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PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

27 JANUARI T/M 24 FEBRUARI 2018 
 
Goede afsluiting van 2017 en een goed begin van het 
nieuwe jaar 
 
Het jaar 2017 hebben we bijzonder afgesloten! De kerststalbouwers 
en bloemversierders kregen grote complimenten voor de bijzondere 
kerststal en versiering van onze kerk; de vieringen waren goed 
verzorgd en druk; ook was er een zeer speciaal tintje aan Kerstavond 
door Holy Moly. We mochten nl. de Tipitenten gebruiken en werden 
daarbij zelfs ondersteund door medewerkers van de organisatie van 
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Holy Moly in hun eigen vrije tijd! Daardoor konden vrijwilligers het 
mogelijk maken dat we na afloop van de beide Missen elkaar onder 
het genot van warme chocomel en Glühwein Zalig Kerstmis konden 
wensen. Het bijzonder karakter werd nog versterkt door Hub 
Meessen, die dankzij zijn team Mobile Live en sponsoren ervoor 
zorgde, dat de H. Mis van 21.00 uur live buiten te volgen was op een 
groot scherm.  
De beide nieuwe lokatiebestuurders Tilly Draaisma en Hans Kragten 
hebben zich die Kerstavond bijzonder goed ingezet. Wij feliciteren 
Hans overigens nog nadrukkelijk, omdat hij bij zijn afscheid als 
cardioloog van Zuyderland uit handen van onze gouverneur de 
versierselen ontving, behorend bij benoeming tot officier (!) in de 
orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat! 
Na de kerstdagen was het feestgevoel nog niet voorbij: op 27 
december kon de penningmeester melding maken van een heel 
bijzonder nieuws. Iemand had nl. vernomen dat we in 2016 zo’n € 
30.000,- tekort hadden in de exploitatie en dat 2017 weliswaar 
financieel een wat betere kant opging door bezuinigingen en 
versterking van de inkomsten, maar nog zeker niet met een positief 
saldo zou eindigen. Hij beloofde aan mij als deken een eenmalige 
bijdrage als een duw in de rug en perspectief voor de toekomst…. en 
ging daarbij uit van het tekort van een jaar, waardoor hij maar liefst 
€ 30.000,- liet bijschrijven op de rekening van het kerkbestuur! Zeer 
hartelijk dank aan deze schenker, die bekend is bij mijzelf en de 
penningmeester, maar verder anoniem wenst te blijven. Echt een 
hele goede en bijzondere afsluiting van 2017, die het vertrouwen 
voor de toekomst versterkt. 
Laten we in 2018 samen verder bouwen aan onze 
geloofsgemeenschap, uitgaand van het vele goede dat al gebeurt, vol 
vertrouwen dat wonderen nog bestaan. 
Ik wens iedereen, mede namens de andere geestelijken, de leden 
van het lokatiebestuur en van het overkoepelend kerkbestuur, heel 
veel zegen voor het nieuwe jaar! 
 
Deken Bouman 
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Zaterdag 27 januari 
Zaterdag week 3 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Corrie Giesberts-
Ruijters 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 

 
 
 
Zondag 28 januari 
Vierde Zondag door het jaar 
1e Lezing: Deut. 18, 15-20 
Evangelie: Mc. 1, 21-28 (B) 
Preek: Deken Bouman 
 

10.00 uur Schola Cantorum 
H. Mis 
 
11.30 uur Kerk. Zangkoor 
Schandelen 
Nico Habets; Wies Nijsten-
Coenen; Ouders Kohl van de 
kinderen 
 
Maandag 29 januari 
Maandag week 4 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 30 januari 
Dinsdag week 4 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 31 januari 
H. Johannes (Don) Bosco, 
priester 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 1 februari 
Donderdag week 4 
09.00 uur H Voor alle zielen in 
het vagevuur  
 
Vrijdag 2 februari 
Maria Lichtmis 
Samenzang 
09.00 uur Echtp. Janssen-
Cremers; Voor alle zielen in 
het vagevuur; Uit 
dankbaarheid vanwege een 
verjaardag;  
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Zaterdag 3 februari 
Zaterdag week 4 
 
