avond, er zal altijd
voldoende tijd zijn voor persoonlijke vragen. Om 20.30 uur wordt de
avond afgesloten.
Voor aanmelding van deze cursus kunt u een afspraak maken voor een
intakegesprek met onze catechiste Anita van den Berg. Email
anita@pancratiusheerlen.nl
of
telefonisch
06-40508492

Mis Winkbulle
De zondag na de 11e ven de 11e openen we het Coranavalsseizoen
met een Mis, samen met de Winkbulle. Dat zal dit jaar zijn op zondag
14 november om 11:30 uur in de Pancratiuskerk. Van harte welkom
om dit mee te vieren!
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Zaterdag 16 oktober
Zaterdag in week 28 door het
jaar
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

Donderdag 21 oktober
Donderdag in week 29 door
het jaar
09.00 uur H. Mis
Vrijdag 22 oktober
Vrijdag in week 29 door het
jaar
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Preek: Deken Bouman
18.00 uur Frans Schneider
Zondag 17 oktober
Negenentwintigste zondag
door het jaar
Preek: Mgr. Schnackers
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 23 oktober
Zaterdag in week 29 door het
jaar
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

Preek: Prof. Rohling
11.30 uur Caroline SpronkCanisius (1e jrd.); Fam
Pasmans-Kerckhoff (Jrd.);
Bijzondere intentie; Joep
Giezen vanwege zijn
verjaardag

Preek: Prof. Rohling
18.00 uur H. Mis
Zondag 24 oktober
Dertigste zondag door het
jaar
Preek:Deken Bouman
09.00 uur H. Mis
11.30 uur H. Mis

Maandag 18 oktober
H. Lucas, evangelist
09.00 uur H. Mis

Maandag 25 oktober
Verjaardag van de wijding
van alle kerken waarvan de
wijdingsdatum niet bekend
is
09.00 uur Jeanne SchaghenVrencken; Frans Cremers

Dinsdag 19 oktober
Dinsdag in week 29 door het
jaar
09.00 uur Jack en overl. fam.
Aarts; Anny Heinrichs-Dovern
09.30-10.30 uur Aanbidding

Dinsdag 26 oktober
Dinsdag in week 30 door het
jaar
09.00 uur Ouders DovernKusters en Anny en Eed

Woensdag 20 oktober
Woensdag in week 29 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
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Woensdag 27 oktober
Woensdag in week 30 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Maandag 1 November
Allerheiligen
10.00 uur H. Mis
Dinsdag 2 november
Allerzielen
10.00 uur Voor de zielenrust
van Jan en Anneke van
Berkum–van Tuyl; Jozef
Moonen en overledenen van de
Fam. Moonen-Knibbeler

Donderdag 28 oktober
HH. Simon en Judas,
apostelen
09.00 uur H. Mis
Vrijdag 29 oktober
Vrijdag in week 30 door het
jaar
09.00 uur Voor de zielenrust
van Jan en Anneke van
Berkum–van Tuyl; Echtp.,
Jongen-Dahmen en Tiny
Dahmen

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 3 november
Woensdag in week 31 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 30 oktober
Zaterdag in week 30 door het
jaar
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

Donderdag 4 november
H. Carolus Borromeüs,
bisschop
09.00 uur Ter eerherstel van
’t H. Hart van Jezus

Preek: Mgr. Schreurs
18.00 uur H. Mis

Vrijdag 5 november
Eerste vrijdag
Vrijdag in week 31 door het
jaar
09.00 uur Echtp. JanssenCremers; Echtp., JongenDahmen en Tiny Dahmen;
Hans en Jeanne SchaghenVrencken en zoon Kees

Zondag 31 oktober
Eenendertigste zondag door
het jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis
11.30 uur Fam. KerstenJussen (jrd.); Betsy
Savelsbergh; Frans Schneider
13.30-14.30 uur inloop
herdenking overledenen
afgelopen jaar

Zaterdag 6 november
Alle heilige verkondigers
van het geloof in onze
streek
Preek: Deken Bouman
18.00 uur H. Mis
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Zondag 7 november
H. Willibrord, bisschop
Verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse
Kerkprovincie
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis

09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen
Zaterdag 13 november
Zaterdag in week 32 door het
jaar
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

11.30 uur Mia GuillaumeGerards (zesw.d.)Jo Meijers
(jrd); Ernest Lempers; Jeanne
Schaeghen-Vrencken; Maria
Vrouenraets-Krewinkel

Preek: Prof. Rohling
18.00 uur H. Mis
Zondag 14 november
Drieëndertigste zondag
door het jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis

