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PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

29 APRIL 2017 T/M 27 MEI 2017 
 
Pasen gaat door! 
 
Pasen lijkt alweer ver achter de rug; de paashaas is uit het 
straatbeeld verdwenen en de schalen, waar de eitjes in lagen, 
hebben al weer een andere bestemming gekregen. Maar toch is het 
nog niet voorbij! Pasen duurt in de kerk 7 keer 7 dagen en dan nog 1 
erbij om het compleet te maken: (7*7)+1=50 dagen. Via Hemelvaart 
komen we dan precies uit bij Pinksteren. Het is dan ook niet toevallig 
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dat het Paastafereel in de Pancratius tot Pinksteren blijft staan en 
nog door iedereen bewonderd kan worden. 
 
Dat Pasen langer blijft duren dan de dag zelf, betekent ook iets voor 
ons nu. Het laat ons zien dat een intense ervaring tijd nodig heeft om 
geplaatst te worden: de vrouwen, die het eerst het lege graf zagen, 
en de apostelen weten daar alles van. Ook zijn de 50 dagen voor hen 
nodig om een kanteling te maken: van mensen die verrijzenis 
ervaren, worden ze in die tijd eerst tot mensen die afscheid nemen 
(Hemelvaart) en vervolgens tot begeesterde geloofsverkondigers 
(Pinksteren). Wij worden daardoor geïnspireerd om in deze Paastijd 
dezelfde beweging door te maken: om onszelf te vernieuwen en 
begeesterd op pad te gaan door ons geloof uit te dragen door onze 
woorden, maar ook en vooral door onze manier waarop we met 
elkaar en de wereld omgaan. 
 
In deze geest wens ik iedereen een goede Paastijd toe! 
 
Deken Bouman 
 
 
Paastafereel 
 
Het is gebruikelijk in kerken om een kerststal op te zetten. In de 
Pancratiusparochie kennen we al jaren het gebruik om ook het 
paastafereel op te zetten; met dank aan de vrijwilligers! Van oudsher 
werden taferelen en afbeeldingen in kerken gebruikt als catechese; 
veelal ongeletterde mensen konden toch de boodschap van de Kerk 
verstaan. Nog altijd zijn mensen visueel ingesteld. Je onthoudt iets 
makkelijker als je iets voor je ziet. Je kunt je makkelijker in een 
verhaal verplaatsen als je er een 'plaatje' bij hebt. De moeite waard 
om in de paastijd een kijkje te komen nemen! 
 
 
Maria kent vele kanten 
 
Laatst was ik met vrienden in een kerk en kwamen we een afbeelding 
van Maria tegen. Een van hen vroeg aan me: 'welke Maria is dit?' Dat 
klinkt natuurlijk wel grappig! Alsof we meerdere Maria's hebben... we 
hebben Maria van Lourdes, Maria van Fatima, Maria van Kevelaer; we 
noemen haar troosteres van de bedroefden, Maria van Altijddurende 
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Bijstand. En zo kan ik nogal wel even doorgaan! Natuurlijk is er maar 
één Maria. Maar ze wordt onder zo vele titels aangeroepen. Dat laat 
de verscheidenheid zien van de moeder van Jezus. Al die titels laten 
de verschillende kanten naar voren komen zoals Maria als een 
moeder voor ons wil zijn. En dat is precies een echte moeder. Elke 
moeder moet zich van verschillende kanten laten zien: de ene keer 
bemoedigend, de ander keer een beetje vermanend, bijstaan, 
troostend, met gebed nabij zijn, dragend, beschermend. En ga maar 
door... een echt moederhart voelt precies aan waar haar kind mee 
zit.  
 
Laten we in de meimaand bijzonder aandacht schenken aan de 
moeder van Jezus die ook onze moeder is. In alle momenten van het 
leven wil ze ons nabij zijn en helpen. En het leven kent een grote 
verscheidenheid waarin ze ons bij wil staan. Zoals het refrein van een 
bekend Venloos liedje luidt: 'Ave Maria, Ave Maria, en in veurspood 
en gelök of in groët verdreet; Moderleef, waat auk gebeurt, verlaot 
ôs neet.' 
 