Theresiakapel 
10.00 uur H. Mis 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Deken Bouman 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
Zondag 4 februari 
Vijfde Zondag door het jaar 
1e Lezing: Job 7, 1-4+6-7 
Evangelie: Mc. 1, 29-39 (B) 
Preek: Prof. Rohling 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
Echtp. Hulsman-Widdershoven 
(jrd.); Ernest Lempers 
 
11.30 uur Samenzang 
Overl. ouders Johan Helders en 
Marietje Helders-v. Schaik 
(jrd.); Ed Flint 
 
Maandag 5 februari 
H. Agatha, maagd en 
martelares 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Echtp. J. 
Roumen-Smeets 
 
Dinsdag 6 februari 
HH. Paulus Miki en 
gezellen, martelaren 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; W. van Wersch 

09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 7 februari 
Woensdag week 5 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 8 februari 
Donderdag week 5 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur; Wiel Leenders; 
Echtp. Louis Logister en Em 
Logister-Spreksel 
 
Vrijdag 9 februari 
Vrijdag week 5 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Zaterdag 10 februari 
H. Scholastica, maagd 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Henk en John 
Logister 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Prof. Rohling 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Anna en Joseph Le Jeune-
Huffener (jrd.) 
 
Zondag 11 februari 
Zesde Zondag door het jaar 
1e Lezing: Lev. 13, 1-2+45-46 
Evangelie: Mc. 1, 40-45 (B) 
Preek: Deken Bouman 
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10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
H. Mis 
 
11.30 uur Samenzang 
Wies Nijsten-Coenen 
 
Maandag 12 februari 
Maandag week 6 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 13 februari 
Dinsdag week 6 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 
 
Woensdag 14 februari 
Aswoensdag 
10.00 uur H. Mis met 
askruisje 
Voor alle zielen in het 
vagevuur 
 
19.00 uur Neet Mis met 
askruisje 
Wim Valkenburg; Emile 
Nijskens 
 
Donderdag 15 februari 
Donderdag na Aswoensdag 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Vrijdag 16 februari 
Vrijdag na Aswoensdag 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
 

Zaterdag 17 februari 
Zaterdag na Aswoensdag 
 
Theresiakapel 
10.00 uur H. Mis 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
Overl. en lev. v.d. fam. 
Werker-Prevoo (jrd.) 
 
Zondag 18 februari 
Eerste Zondag van de 
Veertigdagentijd 
1e Lezing: Gen. 9, 8-15 
Evangelie: Mc. 1, 12-15 (B) 
Preek: Kapelaan Blom 
 
10.00 uur Gregoriaanse 
samenzang 
H. Mis 
 
11.30 uur Samenzang 
Nico Habets 
 
Maandag 19 februari 
Maandag week 1 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Dinsdag 20 februari 
Dinsdag week 1 van de 
veertigdagentijd  
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
09.30-10.30 uur Aanbidding 



 6 

Woensdag 21 februari 
Woensdag week 1 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Donderdag 22 februari 
Sint Petrus’ Stoel 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
Vrijdag 23 februari 
Vrijdag week 1 van de 
veertigdagentijd 
09.00 uur Voor alle zielen in 
het vagevuur 
 
 

Zaterdag 24 februari 
Zaterdag week 1 van de 
veertigdagentijd 
 
Theresiakapel 
10.00 uur Frans Cremers 
 
Biechtgelegenheid  
14.00-14.30 uur  
Kapelaan Blom 
 
18.00 uur Volkszang 
Preek: Prof. Meulenberg 
H. Mis 
 
 
 
 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 
periode van 24 februari t/m 31 maart 2018: VRIJDAG 9 
FEBRUARI 2018 
 
 
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID: 
 
06-12-2017 John Lewis Falcon, 67 jaar 
21-12-2017 Adèle van de Grint-Kolenburg, 84 jaar 
30-12-2017 Wim Koreman, 84 jaar 
16-01-2018 Jacques Notermans, 87 jaar 
 
 
Weekdagmissen in Crypte 
 
Om te sparen op de verwarmingskosten van de Pancratiuskerk zullen 
de weekdagmissen van maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
zoals vorig jaar in de Crypte van de Pancratiuskerk worden gevierd. 
De weekendmissen en de dinsdag (met orgelspel en uitstelling) 
zullen worden gevierd in de grote kerk zelf. 
 