Maandag 8 November
H. Willehad, bisschop
09.00 uur Echtp. RitzenDemacher

11.30 uur H. Mis
Dinsdag 9 november
Kerkwijding van de
Lateraanse Basiliek
09.00 uur Fam. ConstenJanssen; Ouders PortzAlferink; Hubertus Maenen

Maandag 15 November
Maandag in week 33 door het
jaar
09.00 uur H. Mis
Dinsdag 16 november
Dinsdag in week 33 door het
jaar
09.00 uur Jeanne SchaghenVrencken; Anny HeinrichsDovern

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 10 november
H. Leo de Grote, paus en
kerkleraar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Donderdag 11 november
H. Martinus (van Tours),
bisschop
09.00 uur H. Mis

Woensdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
09.00 uur Betsy Savelbergh

Vrijdag 12 november
H. Josafat, bisschop en
martelaar

Donderdag 18 november
Donderdag in week 33 door
het jaar
09.00 uur Hubertus Maenen
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Vrijdag 19 november
Vrijdag in week 33 door het
jaar
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen;
Hans Doppler en George
Verlinden

Woensdag 24 november
HH. Andreas Dung Lac,
priester, en gezellen,
martelaren van Vietnam
09.00 uur Frans Cremers
Donderdag 25 november
Donderdag in week 34 door
het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 20 november
Zaterdag in week 33 door het
jaar
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Preek: Deken Bouman
18.00 uur Frans Schneider

Vrijdag 26 november
Vrijdag in week 34 door het
jaar
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Zondag 21 november
Christus, Koning van het
Heelal
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 27 november
Zaterdag in week 34 door het
jaar
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

Preek: Prof. Rohling
11.30 uur Overl. Ouders
Pasmans-Janssen en zonen
Harry, Twan en Jules (Jrd.)

Preek: Prof. Rohling
18.00 uur H. Mis
Zondag 28 november
Eerste Zondag van de
Advent
Preek: Deken Bouman
09.00 uur Jacques Notermans
(Jrd.)
Preek: Prof. Rohling
11.30 uur H. Mis

Maandag 22 November
H. Cecillia, maagd en
martelaar
09.00 uur H. Mis
Dinsdag 23 november
Dinsdag in week 34 door het
jaar
09.00 uur Voor de
overledenen van de Fam. Aarts
en eerherstel aan ’t H. Hart
van Jezus

Maandag 29 November
H. Andreas, apostel
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
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Dinsdag 30 november
Dinsdag in week 1 van de
Advent
09.00 uur Overl. van de Fam.
Cremers-Hanssen

Zondag 5 december
Tweede Zondag van de
Advent
Preek: Deken Bouman
09.00 uur Tiny en Huub
Pasmans-Vaessen, grootouders
Stephaan Vaessen, Josephine
Vaessen-Franck, Chris Vaessen
en ouders Winand Vaessen en
Gerry Vaessen-Frijns (Jrd.)

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

11.30 uur Ernest Lempers

Donderdag 2 december
Donderdag in week 1 van de
Advent
09.00 uur Voor Eerherstel van
’t H. Hart van Jezus

Maandag 6 december
Maandag in week 2 van de
Advent
09.00 uur H. Mis
Dinsdag 7 december
H. Ambrosius, bisschop en
kerkleraar
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 3 december
Eerste vrijdag
H. Franciscus Xaverius,
priester
09.00 uur Echtp. JanssenCremers; Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen;
Hans en Jeanne SchaghenVrencken en zoon Kees

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 8 december
Onbevlekte ontvangenis
van de Heilige maagd Maria
09.00 uur Voor de zielenrust
van Jan en Anneke van Berkum
-van Tuyl

Zaterdag 4 december
Zaterdag in week 1 van de
Advent
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

Donderdag 9 december
Donderdag in week 2 van de
Advent
09.00 uur Jeanne SchaghenVrencken

Preek: Deken Bouman
18.00 uur H. Mis
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Vrijdag 10 december
Vrijdag in week 2 van de
Advent
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
18.00 uur Jeanne SchaghenVrencken

