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PAROCHIENIEUWS ST. PANCRATIUS 
 

 28 AUGUSTUS T/M 15 OKTOBER 2022 

Kapelaan Taison: welkom in Heerlen! 

De bisschop zal per medio september kapelaan Taison benoemen in de 

parochies van ons cluster. Op 11 september zal hij afscheid nemen in 

Maastricht-West, waar hij nu werkzaam is; direct daarna verhuist hij, 

om op zondag 18 september om 10 uur voor het eerst de H. Mis te 

vieren in Welten, waarna iedereen aansluitend in de gelegenheid is 

hem om te feliciteren en kennis te maken bij ’t Bakkes in Welten. 

De week erna, 25 september, zal hij celebreren om 10 uur in de 

Molenberg, om vervolgens om 11:15 uur onthaald te worden in de 

Josephparochie van de Heerlerbaan.  

Kapelaan Taison is 33 jaar en afkomstig uit India. Hij is al geruime tijd 

in Nederland, waar hij studeerde aan het Groot-Seminarie Rolduc. Hij 

is nu drie jaar actief als kapelaan in Maastricht-West. 

Zowel bij de kennismaking met het pastorale team als met het 

kerkbestuur heeft hij een buitengewoon goede indruk gemaakt bij de 

kennismakingsgesprekken. Wij wensen hem een goede afronding en 

afscheid in Maastricht, en zien uit naar zijn komst in Heerlen. 
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Hij zal worden benoemd in alle parochies, maar het accent van zijn 

werken zal (net zoals eerst bij Rick Blom) zijn in de Josephparochie 

Heerlerbaan en in Welten, waar hij ook zal komen wonen. 

Zijn contactgegevens vanaf 15 september: 

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 

kapelaan@rkheerlen.nl T 06-51627758 

Vakantierooster verlengd 

Het vakantieschema wordt verlengd, omdat de nieuwe kapelaan pas 

medio september arriveert en teveel wijzigingen alleen maar 

verwarrend zijn. Dat betekent tot medio oktober, de periode van dit 

parochieblad: 

• woensdag avondmis 19.00 uur Molenberg: valt uit 

• vrijdag avondmis 18.30 uur H. Moeder Anna: valt uit 

• zaterdag avondmis 18.00 uur Pancratius: valt uit 

• zaterdag avondmis 19.00 uur Martinuskerk Welten: valt uit 

Daarnaast is er een extra Mis: 

• zaterdag 19.00 uur Theresiakapel (Putgraaf) 

Zo hopen we toch aan iedereen voldoende gelegenheid te kunnen 

geven om te kunnen vieren in onze kerken. Welkom! De Mistijden van 

alle kerken in het cluster zijn te vinden op www.rkheerlen.nl 

Gaan trouwen 

Zijn voornemens om gaan trouwen, allen in de Pancratiuskerk: 

• 3 september om 13.00 uur: Peter Hoogendijk en Petra Beckers, 

wonend in de parochie St. Martinus Welten; 

• 12 september 14.00 uur: Danny Muller en Wendy Anatasia, 

wonend in de Andreasparochie; 

• 24 september 11.00 uur: Quinten van Moerbeke en Fleur 

Voragen, wonend in de parochies Heerlen-Noord; 

• 1 oktober 13.00 uur: Paul Koelman en Alina Wennemann, 

wonend in Landgraaf; 

• 1 oktober 15.30 uur: Charles van Druten en Eva Jamin, wonend 

in de parochie Molenberg. 

Van harte proficiat met deze mooie plannen, we wensen jullie een 

schitterende dag en vooral: heel veel geluk en zegen! 

mailto:kapelaan@rkheerlen.nl
http://www.rkheerlen.nl/
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Communie 2022 

Op zondag 3 juli heeft Cas Gorgels in de O.L.V. van Lourdeskerk – 

Molenberg zijn eerste H. Communie ontvangen en op zondag 31 juli 

heeft Finn Hummel zijn eerste H. Communie ontvangen in de 

Pancratiuskerk – Centrum. We wensen hen nog van harte proficiat! 