 
Ons secretariaat is op carnavalsdinsdag 13 februari gesloten 
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Vieringen Pancratius via internet te volgen 
 
U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen 
via onder: “Dienst Pancratius online”! 
 
 
Huispaaskaarsen te bestellen 
 
Dit jaar worden huispaaskaarsen aangeboden om te bestellen bij ons 
secretariaat of sacristie. Er zijn 3 modellen die u kunt kopen, nl. 
 
Model 1: lengte 250, diameter 60 mm voor € 11,00 
Model 2: lengte 300, diameter 70 mm voor € 15,50 
Model 3: lengte 200, diameter 60 mm voor € 10,00 
 
Ieder model heeft een andere opdruk die u kan bekijken op het 
secretariaat of sacristie. Ze zijn te bestellen tot uiterlijk dinsdag 6 
maart  waarbij we vragen om ook vooraf te betalen. 
 
De paaskaarsen worden in de Paaswake gezegend waarna u ze na de 
H. Mis in de sacristie kan afhalen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wijngaarsweg 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&Natuursteenwerkennn 
 

 



 8 

 
 
Parochiebladbezorgers 
 
Wij zoeken dringend een parochiebladbezorger/bezorgster voor het 
bezorgen van het blad voor de volgende route: Ruys de 
Beerenbroecklaan vanaf nr. 38, Bekkerweg, Benzenraderweg, 
Kortstraat en Laan van Hövell tot Westerflier. Dit zijn ca. 100 stuks, 
looptijd is ongeveer 45 min. U kunt u graag aanmelden op het 
secretariaat. Bij voorbaat onze dank! 
 
 
Orgelconcert dinsdag 
 
Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een 
middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft 
u het niet te laten: entree is een vrije gave. Welkom dus ook in het 
nieuwe jaar op dinsdag 6 februari. 
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Geweldig, dank u wel! 
 
In het weekend van 16 en 17 december mochten medewerkers van 
de Stichting Opala weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte houden. 
De opbrengst overtrof onze stoutste verwachting: liefst € 716,53.  
Ze zeggen tegenwoordig wel vaker dat kerstmis het feest van de 
liefde is, maar het is meer. Liefde voor de medemens, die kansloos is 
en afhankelijk van onze steun, werd door uw milde gaven treffend 
zichtbaar. U was het verlengde van de hand van onze Verlosser, de 
reddende hand! 
Namens hen hartelijk bedankt voor uw zo welkome hulp. 

 MANDERS INTERIEURS 
 

 
*vloerbedekking  *laminaat  

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

telefoon: 045-5720618 
 
 

 

mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
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J.M. Vonhögen, voorzitter. 
 
Jeugdkring Chrisko bedankt notaris Hoekstra 
 
 
Op deze plaats wil het bestuur van Jeugdkring Chrisko heel graag 
notaris Hoekstra bedanken. Dankzij het netwerk van deken Bouman 
kwamen we met hem in contact en heeft notaris Hoekstra ons pro 
Deo geholpen bij de noodzakelijke statutenwijziging van onze 
stichting en het passeren van betreffende akte.  
R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko is nu bestuurlijk toekomstbestendig 
georganiseerd en ziet uit naar een inspirerend 2018, waarin wij 
tevens ons 12,5 jarig bestaan zullen vieren. 
 
 
 
Als kind niet gedoopt of geen vormsel? Kan alsnog! 
 