Kapelaan Rick Blom 
 
 
Bedevaart Leenhof 15 mei 
 
Vooral in de maand mei, de maand die bijzonder is toegewijd aan 
Maria, vinden mensen de weg naar het kapelletje van Leenhof. Ook 
wij met onze parochies willen daar samen naar toe trekken om 
samen te vieren, te danken, stil te staan bij ons leven van elke dag. 
'Wat beweegt ons?' Kijkend naar Maria mogen we die vraag stellen. 
Maria voelde zich bewogen, heeft 'ja' gezegd en heeft de Blijde 
Boodschap van liefde uitgedragen. Spreekt die boodschap ook ons 
aan, zodat wij in beweging komen om die boodschap van liefde uit te 
dragen. Laten we ons uitgenodigd weten en in beweging komen om 
samen naar Maria te gaan, naar het kapelletje van Leenhof waar zij 
bijzonder vereerd wordt. Op maandag 15 mei vieren we met onze 
parochies én met de parochie van Schandelen de H. Mis om 19.00 
uur, muzikaal ondersteunt door Mannenkoor St. Rochus uit Waubach. 
Op die manier zal om die reden de H. Mis van 18.30 uur in de Moeder 
Anna uitvallen. 
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Zaterdag 29 april 
H. Catharina van Siena 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Claar Theunissen 
 
Biechtgelegenheid 14.00-
14.30 uur 
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 30 april 
Derde Zondag van Pasen 
1e Lezing: Hand. 2, 14+22-32 
Evangelie: Lc. 24, 13-35 (A) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Echtp. Herens-Jacobs (jrd.); 
Voor de zielerust v.d. overl. 
leraren en leerlingen v.d. St. 
Henricus-Mavo; Alfons Graff 
 
11.30 uur Samenzang 
H. Mis 
 
Maandag 1 mei 
Maandag na 3de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 2 mei 
H. Athanasius, bisschop en 
kerkleraar 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 

Woensdag 3 mei 
HH. Filippus en Jakobus, 
apostelen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Dhr. Knoors 
 
Donderdag 4 mei 
Donderdag na 3de zondag 
Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Vrijdag 5 mei 
Eerste Vrijdag (Orgelspel) 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Echtp. Janssen-
Cremers 
 
Zaterdag 6 mei 
Zaterdag na 3de zondag Pasen 
 
Theresiakapel 
10.00 uur  
Overl. ouders en fam. 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 7 mei 
Vierde Zondag van Pasen 
1e Lezing: Hand. 2, 14a+36-41 
Evangelie: Joh. 10, 1-10 (A) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Ernest Lempers; Alfons Graff 
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11.30 uur GKZ Petrus en 
Pauluskerk Landgraaf 
Fenny en Sjeng v.d. Winkel-
Cobben (jrd.); Frans en Lies 
Kuijpers-Vankan en Cis 
Senden-Kuijpers (jrd.); Ouders 
Ummelen-Lodder; Charly 
Fisher 
 
Maandag 8 mei 
Maandag na 4de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 9 mei 
Dinsdag na 4de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 10 mei 
Woensdag na 4de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Echtp. Reuters-
Canisius en zonen 
 
Donderdag 11 mei 
Donderdag na 4de zondag 
Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Wiel Leenders 
 
Vrijdag 12 mei 
H. Pancratius 
10.00 uur Heerlens 
Bruidskoor 
Voor alle zielen in het 
vagevuur 
 
 
 

Zaterdag 13 mei 
Zaterdag na 4de zondag Pasen 
 
Theresiakapel 
10.00 uur  
John Logister (jrd.) 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 14 mei 
Vijfde Zondag van Pasen 
1e Lezing: Hand. 6, 1-7 
Evangelie: Joh. 14, 1-12 (A) 
Preek: Deken Bouman 
 
10.00 uur Schola Cantorum 
Alfons Graff 
 
11.30 uur Kerkkoor 
Schandelen 
1ste H. Communie van Sayuri 
van Os 
Ann Marie Corten-de Van der 
Schuren en fam.; Mevr. 
Gielgens-van Heumen; Mevr. 
Bork-Cremers; Mevr. Stassar-
Palmen v.w. verjaardag 
 