Uitnodiging Gezinsmissen in de Annakerk 

Afgelopen schooljaar was een geweldig jaar voor het kinder- en 

jeugdwerk in de parochies van Bekkerveld. 

Er is een jeugdkoor met 15 enthousiaste zangertjes gestart en 6 

kinderen hebben zich gemeld om tijdens de gezinsmissen de Deken te 

helpen als misdienaar. Daarom starten we ook met maandelijks een 

Gezinsmis. 

De eerste Gezinsmis is op zaterdag 10 september om 18.00 uur in de 

Annakerk, we gaan samen met de kinderen en de ouders dit nieuwe 

schooljaar starten en zegen vragen. 

De volgende Gezinsmis is op zaterdag 15 oktober om 18.00 uur in de 

Annakerk. 

Deze Missen worden uiteraard opgeluisterd door ons eigen 

jeugdkoortje. 

We willen iedereen van harte uitnodigen en natuurlijk speciaal de jonge 

gezinnen. 

Zijn er kinderen vanaf groep 4 die denken ik wordt blij van zingen of 

ik wil de Deken helpen als misdienaar neem dan contact op met onze 

catechiste, Anita van den Berg, email anita@pancratiusheerlen.nl of T 

06-40508492. 

 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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Zonnebloemafdeling Heerlen Centrum zoekt vrijwilligers!  

 

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Wij brengen 

mensen met een lichamelijke beperking bij elkaar en 

proberen hen fijne momenten te bezorgen.  

 

De Zonnebloemafdeling Heerlen Centrum is hard op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers.  

Wij zoeken mensen die onze maandelijkse activiteiten 

willen ondersteunen, of de gasten willen bezoeken die 

graag samen in gezelligheid van een kopje koffie willen genieten.  

Ook vrijwilligers die, als het werk hun aanspreekt, zich in willen zetten 

voor een bestuursfunctie zijn welkom. 

Voldoening 

Met het doen van iets heel kleins, kun je al veel voor een ander 

betekenen. Vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem is niet alleen leuk om 

te doen, maar het geeft ook een goed gevoel om iets voor een ander 

te betekenen.   

Informatie of aanmelden? 

Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer weten? 

Neem dan contact op met: Mw. Willemsen tel. nr.045-5741161. 

 

 
 

Correctie overzicht Communiedata 2023 

basisschool Tarcisius zondag 14 mei 2023, Annakerk 

basisschool St. Martinus donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag), 

Martinuskerk Welten 

basisschool Tovercirkel donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag), 

Andreaskerk Heerlerbaan 

basisscholen Windekind/Eikenderveld zondag 21 mei 2023, Annakerk 

basisscholen de Windwijzer zondag 28 mei 2023, Josephkerk 

Heerlerbaan 
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Lourdestriduum Molenberg 

De parochie Molenberg kent een hele bijzondere Lourdestraditie. 

Daarom is er jaarlijks een Lourdes triduüm. Dit jaar zal dit worden 

gevierd van 7-9 oktober. 

• Vrijdag 7 oktober 19.00 uur is de celebrant en predikant oud-

deken Kuijer, de zang wordt verzorgd door Young Spirit; 

• zaterdag 8 oktober 19.00 uur celebreert oudpastoor Miltenburg, 

nu deken in Thorn, de zang wordt verzorgd door New 

Generation; 

• zondag 9 oktober 10.00 uur wordt de pontificale hoogmis 

gecelebreerd door Mgr. de Jong, hulpbisschop van het Bisdom 

Roermond en Krijgsmachtsbisschop, waarbij de zang wordt 

verzorgd door Chrisko. 

Na iedere Mis worden de Lourdeskaarsen ontstoken en zingen we 

samen het “te Lourd’ op de bergen”. 