 
Hoewel Doopsel, Communie en Vormsel vroeger vanzelfsprekend 
leken, was dat toch niet altijd het geval. Regelmatig ontmoet ik 
mensen, die deze sacramenten als kind niet hebben ontvangen. Dat 
kon zijn omdat hun ouders wilden dat ze zelf zouden kiezen; maar 
ook bijvoorbeeld doordat door een verhuizing of schoolwisseling er 
geen aansluiting met een groep was. Verschillende parochianen zijn 
afgelopen tijd individueel op deze sacramenten voorbereid en hebben 
ze alsnog, vaak zeer bewust, ontvangen. 
Met één betrokkene groeide het idee, dat het van meerwaarde zou 
zijn om in een groepje met elkaar na te denken over inhoud en 
beleving van het geloof, om daarin met elkaar op weg te gaan en van 
gedachten te wisselen. Een mooi idee! 
Daarom maar gewoon even een schot voor de boeg: geldt dit ook 
voor u? Hebt u doopsel of vormsel niet ontvangen, maar zou u erover 
na willen denken of dit (alsnog) iets voor u is? Dan hoor ik dat graag 
van u, zodat we met de geïnteresseerden samen een datum kunnen 
prikken en kunnen kijken of er in de groep een “click” is om samen 
op weg te gaan. Graag hoor ik dan van u op 
deken@pancratiusheerlen.nl of 045-5713682. #durftevragen ! 
Deken Bouman. 
 
 

mailto:deken@pancratiusheerlen.nl
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Lourdesnoveen Chèvremont 
 
 
 
Van zaterdag 27 tot en met zondag 4 februari zal in Chèvremont-
Kerkrade wederom de Lourdesnoveen worden gehouden. Thema is 
dit jaar: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal!’. Gastpredikanten, 
gastkoren en eregasten (waaronder drie schutterijen) zullen de 
liturgie luister bijzetten. De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus 
ook in het weekend!) om 19.00 uur. Om 18.00 uur wordt de 
rozenkrans gebeden en aansluitend de vespers. Er is 
biechtgelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur. Alle vieringen worden 
gehouden in de parochiekerk van St. Petrus en Maria ten 
Hemelopneming, Nassaustraat 37, te Chèvremont-Kerkrade. Weet u 
van harte welkom! 
 
 
 
 
Pastoraatsgroep pauzeert de werkzaamheden 
 
 
 
Helaas zullen de komende periode de huisbezoekjes, telefoontjes en 
kaartjes van de pastoraatsgroep door velen node worden gemist. 
Eerder kon u al lezen dat dringend versterking was gewenst. Helaas 
is er op deze oproep geen gehoor gekomen. 
De pastoraatsgroep gaat de komende tijd inventariseren welke 
keuzes er in de vrijwillige werkzaamheden kunnen worden gemaakt, 
zodat we als parochie attent kunnen blijven, b.v. bij verhuizing of 
bijzondere verjaardagen. Helaas betekent dit, dat er even een gat 
valt in de activiteiten. We hopen u binnenkort te kunnen informeren 
hoe het verder gaat en rekenen in de tussentijd op uw begrip, dat 
telefoontjes, kaartjes en bezoekjes even niet zullen plaatsvinden. 
Wie zich alsnog wil melden is natuurlijk van harte welkom om contact 
op te nemen via het parochiekantoor. Dank u wel! 
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Bedankbrief kerkbijdrage 
 
De parochie kan alleen maar bestaan, dankzij de inzet en de bijdrage 
van velen. Als lokatiebestuur willen we iedereen nadrukkelijk 
bedanken, die op welke manier dan ook in het afgelopen jaar de 
geloofsgemeenschap van de Pancratius heeft ondersteund.  
Bij de financiële kant vinden we het van groot belang, dat er 
transparantie is. Daarom ontvangt Iedereen die meegedaan heeft 
aan de kerkbijdrage, de belangrijkste inkomstenbron van de 
parochie, een persoonlijk geadresseerde brief met de ontvangen 
bijdrage, weergegeven per maand. We hopen dat u dit waardeert. 
Hebt u de brief eind januari niet ontvangen, of meent u dat er in de 
brief iets niet klopt? Dan kunt u op dinsdagochtend tussen 10.00 en 
12.00 uur contact opnemen met Irene Boon op het parochiekantoor. 
Dank voor uw inzet en uw bijdrage! 
 