Zaterdag 11 december
Zaterdag in week 2 van de
Advent
Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de
periode van 11-12-2021 tot 15-01-2022: dinsdag 30 november
vóór 12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy:
vrijdag 26 november 2021
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
02-09-2021 Hein Puts, 82 jaar
07-09-2021 Hubertus Halmans, 73 jaar
08-09-2021 Willy Vandenboorn, 75 jaar
15-09-2021 Wiel Bour, 99 jaar
23-09-2021 Mia Guillaume-Gerards, 79 jaar
30-09-2021 Sophia Verhelst-Westen, 77 jaar
IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:
22-08-2021 Luc Ummels
29-08-2021 Ciro Cipali
29-08-2021 Scott Handels
25-09-2021 Mark Aerts
IN ONZE PAROCHIE traden in het huwelijk:
18-09-2021 Kyle Koche en Shauny Peters
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ZaterdagMiddagClubje
We horen vaker van ouders dat de kinderen altijd tijdens de
communielessen heel erg genieten van de bijbelverhalen en de uitleg
hierover. En dat ouders geloofsopvoeding belangrijk vinden voor de
opvoeding van hun kinderen.
Daarom organiseren we als samenwerkende parochies een
ZaterdagMiddagClub. Dit Clubje is van 14.00 – 16.00 uur in de pastorie
van Welten, Welterkerkstraat 3 in Heerlen. We starten meestal met
een knutselwerkje en na een korte pauze gaan we samen naar een
bijbelverhaal luisteren. Meestal hebben we daarna nog tijd over om
een kaarsje te gaan aansteken in de kapel. We eindigen altijd met
samen spelen, binnen of buiten. Het is altijd reuze gezellig! Wij vragen
geen contributie, maar natuurlijk is een vrije gave altijd welkom. En
ook al ben je niet in de gelegenheid om elke zaterdag te komen, dan
hoeft dat geen probleem te zijn.
Het lijkt mij fijn om samen met jullie ook na het communietraject
samen op weg te gaan richting het vormsel….
Als je denkt dit is misschien iets voor mijn kind kun je altijd informatie
krijgen bij onze catechiste Anita van den Berg, dat kan via de mail of
telefonisch. Mail: anita@pancratiusheerlen.nl Telefoon: 06-40508492.

13

Parochie St. Pancratius Heerlen, financieel overzicht 2020-2016
Bedragen in €
Opbrengsten

2020

2019

2018

2017

2016

Kerkbijdragen

49.154

40.203

42.648

42.531

47.393

Collectes

18.168

27.358

27.929

32.524

31.240

Kaarsengeld/offerblok

11.803

13.915

15.125

15.769

15.179

HH Missen

16.606

17.513

19.851

29.491

21.615

Rente/opbrengsten bezittingen

3.386

3.386

2.863

4.242

193

Incidentele inkomsten/giften

6.782

3.890

7.475

8.339

28.393

Totalen

105.899 106.265 115.891 132.896 144.013

Kosten
Onderhoud gebouwen

(1)

38.357

30.804

33.283

32.761

37.092

Kosten eredienst, pastorale activiteiten
en beheerskosten
(2)

21.544

19.942

22.325

21.540

35.301

Verplichte en vrijwillige bijdragen

(3)

13.514

20.194

12.968

26.380

18.822

Salarissen, pensioenpremie en sociale
lasten
(4)

42.688

43.506

49.663

62.430

63.537

Totalen

116.103 114.446 118.239 143.111 154.752

Exploitatie tekort

10.204

8.181

2.349

(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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10.215

10.739

Toelichting financieel overzicht Met excuses voor de vertraging
treft u links hiernaast het financieel overzicht 2020-2016 aan.
Door de sluiting vanwege de Coronamaatregelen zijn veel inkomsten
gedaald. Dat is zichtbaar bij de collectes, het kaarsengeld en HH.
Missen. Maar dankzij extra ondersteuning van u bij de kerkbijdrage en
de giften zijn de totale inkomsten nagenoeg gelijk gebleven, tot onze
verrassing, onze blijdschap en onze dankbaarheid!
Helaas zijn de uitgaven wel weer wat toegenomen, waardoor ook het
tekort gestegen is tot
€ 10.204. Dat kunnen we voor een jaar hebben, maar niet voor een
langere periode, daar ons eigen vermogen per 31-12-2020 € 87.919,bedraagt. Daarbij hebben we een negatieve reactie gehad van de
gemeente Heerlen op onze aanvraag voor de onderhoudssubsidie van
ons Rijksmonumentaal kerkgebouw voor de periode 2021-2016, wat
een tegenvaller van zo’n
€ 5.000,- per jaar betekent; waarbij we hopen de gemeente nog op
andere gedachten te kunnen brengen.
Dank voor uw bijdragen, uw inzet en uw betrokkenheid. We hopen op
u te mogen blijven rekenen! Het kerkbestuur.

MANDERS INTERIEURS
*vloerbedekking*laminaat Willemstraat 101103 HEERLEN
E-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618

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

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
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