Welkom daarbij! 

Vormsel 2022 

Na de zomervakantie gaan we weer verder met ons vormseltraject, de 

vormelingen ontvangen de uitnodiging via de mail. 

Op zaterdag 19 november om 17.30 uur is het dan eindelijk zover, dan 

zullen de vormelingen het sacrament van het Heilig Vormsel 

ontvangen, in welke kerk wordt in het volgende parochieblaadje 

bekend gemaakt. 

Vormsel 2023 

Op de diverse basisscholen zullen de aanmeldingsformulieren voor het 

vormsel (groep 8) in september worden uitgereikt. Deze kunnen vóór 

15 oktober bij hun eigen leerkrachten worden ingeleverd. Ook kunnen 

de kinderen met behulp van onderstaande QR-code of via link 

https://ap.lc/o0lGn worden aangemeld. 

 

Hier geldt: uw aanmelding is in behandeling 

genomen, als u hier via de mail bericht van krijgt. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact 

opnemen met onze catechiste Anita van den Berg, 

emailadres: anita@pancratiusheerlen.nl , telefoon: 

06-40508492. 

 

https://ap.lc/o0lGn
mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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Zaterdag 27 augustus 

H. Monica 

 

14.00-14.10 uur GEEN 

Biechtgelegenheid 

 

Preek: Kapelaan van Attekum 

19.00 uur H. Mis 

Theresiakapel 

 

Zondag 28 augustus 

Tweeëntwintigste zondag 

door het jaar 

Preek: Prof. Rohling 

09.00 uur H. Mis 

 

11.30 uur H. Mis  

Regina Janssen-Schlösser 

(Zesw.d.); Harrie Dieteren 

(Jrd.); Echtp. Theo en Mia 

Ramaekers-Houben (Jrd.)   

 

Maandag 29 augustus 

Marteldood van de H. 

Johannes de Doper 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 30 augustus  

Dinsdag in week 22 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 31 augustus 

Woensdag in week 22 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

 

Donderdag 1 september 

Donderdag in week 22 door 

het jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 2 september 

Eerste Vrijdag 

09.00 uur H. Mis  

Echtp. Jongen-Damen en Tiny 

Dahmen; Hans en Jeanne 

Schaghen-Vrencken en zoon 

zon Kees; Adrianus Verbiest; 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

Zaterdag 3 september 

H. Gregorius de Grote, paus 

en kerkleraar 

 

13.00 uur Huwelijk  

Peter Hoogendijk en Petra 

Beckers 

 

14.00-14.10 uur 

Biechtgelegenheid 

 

Preek: Deken Bouman 

19.00 uur H. Mis 

Theresiakapel 

 

Zondag 4 september 

Drieëntwintigste zondag 

door het jaar 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

 

Preek: Prof. Rohling 

11.30 uur H. Mis  

Marie-Thérèse Prevoo-Steels 

(Zesw.d.); Ernest Lempers 
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Maandag 5 september 

Maandag in week 23 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 6 september 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 7 september 

Woensdag in week 23 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 8 september 

Maria Geboorte 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielenrust van Jan en 

Anneke van Berkum-van Tuijl 

 

Vrijdag 9 september 

Vrijdag in week 23 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis  

Echtp. Jongen-Damen en Tiny 

Dahmen; Voor de zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

Zaterdag 10 september 

Zaterdag in week 23 door het 

jaar 

 

14.00-14.10 uur 

Biechtgelegenheid 

 

Preek: Mgr. Schnackers 

19.00 uur H. Mis 

Theresiakapel 

Zondag 11 september 

Vierentwintigste zondag 

door het jaar 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

Voor overl. Echtg. Jan Boots 

(Jrd.) 