 
Startdag Vastenactie 2018 
 
Vastenactieproject Zambia “ Doen wat niemand wil doen, gaan waar 
niemand gaat “. 
Zaterdag 3 februari 2018 van 10.-14.00 uur in het parochiezaaltje 
van de Andreasparochie Heerlerbaan, Palestinastraat 326, 6418 HP 
Heerlen. 
Programma: 
10.00 uur Ontvangst met koffie 
10.15 uur Opening en welkom 
10.30 uur Presentatie Vastenactieproject  Zambia  

Toelichting en presentatie door Guus Prevoo, 
Regio-coördinator Vastenactie. 

11.15 uur Korte pauze 
11.30 uur Eigentijds Vasten, Toelichting door Guus Prevoo    
12.15 uur Pauze met sobere lunch 
13.00 uur Met elkaar in gesprek gaan 
14.00 uur Afsluiting 
Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden (dit i.v.m. de 
lunch). 
ajhouben@hetnet.nl  of 045-5412448  
hvrehen@ziggo.nl       of 045-5322181 
Wij hopen u dan te ontmoeten, 
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Missionair  Overleg  Parkstad 
 
Kerkmuziek Pancratiuskerk in de steigers!! 
 
Onze kerk heeft geen koor meer!!! 
Laat het even tot u doordringen..  
Kent u de uitspraak: “Een kerk zonder koor is als een lichaam zonder 
ziel”? 
Onze kerk heeft geen koor meer. 
 
We merken het nu nog niet zo omdat er nog steeds een kleine groep 
trouwe zangers op zondag de mis opluistert met de vaste 
gregoriaanse gezangen, maar dit is slechts tijdelijk gezien de 
leeftijdsopbouw. 
Wij gaan proberen de schouders te zetten onder  nieuwe kerkmuziek 
in onze Pancratiuskerk en daar is uw hulp bij nodig.  
Wij zoeken gemotiveerde zangers en instrumentalisten, die mee 
willen helpen om de erediensten met mooie muziek te ondersteunen. 
Dit kan als een nieuw op te richten koor ter ondersteuning van de 
samenzang, maar ook als nieuw op te richten vocaal ensemble, als 
gelegenheidskoor, als solist vocaal/instrumentaal.  
 
Kunt u niet zingen maar wel goed organiseren? Help ons dan met uw 
organisatietalent. 
Bent u geen zanger maar heeft u wel goede ideeën over kerkmuziek? 
Laat ons horen wat u hierover denkt. 
Liever niet zingen maar wel verstand van PR? Zet ons dan in de 
picture! 
Bent u geen musicus maar beschikt u over goede contacten?  Help 
ons dan met het opzetten van een vriendenkring of stichting ten bate 
van de Kerkmuziek in de Pancratiuskerk. 
Kortom u kunt op velerlei manieren helpen de muziek in onze kerk 
levend te houden.  
Wilt u actief iets betekenen voor de Pancratiuskerk kom dan in 
beweging en help mee te bouwen aan een nieuwe muzikale toekomst 
voor onze kerk.  
Zonder u lukt het niet! 
 
Graag zien wij uw reacties, vragen en opmerkingen tegemoet. 
Stuur uw reactie naar: louppen@hetnet.nl 
 

mailto:louppen@hetnet.nl
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Vriendelijke groet, 
Jo Louppen 
Kerkmusicus van de Pancratiuskerk Heerlen
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Mgr. Schreurs welkom in Heerlen! 
 
Wanneer u dit leest, heeft mgr. Schreurs afscheid genomen als 
pastoor-deken van Schinnen. Velen in Heerlen kennen hem goed, 
omdat hij als aalmoezenier van Sociale Werken ruime tijd heeft 
gewerkt en gewoond in onze stad. 
Hij komt weer terug: hij zal zijn intrek gaan nemen in Parc 
Imstenrade. We heten hem van harte welkom en hopen dat hij zich 
bij ons thuis zal voelen! 
 
