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PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

25 FEBRUARI T/M 1 APRIL 2017 
 
Carnaval vieren stopt na drie dagen... of niet?? 
 
Het is ondertussen geen geheim meer dat ik vastelaovend een warm 
hart toedraag. Ik vond het zelfs een emotioneel moment toen ik 
onlangs toe mocht treden tot de raad van elf van C.V. de Vlavrèters 
van Welten-Benzenrade! Ik ben de vereniging heel erg dankbaar dat 
ik op deze manier als kapelaan nog meer de mogelijkheid krijg om 
uit te dragen waar de Kerk voor moet staan: 'náást mensen staan, 
midden in de samenleving aanwezig zijn en zorgen voor binding met 
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mensen.' Met onze prins Paul (God) II een middagje naar de St. 
Martinusschool in Welten geweest om te vertellen over de carnaval 
(en veertigdagentijd). Op de vraag wat de prins in de hand had 
antwoordde een van de kinderen uit groep 2: 'een toverstaf!' En 
eigenlijk heeft het kind nog gelijk ook! Het toverde bij een glimlach 
op het gezicht toen de kinderen met de prins een polonaise hielden 
en ze plezier hadden.  
 
Vastelaovend heeft te maken met het omdraaien van rollen en het 
doorbreken van standen. Symbolisch draagt de burgemeester de 
'macht' over aan de prins met zijn gevolg door de sleuteloverdracht. 
De macht wordt afgelegd en even is de burgemeester of de dokter 
gelijk aan de 'gewone mens', versterkt door verkleden en 
schminken/maskers. De scepter (toverstaf) van de prins is een teken 
van zijn macht. Maar macht wordt misbruikt zodra men bóven de 
ander gaat staan; juist daarin laat carnaval een ander geluid horen, 
of zou moeten horen. Dit is dezelfde boodschap die ik al aangaf waar 
we als Kerk voor moeten staan: 'naast mensen staan'. De 
Vastelaovend is een diep geworteld cultureel feest en maakt 
zichtbaar waar de mens ten diepste behoefte aan heeft in een 
samenleving die (te) individueel is en mensen kan buitensluiten en 
opsluiten: namelijk binding, saamhorigheid, verbroedering, een lach 
waar verdriet is, een glimlach waar eenzaamheid is. Dit mag niet 
stoppen na carnaval; dit mag het hele jaar doorklinken. Wie écht 
carnaval begrijpt kijkt verder dan alleen maar het feestvieren en het 
springen van plezier, wat een uiting mag zijn van hetgeen we in ons 
voelen. Vastelaovend heeft met het leven te maken. Sterker nog, 
vastelaovend is een manier van leven! 
 
Kapelaan Blom en raad van elf lid van C.V. de Vlavrèters 
 
Vastenactie!! 
 
Graag attenderen wij u op de Vastenactie 2017. Meer informatie 
vindt u in de bijgevoegde folder. Bij voorbaat dank voor uw steun! 
 
Vieringen Pancratius via internet te volgen 
 
Mocht het bijvoorbeeld glad worden en wilt u toch verbonden zijn 
met de Pancratius: Wist u dat alle vieringen via internet te volgen 
zijn via www.kerkdienstgemist.nl ? Zeker een aanrader! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zaterdag 25 februari 
Zaterdag in week 7 
Theresiakapel 
10.00 uur Mevr. Wijman-
Schoffelen 
 
Geen biechtgelegenheid  
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Pastoor Mathieu Leclerq 
 

 
 
Zondag 26 februari 
Achtste Zondag door het 
jaar 
1e Lezing: Jes. 49, 14-15 
Evangelie: Mt. 6, 24-34 (A) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Mevr. Wijman-Schoffelen 

11.30 uur Samenzang 
Thea Uding-van Santvoort 
(zesw.d.); Emile en Claie 
Luijten-Winnikes; Overl. fam. 
H.J. Schiffers-Oostwegel (jrd.) 
 
Maandag 27 februari 
Maandag week 8 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Mevr. Wijman-
Schoffelen 
 
Dinsdag 28 februari 
Dinsdag in week 8 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Mevr. Wijman-
Schoffelen 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 1 maart 
Aswoensdag 
10.00 uur H. Mis met 
askruisje 
Voor alle zielen in het 
vagevuur; Mevr. Wijman-
Schoffelen; Dhr. Knoors 
 
19.00 uur Neet Mis met 
askruisje 
Emile Nijskens; Henriëtte 
Quanjel-Brouwers; Echtp. 
Reuters-Canisius en zonen 
 
Donderdag 2 maart 
Donderdag na Aswoensdag 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Mevr. Wijman-
Schoffelen; Hub Zits en fam. 
Janssen met name Sophie 
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Vrijdag 3 maart 
Eerste Vrijdag (Orgelspel) 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Mevr. Wijman-
Schoffelen; Ton Ruitenbeek; 
Echtp. Janssen-Cremers 
 