 

Preek: Prof. Rohling 

11.30 uur H. Mis  

 

Maandag 12 september 

Maandag in week 24 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

Lenny Bollen, namens vrienden 

 

14.00 uur Huwelijk  

Danny Muller en Wendy 

Anatasia 

 

Dinsdag 13 september 

H. Johannes Chrysostomus, 

bisschop en kerkleraar 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 14 september 

Kruisverheffing 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 15 september 

Onze Lieve Vrouw van 

Smarten 

09.00 uur H. Mis 
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Vrijdag 16 september 

HH. Cornelius, paus en 

Cyprianus, bisschop, 

martelaar 

09.00 uur H. Mis  

Echtp. Jongen-Damen en Tiny 

Dahmen; Voor de zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

Zaterdag 17 september 

Zaterdag in week 24 door het 

jaar 

 

14.00-14.10 uur 

Biechtgelegenheid 

 

Preek: Deken Bouman 

19.00 uur H. Mis 

Theresiakapel 

 

Zondag 18 september 

Vijfentwintigste zondag 

door het jaar 

Preek: Prof. Rohling 

09.00 uur H. Mis 

 

11.30 uur H. Mis  

Marlo Maenen-Crijns (zesw.d) 

 

Maandag 19 september 

Maandag in week 25 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

Frans Cremers; Jo en Betie 

Lousberg-Hanneman, zoon 

Wim en familie 

 

Dinsdag 20 september 

HH. Andreas Kim Taegŏn, 

priester en Paulus Chŏng 

Hasang, en gezellen, 

martlaren  

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 21 september 

H. Mattëus, apostel en 

evangelist 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 22 september 

Donderdag in week 25 door 

het jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 23 september 

H. Pius van Pietrelcina, 

priester (Pater Pio) 

09.00 uur H. Mis  

Echtp. Jongen-Damen en Tiny 

Dahmen; Voor de zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

Zaterdag 24 september 

Zaterdag in week 25 door het 

jaar 

 

11.00 uur Huwelijk  

Quinten van Moerbeke en Fleur 

Voragen 

 

14.00-14.10 uur 

Biechtgelegenheid 

 

Preek: Kapelaan Taison 

19.00 uur H. Mis 

Theresiakapel 
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Zondag 25 september 

Zesentwintigste zondag 

door het jaar 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

 

Preek: Prof. Rohling 

11.30 uur H. Mis  

Lidy Spiertz-Tempelman 

(Zesw.d.); 

Mia Guillaume Gerards (1e Jrd) 

 

Maandag 26 september 

Maandag in week 26 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 27 september 

H. Vincentius de Paul, 

priester 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 28 september 

Woensdag in week 26 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 29 september 

HH. Michaël, Gabriël en 

Rafaël, aartsengelen 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 30 september 

H. Hiëronymus, priester en 

kerkleraar 

09.00 uur H. Mis  

Echtp. Jongen-Damen en Tiny 

Dahmen; Voor de zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

Zaterdag 1 oktober 

H. Teresa van het Kind 

Jezus, maagd en 

kerklerares 

 

13.00 uur Huwelijk 

Paul Koelman en Alina 

Wennemann 

 

14.00-14.10 uur 

Biechtgelegenheid 

15.30 uur Huwelijk 

Charles van Druten en Eva 

Jamin 

 

Preek: Kapelaan van Attekum 

19.00 uur H. Mis 

Theresiakapel 

 

Zondag 2 oktober 

Zevenentwintigste zondag 

door het jaar 

Preek: Deken Bouman  

09.00 uur H. Mis 

Echtp. Pasmans-Vaessen (Jrd.) 