 
 
Presentatie WJD-reis naar Panama op Palmzondag 
 
Op Palmzondag is er elk jaar een bijeenkomst voor jongeren in de 
diverse bisdommen van de wereld, ook in het bisdom Roermond. De 
samenkomst van dit jaar is helemaal gewijd aan de katholieke 
Wereldjongerendagen, die in januari 2019 in Panama worden 
gehouden. Meer dan een miljoen jongeren van over de hele wereld 
worden daar verwacht voor een ontmoeting met onder anderen paus 
Franciscus. 
 
De Wereldjongerendagen zijn uitgegroeid tot een enorm evenement 
voor gelovige jongeren. Ook vanuit Limburg nemen jongeren hieraan 
deel. Tijdens de bijeenkomst op zondag 25 maart wordt meer 
informatie over deze reis gegeven en over de mogelijkheden om deel 
te nemen. De WJD zijn van 22 tot en met 27 januari 2019 in Panama 
in Midden-Amerika. Daaromheen is er nog een randprogramma.  
 
Geïnteresseerd? Kom dan op 25 maart naar Roermond. De 
bijeenkomst begint om 14.00 uur. Meld je aan via 
m.rademaker@bisdom-roermond.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
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Paus herinnert wereldleiders aan verantwoordelijkheid 
voor migranten en vluchtelingen 
 
 
Op zondag 14 januari vierde de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag 
van de migrant en de vluchteling. In zijn boodschap voor deze dag 
riep paus Franciscus opnieuw op tot aandacht voor deze kwetsbare 
groepen. De paus vraagt migranten en vluchtelingen op te nemen, te 
beschermen, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een 
beroep op de wereldleiders. 
 
Paus Franciscus wijst er in zijn boodschap op ‘dat iedere vreemdeling 
die op onze deur klopt een gelegenheid biedt om Jezus Christus te 
ontmoeten’. ‘De Kerk is bereid het voortouw te nemen 
overeenkomstig haar pastorale traditie’, schrijft de paus ‘maar om de 
gewenste resultaten te bereiken is de bijdrage van de politieke 
gemeenschap en van de burgermaatschappij, ieder overeenkomstig 
de eigen verantwoordelijkheden, onmisbaar’. 
 
Twee wereldovereenkomsten in 2018 
 
Hij werkt in zijn boodschap de vier werkwoorden opnemen, 
beschermen, steunen en integreren verder uit en herinnert politieke 
leiders aan de topconferentie die in 2016 in New York is gehouden. 
Daar ‘hebben de wereldleiders duidelijk hun wil tot uitdrukking 
gebracht om zich volledig in te zetten ten gunste van de migranten 
en de vluchtelingen om hun leven te redden en hun rechten te 
beschermen door deze verantwoordelijkheid op wereldniveau samen 
te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde 
van 2018 twee wereldovereenkomsten (Global Compacts) op te 
stellen en goed te keuren, één gewijd aan vluchtelingen en één 
betreffende de migranten.’ 
 
De paus vraagt om de concrete maatregelen die hij in de vier 
werkwoorden tot uitdrukking heeft gebracht waar mogelijk te delen 
‘met allen die op politiek en maatschappelijk vlak werkzaam zijn en 
betrokken zijn – of erin geïnteresseerd zijn hieraan deel te nemen – 
bij het proces dat zal leiden tot de goedkeuring van de twee 
wereldovereenkomsten.’
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Parochiepriesters  
Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 
(Tel.: 045-571 3682 of mob. 06-1098 3891, deken@pancratiusheerlen.nl, 
twitter: @DekenHeerlen) 
 
Kapelaan Rick Blom, Pastorie Molenberg, Gerard Bruningstraat 2  
(Tel.: 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 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
E-mailadres: 
secretariaat@pancratiusheerlen.nl  
 
Website: 
www.pancratiuskerk-heerlen.nl 
 
E-mailadres Federatiebestuur: 
federatiebestuur.heerlen@gmail.com 
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