Zaterdag 4 maart 
Zaterdag na Aswoensdag 
Theresiakapel 
10.00 uur Maria Peels-Hardy 
(zesw.d.); Mevr. Wijman-
Schoffelen 
 
Biechtgelegenheid 14.00-
14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Mevr. Koenderink-Collombon 
 
Zondag 5 maart 
Eerste Zondag van de 
Veertigdagentijd 
1e Lezing: Gen. 2, 7-9+3, 1-7 
Evangelie: Mt. 4, 1-11 (A) 
Preek: Kapelaan Blom 
 
10.00 uur Dekenaal 
Kerkkoor St. Caecilia 
Coos Witteveen-Bulters; Ernest 
Lempers; Inie Aalberts namens 
St. Caeciliakoor; Mevr. 
Wijman-Schoffelen 
 
11.30 uur Samenzang 
Henriëtte Quanjel-Brouwers 
(zesw.d.); Charly Fisher; Jo en 
Betie Lousberg, zoon Wim en 
overl. v.d. fam. Lousberg en 
Hanneman (jrd.); Josef 

Moonen (jrd.); Overl. ouders 
Helders en Marietje Helders-v. 
Schaik (jrd.) 
 
Maandag 6 maart 
Week 1 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 7 maart 
Week 1 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 8 maart 
Week 1 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 9 maart 
Week 1 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Vrijdag 10 maart 
Week 1 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; 8ste jrd. en 
wegens verjaardag Marcel 
Brand en overl. moeder 
 
Zaterdag 11 maart 
Week 1 veertigdagentijd 
Theresiakapel 
10.00 uur Overl. v.d. fam. 
Ruyters 
 
Biechtgelegenheid 14.00-
14.30 uur  
Kapelaan Blom 
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18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis  
 
Zondag 12 maart 
Tweede Zondag van de 
Veertigdagentijd 
1e Lezing: Gen. 12, 1-4a 
Evangelie: Mt. 17, 1-9 (A) 
Preek: Prof. Rohling 
 
10.00 Schola Cantorum 
Wiel Leenders (jrd.); Emile en 
Claire Luijten-Winnekes 
 
11.30 uur Samenzang 
Ria Gielgens-van Heumen 
(zesw.d.); Jan en Marijke 
Willems-Knops (jrd.); Mia 
Verhaegh-Scheeren; Overl. 
v.d. fam. Grootjans-Kelleter en 
echtp. van den Warenburg-
Grootjans (jrd.) 
 
Maandag 13 maart 
Week 2 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur  
 
Dinsdag 14 maart 
Week 2 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 15 maart 
Week 2 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Dhr. Knoors 
 
 

Donderdag 16 maart 
Week 2 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Vrijdag 17 maart 
Week 2 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Zaterdag 18 maart 
Week 2 veertigdagentijd 
Theresiakapel 
10.00 uur H. Mis 
 
Biechtgelegenheid 14.00-
14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis  
 
Zondag 19 maart 
Derde Zondag van de 
Veertigdagentijd 
1e Lezing: Ex. 17, 3-7 
Evangelie: Joh. 4, 5-15+19b-
26+39a+40-42 (A) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 Capella Sine Nomine 
Carel van Kroonenburgh (jrd.) 
11.30 uur Samenzang 
Fam. Dohmen-Schunck (jrd.); 
Diny Deloo-Vrouenraets; 
Ouders Kohl; Lev. en overl. v. 
Stichting Patiëns; Mevr. Bork-
Cremers; Jos Sonnenschein en 
overl. fam. (jrd.) 
 
Maandag 20 maart 
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H. Jozef, Bruidegom van de 
H. Maagd Maria 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 21 maart 
Week 3 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 22 maart 
Week 3 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 23 maart 
Week 3 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Vrijdag 24 maart 
Week 3 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Frans Cremers 
 
Zaterdag 25 maart 
Aankondiging van de Heer 
(Maria Boodschap) 
Theresiakapel 
10.00 uur Henk Logister (jrd.) 
 