Maandag 15 mei 
Maandag na 5de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Dhr. Knoors; Uit 
dankbaarheid v.w. een 
verjaardag 
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Dinsdag 16 mei 
Dinsdag na 5de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Trudi Souren-
v.d. Geijn 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 17 mei 
Woensdag na 5de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 18 mei 
Donderdag na 5de zondag 
Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Vrijdag 19 mei 
Vrijdag na 5de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Zaterdag 20 mei 
Zaterdag na 5de zondag Pasen 
 
Theresiakapel 
10.00 uur H. Mis 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 21 mei 
Zesde Zondag van Pasen 
1e Lezing: Hand. 8, 5-8+14-17 
Evangelie: Joh. 14, 15-21 (A) 

Preek: Prof. Rohling 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Alfons Graff 
 
11.30 uur Samenzang 
Mevr. Gerda Gulpen-Opheij 
(jrd.); Ouders Kohl 
 
Maandag 22 mei 
Maandag na 6de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 23 mei 
Dinsdag na 6de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Wiel Leenders 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
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Woensdag 24 mei 
Woensdag na 6de zondag Pasen 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Frans Cremers 
 
Donderdag 25 mei 
Hemelvaart van de Heer 
1e Lezing: Hand. 1, 1-11 
Evangelie: Mt. 28, 16-20 (A) 
Preek: Prof. Rohling 
 
10.00 uur Dekenaal Koor 
St. Caecilia 
Overl. ouders Quanjel-Baur en 
fam. (jrd.); Alfons Graff 
 
Vrijdag 26 mei 
H. Filippus Neri, priester 

09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Zaterdag 27 mei 
Zaterdag na 6de zondag Pasen 
 
Theresiakapel 
10.00 uur H. Mis 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Overl. fam. Eurlings-Vrösch en 
Viehoff 
 

 
 
 
Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 
periode van 27 mei t/m 1 juli 2017: DINSDAG 16 MEI 
 
 
HUWELIJK: 
Op 13 mei om 13 uur zullen Rick Eussen en Elisa Nutzman 
elkaar in onze kerk het ja-woord geven. 
 
 
IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT: 
02-04-2017 Mees en Fiene Silvertand 
 
 
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID: 
 
13-04-2017 Wies Nijsten-Coenen, 92 jaar 
14-04-2017 Aggie Boekema-Rutte, 100 jaar 
15-04-2017 Ben Steverink, 96 jaar 
16-04-2017 Lenie Den Teuling-Kirkels, 95 jaar 
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Persbericht:Voettocht Assisi 2017 
 
Franciscus blijft ‘hot’! Een bijzondere heilige. De beste manier om 
hem te leren kennen is misschien toch met de voeten in Umbrië waar 
hij zelf rondtrok. Tot op vandaag bewonen zijn broeders die plekken. 
Al vele jaren organiseer ik, zelf Franciscaan, met veel vreugde elk 
jaar weer een voettocht in het voetspoor van Franciscus van Assisi. 
Het is steeds weer opnieuw een verrassende ontmoeting met deze 
heraut van de vrede. Dit jaar is de tocht van 4 tot en met 18 juli. Er 
zijn 9 wandeldagen. We trekken van klooster naar klooster en leggen 
ongeveer 180 km af. Het is voor een geoefende wandelaar die niet 
bang is voor ‘back to basics’. 
Voor meer informatie over deze tocht kunt u contact opnemen met 
kapelaan Blom, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze 
tocht en franciscaan, te bereiken via de pastorie Edisonstraat 2 6224 
GK Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 3634348 of per mail 
jmpp.jeukens@planet.nl. 
Zie ook www.franciscaansevoettochten.nl. Op donderdag 20 april is 
er een informatie bijeenkomst op de Edisonstraat 2 die begint om 
20.00 uur.  