 

Preek: Kapelaan van Attekum 

11.30 uur H. Mis  

Ernest Lempers 

 

Maandag 3 oktober 

Maandag in week 27 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 4 oktober 

H, Franciscus van Asisi 

09.00 uur H. Mis 
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Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 5 oktober 

Woensdag in week 27  

09.00 uur H. Mis 

Henk Kempen 

 

Donderdag 6 oktober 

Donderdag in week 27  

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 7 oktober 

Heilige Maagd Maria van de 

Rozenkrans 

Eerste Vrijdag 

09.00 uur H. Mis  

Echtp. Jongen-Damen en Tiny 

Dahmen; Hans en Jeanne 

Schaghen-Vrencken en zoon 

Kees;  

 

Zaterdag 8 oktober 

Zaterdag in week 27  

14.00-14.10 uur 

Biechtgelegenheid 

 

Preek: Kapelaan Taison 

19.00 uur H. Mis 

Theresiakapel  

Sophia Verhelst-Wasten  

 

Zondag 9 oktober 

Achtentwintigste zondag 

door het jaar 

Preek: Kapelaan Taison 

09.00 uur H. Mis 

 

11.30 uur H. Mis  

Maandag 10 oktober 

Onze Lieve Vrouw Sterre 

der Zee 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 11 oktober 

Dinsdag in week 28 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 12 oktober 

Woensdag in week 28 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 13 oktober 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 14 oktober 

09.00 uur H. Mis  

Echtp. Jongen-Damen en Tiny 

Dahmen; Hans Doppler en 

George Verlinden; Voor de 

zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

Zaterdag 15 oktober 

Zaterdag in week 28 door het 

jaar 

14.00-14.10 uur 

Biechtgelegenheid 

 

Preek: Kapelaan Taison 

19.00 uur H. Mis 

Theresiakapel 
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Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 15-10-2022 tot 10-12-2022: dinsdag 4 oktober 

vóór 12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy: 

vrijdag 30 september 2022. 

 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
19-07-2022 Regina Janssen-Schlösser, 91 jaar 

19-07-2022 Marie-Thérèse Prevoo-Steels, 94 jaar 

29-07-2022 Bertie Haagmans-Langeslag, 87 jaar 

09-08-2022 Lidy Spiertz-Tempelman, 79 jaar 

11-08-2022 Malo Maenen-Crijns, 89 jaar 

 

IN ONZE PAROCHIE WERD GEDOOPT:  
25-06-2022 Jax Slooten 

10-07-2022 Sophie Vaessen 

24-07-2022 Matías Eurlings 

 

 

ZaterdagMiddagClub 

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 

 
*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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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 ons 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 T: 06-40508492. 

Uitnodiging Alpha-cursus 

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De tweede Alpha-

cursus gaat van start. De cursus geeft heldere en aansprekende uitleg 

over het christelijk geloof.  

De Alpha-cursus is iets voor jou als je: 

meer wilt weten over het christelijk geloof; wilt weten of er meer is 

tussen hemel en aarde; nieuwe mensen wilt ontmoeten; je kennis over 

het christelijk geloof wilt opfrissen. 

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk 

geloof besproken, zoals: 

Is er meer? / Wie is Jezus? / Bidden: waarom en hoe? / Hoe relevant 

is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons? 

In 13 weken tijd maak je kennis met het christelijk geloof. 

Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start met een gezellige 

maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het 

christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. 

De cursus duurt 12 avonden en één zaterdag.  

Lijkt het je wat? Kom dan de eerste keer gewoon vrijblijvend kijken of 

de cursus iets voor jou is. Laat wel op tijd weten dat je komt. We 

starten op maandag 12 september (inclusief maaltijd) op het adres 

Welterkerkstraat 3 in Welten - Heerlen. 

Aanmelden is verplicht of wil je meer informatie, dat kan bij onze 

catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl , 

telefoon: 06-40508492. 

 

Onderstaand enkele reacties van de cursisten van de 

eerste Alpha-groep. 
Interessante avonden met een zeer gemoedelijke en informele sfeer, 

waarbij kennis wordt opgedaan, maar daarbij ook veel gelachen wordt. 