Biechtgelegenheid 14.00-
14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Hans Haemers; Uit 
dankbaarheid bij een 95ste 
verjaardag 

Zondag 26 maart 
Vierde Zondag van de 
Veertigdagentijd 
1e Lezing: 1 Sam. 16, 1b+6-
7+10-13a 
Evangelie: Joh. 9, 1+6-9+13-
17+34-38 (A) 
Preek: Prof. Rohling 
 
10.00 Gregoriaanse 
samenzang 
Hub Hamers (jrd.); Frans 
Martens, echtp. Martens-Mond 
en overl. v.d. fam. Mond (jrd.) 
 
11.30 uur 
Blokfluitensemble 
Nota Bene 
Mia Verhaegh-Scheeren; Mevr. 
Gielgens-van Heumen 
 
Maandag 27 maart 
Week 4 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 28 maart 
Week 4 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Wiel Leenders 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 29 maart 
Week 4 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 30 maart 
Week 4 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
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Vrijdag 31 maart 
Week 4 veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur  
 
Zaterdag 1 april 
Week 4 veertigdagentijd 
Theresiakapel 
 

10.00 uur H. Mis 
 
Biechtgelegenheid 14.00-
14.30 uur  
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis  
 

 
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID: 
19-1-2017 Ria Gielgens-van Heumen, 92 jaar 
25-1-2017  Netty Bork-Cremers, 90 jaar 
02-2-2017 Clara Brouns-Bidlot, 92 jaar 
11-2-2017 Paula Moonen-Cordewener, 90 jaar 
 
Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 
periode van 1 april t/m 29 april 2017: DINSDAG 21 MAART  
 
 
Pelgrimswandeling 
 
Op zaterdag 25 maart 2017 lopen mensen van parochies uit 
Heerlen en Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van vastenactie 
2017. Een pelgrimstocht ter bezinning en aandacht voor het 
vastenactieproject Nepal, 30 helpende handen uit Heerlen herbouwen 
een school voor de allerarmste kinderen en met aandacht voor de 
minderbedeelden in onze eigen omgeving. 
De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl. 
Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan een mooie route 
van ruim 5 km. Iedereen is welkom !! 
Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk 
een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie 
waarbij we ook de jongeren van de Pelgrimstocht in Spijkerbroek 
ontmoeten. Uw vrije gave is welkom voor het project Nepal.  
De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen, in die zin, is 
het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is 
bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies. 
U kunt zich opgeven bij: Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: 
ajhouben@hetnet.nl of Hanny van der Wouw- Vrehen, tel. 045-
5322181; e-mail; hvrehen@ziggo.nl  

mailto:ajhouben@hetnet.nl
mailto:hvrehen@ziggo.nl
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Vast... en zeker! 
 
Jaren geleden... ga je met een groep vrienden carnaval vieren in 
Blerick, waar ik toen nog woonde. Vrienden van vrienden, het waren 
jongens uit Holland, die op een gegeven moment kwamen vragen: 'ik 
hoor telkens zingen over 'vastelaovend', (hun best doen om het zo 
goed mogelijk uit te spreken), wat is dat precies?' Welkom in 
Limburg, waar de term vastelaovend een vertrouwd woord is en ook 
de wortels verraadt van dit volksfeest. Letterlijk betekent het 
'vastenavond', van oorsprong verwijzende naar de vooravond van de 
Veertigdagentijd (beginnend op Aswoensdag) en men nog een keer 
uitbundig uit z'n dag kan gaan, alvorens de bezinningstijd aanbreekt. 
Het is de moeite waard om, na een tijd van feest, even een pas op de 
plaats te maken, even nadenken, even bezinnen. Dit evenwicht is 
niet verkeerd! Er zijn zoveel plaatsen waar men geen feest kan 
vieren, waar ellende is die we ons niet kunnen voorstellen. Niet 
alleen ver weg, maar ook dicht bij zijn er genoeg problemen en 
schrijnende omstandigheden. Heel in het bijzonder mogen we kijken 
naar het kruis waar Jezus aan gestorven is. Zijn handen en voeten 
waren vastgenageld. Er zijn zoveel mensen die zich vastgenageld 
voelen, door de zware last die het leven met zich kan meebrengen.  
 
Een pastoor had ooit een keer een kruis aan de muur hangen, 
maar... met een Jezus zonder armen. Het was niet gevallen, maar 
het wilde de boodschap uitdragen: 'wij moeten de armen van Jezus 
zijn'. En ik voeg eraan toe 'ook zijn voeten.' Om juist naar mensen 
toe te gaan die 'vast' zitten. Juist door het kruis kon Jezus helemaal 
zijn hart laten spreken. Want de liefde laat zich niet vasthouden! 
Juist door zijn leven te hebben gegeven uit liefde en weer op te staan 
uit de dood heeft Hij voor ons de hemel geopend. Als wij 'vast' zitten 
aan zonden, aan zorgen, aan verdriet; dan kunnen we nog altijd ons 
hart openen voor Hem die wéét wat het betekent om 'vast' te zitten. 
Vertrouwen op Hem stelt ons in staat om los te komen en te léven 
vanuit van zijn liefde. Onze opdracht is om onze handen en voeten te 
gebruiken om leven te brengen bij mensen, om met liefde mensen 
nabij te zijn die 'vast' zitten zodat we beetje hemel mogen brengen. 
 
Laten we deze bezinningstijd zinnig gebruiken door meer aandacht 
voor Jezus, door onze eigen zonden en zorgen te overdenken, en 
door anderen bij te staan. 
 