 MANDERS INTERIEURS 
 

 
*vloerbedekking  *laminaat  

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

telefoon: 045-5720618 
 
 

 

mailto:jmpp.jeukens@planet.nl
http://www.franciscaansevoettochten.nl/
mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
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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&Natuursteenwerkenn  
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Bereikbaarheid kerk op 30 april 
 
Zondag 30 april is Heerlen het decor van “Heerlen Stormt”, waarin 
een 1500 deelnemers allerlei hindernissen nemen. Start en vertrek is 
op het Pancratiusplein. Dit betekent, dat er die dag NIET bij de kerk 
geparkeerd kan worden. 
Voor en na de Mis van 10 uur en voor de Mis van 11:30 zijn er 
openingen in de dranghekken, zodat de kerk bereikbaar is. Na de Mis 
van 11.30 uur zijn de dranghekken gesloten. Oversteken van het 
parcours is op verschillende plaatsen wel mogelijk, omdat de 
deelnemers van 12 uur iedere vijf minuten in groepen vertrekken. 
 
 
Rondleidingen in de Pancratius 
 
Iedere zaterdagmiddag is onze kerk van 13:00 tot 16:00 vrij 
toegankelijk voor bezoekers. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om 
zonder enige kosten (een gift mag altijd) hun enthousiasme en hun 
vakkennis over de Pancratius met iedereen te delen. Als u een paar 
minuten heeft of een enkele specifieke vraag, dan is dat prima; wilt u 
een uitgebreidere rondleiding, dan kan dat ook. Geeft u zelf aan wat 
u van hen verwacht! 
 
 
Vastenactie 
 
Er zijn  vele enthousiaste reacties en bijdragen ontvangen voor het 
project “30 helpende handen voor Nepal”. Verschillende parochies in 
Heerlen en Landgraaf ondersteunen de bouw van een school voor de 
allerarmste kinderen van Nepal. In de zomer van 2016 zijn dertig 
helpende handen an de Jeugdkring Chrisko uit Heerlen naar Thali 
gereisd om daar te beginnen met de school te herbouwen. In 2017 
wil de groep uit Heerlen opnieuw naar Nepal om het schooltje verder 
op te bouwen. Zij rekenen op uw steun die gebruikt gaat worden 
voor bouwmaterialen. 
Wilt u dit project ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken 
op: IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom 
Roermond onder vermelding van “Vastenactie 2017 Heerlen”. 
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4 mei dodenherdenking 
 
Op 4 mei herdenken we hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. 
Voorafgaand aan de officiële plechtigheden staan we in oecumenisch 
verband biddend en bezinnend stil. In de even jaren gebeurt dit in de 
Pancratiuskerk; in de oneven jaren in de protestantse kerk aan het 
Tempsplein. Dit jaar is de viering dus in de kerk aan het Tempsplein, 
waarbij de overweging wordt uitgesproken door deken Bouman. De 
viering begint om 18.00 uur, zodat iedereen aansluitend naar de 
gemeentelijke herdenking kan. 
 
 
Communiemissen 
 
In onze parochies vinden in mei en begin juni verschillende 1e 
Communiemissen plaats: Broederschool op Molenberg in de parochie 
van de Verschijning van de Onbevlekte Maagd op zondag 14 mei om 
10.00 uur; Windekind op Bekkerveld in de Moeder Anna op zondag 
21 mei om 11.00 uur; St. Martinusschool in Welten in de St. Martinus 
op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) om 10.00 uur; Tarcisius op 
Bekkerveld in de Moeder Anna op zondag 28 mei om 11.00 uur en de 
Windwijzer op heerlerbaan in de St. Joseph op zondag 4 juni om 
11.15 uur. OBS De Tovercirkel viert de Eerste Communie in de H. 
Andreas op donderdag 25 mei om 10.30 uur en BS de Pyler zondag 
28 mei om 13 uur ook in de H. Andreas. We wensen alle 
communicanten een mooie dag met hopelijk een zonnige dag. En dat 
Jezus als een zon mag schijnen in hun leven.  
Deken Bouman 
Kapelaan Blom 
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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: 
Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82 
Openingstijden: dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag 

mailto:deken@pancratiusheerlen.nl
mailto:rickblom7@hotmail.com
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van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
E-mailadres: 
secretariaat@pancratiusheerlen.nl  
 
Website: 
www.pancratiuskerk-heerlen.nl 
 
E-mailadres Federatiebestuur: 
federatiebestuur.heerlen@gmail.com 
 

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