Een aanrader voor iedereen die op een informele manier meer over 

het christelijke geloof wilt leren. Mireille 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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Met veel interesse en plezier heb ik de Alpha cursus gevolgd , met het 

doel om mijn kennis van het geloof en christendom nog eens op te 

frissen.  Naar aanleiding van het vertoonde filmmateriaal van de 

anglicaanse schrijver/ priester Nicky Gumble werd door deelnemende 

cursisten  gesproken , op een open en prettige manier over allerlei 

aspecten van het geloof en de Kerk, maar ook over eigen ervaringen. 

Paula 

Super leuke ervaring, waar iedereen zijn of haar mening kan en mag 

geven om zo dichter bij God te mogen staan. Natasha 

St. Josephmarkt – zondag 11 september 

De Sint Josephparochie Heerlerbaan organiseert op zondag 11 

september opnieuw een Sint Josephmarkt. Na de H. Mis van 11.15 uur 

(opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Heerlerbaan-

Welten), die tevens in het teken staat van Nationale Ziekendag (de 

Zonnebloem houdt aan het einde van de H. Mis een collecte), gaat de 

St Josephmarkt van start.  

Enkele activiteiten: 

• het Recreatieorkest van de Koninklijke Harmonie Heerlen zal 

enkele stukken ten gehore brengen van 12.30 tot 13.30 uur 

• opening van de buurtkast 

• vlaai, koffie en frisdrank worden verkocht; opbrengst hiervan is 

voor activiteiten van de parochie 

• springkussen voor de kinderen 

• wafels en poffertjes worden gebakken en zijn verkrijgbaar 

• sjoelen voor kinderen 

• kinderen kunnen zich laten schminken en tattoos  laten plakken 

• Ruud Pelzer zal voor de muziek zorgen 

• verkoop van eigengemaakte en goede 2e hands spullen 

• grabbelton 

• enz. enz.      Komt u ook? 

. 

Oktober: H. Mis in de Vredeskapel aan de Bautscherweg 

In de maand oktober zal de H. Mis van 19.00 uur op de 

donderdagavond plaatsvinden in de Vredeskapel, toegewijd aan Onze 

Lieve Vrouw van Fatima. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor de 

vrede in de Oekraïne. De H. Mis zal voorafgegaan worden door het 

bidden van de rozenkrans. De H. Mis in de Josephkerk vervalt op deze 

donderdagen 
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H. Mis in de Boskapel – donderdag 8 september 

Op donderdag 8 september (feest van Maria Geboorte) zal de H. Mis 

gevierd worden in de boskapel (bij slecht weer in de St. Josephkerk). 

Vóór de H. Mis zal de rozenkrans gebeden worden 
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De vakantie is weer bijna voorbij, alles heeft even stilgestaan, 

we hoefden niet naar school, niet te werken en de bedrijvigheid 

rondom het jeugdwerk in de parochies was ook even stil. Maar vanaf 

nu gaan we weer beginnen, er zullen weer diverse activiteiten worden 

georganiseerd en we hopen dat jullie hier net zo enthousiast over zijn 

als wijzelf. Wij staan in ieder geval te popelen om aan de slag te gaan. 

Tot gauw! 

 

Klaar voor de start? 

Ben je klaar voor de start? 

heb je zin in het jaar? 

Is er zon in je hart, 

is je kamertje klaar? 

 

Staat je wekker al stipt 

om op tijd weg te gaan? 

Zijn je nagels geknipt, 

is je haar al gedaan? 

 

Staat je fiets bij de stoep? 

Zit je brood in je tas? 

Weet je nog welke groep? 

Weet je al welke klas? 

 

Veel succes, ga maar vlug! 

Ik ga ook naar mijn baan. 

Kijk ik zwaai, jij zwaait terug. 

In mijn oog prikt een traan. 

 

2019 Marjet de Jong 

 

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen 

Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630 

Website: www.moonen-wanders.nl 

 

MOONEN-WANDERS 
STEENHOUWERIJ 

Grafmonumenten&Natuursteenwerken 
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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 (per 1-9)  

 

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/