Kapelaan Blom. 



 9 

Het nieuwe adres en de nieuwe openingstijden van het 
secretariaat vindt u op de laatste bladzijde van het 
Parochienieuws! 
 
 
 

 
 

Vieringen Pancratius via internet te volgen 
Mocht het bijvoorbeeld glad worden en wilt u toch verbonden zijn 
met de Pancratius: wist u dat alle vieringen via internet te volgen zijn 
via www.kerkdienstgemist.nl ? Zeker een aanrader! 

 

 
 

 

 MANDERS INTERIEURS 
 

 
*vloerbedekking  *laminaat  

*zonwering 
Willemstraat 101-103  HEERLEN 
e-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 
 
 

 

 

Wijngaardsweg 10, 6412 PJ Heerlen 
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630 

E-mail: info@moonen-wanders.nl 
Website: www.moonen-wanders.nl 

 

MOONEN-WANDERS 
STEENHOUWERIJ 

Grafmonumenten&Natuursteenwerken 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
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Bereikbaarheid Pancratiuskerk met Carnaval 
 
Op zondag 25 februari is de Grote Optocht. De binnenstad is via de 
auto via de Akerstraat heel slecht bereikbaar. 's Morgens worden de 
meeste cafés beleverd met grote bierwagens en voor de live 
uitzending zullen diverse vrachtwagens containers en units e.d. 
leveren. 
 
Voor de Mis van 10 uur: 
Voor de kerkgangers die per auto het Pancratiusplein Noord willen 
bereiken, adviseert de organisatie te rijden via de Gasthuisstraat- 
Pancratiusstraat – Bongerd naar de oprit langs het Glaspaleis om dan 
op Pancratiusplein Noord te parkeren. Langs de optochtroute worden 
op zondagmorgen dranghekken geplaatst. De oprit naar de kerk 
wordt opengehouden aan de Bongerdzijde. Ter plaatse van het pad 
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naar kerk tussen de feesttent en de Beercompany worden de hekken 
ook open gehouden. Ook zullen er doorgangen gemaakt worden op 
de Akerstraat. 
 
Voor de Mis van 11:30 uur: 
Voor voetgangers zullen hekken worden opengehouden om de kerk 
te kunnen bereiken. Maar aangezien de optocht om 12.11 uur op de 
Vlotstraat start, zal deze ongeveer tegen het eind van de Mis bij de 
Pancratiuskerk zijn. Daarom is parkeren bij de kerk voor deze Mis 
niet mogelijk. De Mis gaat wel gewoon door!! 
 
 
Stille Omgang 19 maart Amsterdam 
 
“Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte” is het thema 
van de komende Stille Omgang die in de nacht van zaterdag 18 op 
zondag 19 maart traditiegetrouw in Amsterdam gehouden wordt.  
Het is een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, 
mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen.Ook 
Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd. 
Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer autobussen ingezet 
om de pelgrims naar Amsterdam vv te vervoeren. Op 
zaterdagavond 18 maart vertrekken deze te Heerlen  op 
opstapplaats Busstation Heerlen-centrum, (achterzijde 
station) Spoorstraat om 19.55 uur. 
Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw 
de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, 
die meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en 
hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 
uur begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het 
Singel vlakbij het Spui. 
Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen 
Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten. 
Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug 
naar Limburg en Oost-Brabant.  
De pelgrims uit Heerlen worden zondagochtend 19 maart 
tegen 06.35 uur weer op de opstapplaats afgezet. 
De deelnemersprijs bedraagt € 23,00 per persoon. 
Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 10 maart bij de 
plaatselijke correspondent: 
Harry Berben, tel.: 045-5711499 of mail: h.berben@tele2.nl. 
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Parochiepriesters  
Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 
(Tel.: 045-571 3682, deken@pancratiusheerlen.nl, twitter: @DekenHeerlen) 
 
Kapelaan Rick Blom, Pastorie Molenberg, Gerard Bruningstraat 2  
(Tel.: 045-542 6767 of mob. 06-5572 2869 rickblom7@hotmail.com) 
 
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 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: 571 36 82 
 
Secretariaat van de St. Pancratiusparochie (vanaf 1 maart): 
Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82 
Openingstijden: dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
Carnavalsdinsdag 28 februari blijft het secretariaat gesloten! 
 
E-mailadres: 
secretariaat@pancratiusheerlen.nl  
 
Website: 
www.pancratiuskerk-heerlen.nl 
 
E-mailadres Federatiebestuur: 
federatiebestuur.heerlen@gmail.com 
 

mailto:deken@pancratiusheerlen.nl
mailto:rickblom7@hotmail.com
mailto:secretariaat@pancratiusheerlen.nl
http://www.pancratiuskerk-heerlen.nl/
mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com

