PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS
7 DECEMBER 2018 T/M 26 JANUARI 2019

Onderweg naar morgen
We zijn een geloof van “onderweg”: Kerstmis brengt dat mooi tot
uitdrukking. Jozef onderweg met Maria en het kind, engelen
onderweg naar herders, herders naar de stal, de ster naar de wijzen,
de wijzen naar koning Herodes, de wijzen naar de stal, Jozef, Maria
en Jezus naar de tempel, naar Egypte, naar Nazareth… en ga zo
maar door. Tegelijkertijd staan we even stil: Jozef en Maria bij de
geboorte, de herders en de wijzen in de stal.
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Met Kerstmis mogen wij, mensen onderweg, even stil staan; even stil
worden. In de hectiek van elke dag vinden we een rustmoment van
vertedering bij dit Kerstkind, dat voor ons onderweg gegaan is vanuit
de hemel, met ons onderweg wil gaan door dit leven naar eeuwig
leven. Van harte nodig ik u daarom uit om in één van onze kerken, of
waar ook ter wereld, even stil te staan en stil te worden.
In een wereld waar zo veel drukte is, ook vaak drukte om niets,
realiseren we ons bij het Kerstkind, waar het echt om gaat. Mogen
we vanuit de rust inspiratie ervaren, zelf mooie Kerstdagen beleven
én meebouwen aan het Kerstgeluk van anderen!
Mede namens kapelaan Blom, de diakens en catechisten, de leden
van het overkoepelend kerkbestuur en de lokale gremia, wens ik u
allen van harte alvast een Zalig Kerstmis en een gezegend nieuwjaar!
Hans Bouman, deken

Bezichtiging bijzondere Kerststal Pancratiuskerk
Ook dit jaar mogen we ons weer verheugen in een actieve groep
vrijwilligers, die in de Pancratiuskerk een bijzondere Kerststal
vervaardigt. Deze kerststal zal te bezoeken zijn voor en na de
vieringen, tijdens de gewone openingstijd van de zaterdagmiddag en
bovendien ook op 1e en 2e kerstdag ’s middags, met dank aan de
vrijwilligers die bouwen en de vrijwilligers die hun vrije tijd geven
zodat de kerk open kan zijn!

Vernieuwde website
Het Webteam van de Pancratiusparochie heeft de afgelopen periode
veel energie gestoken in het opfrissen van de website. Welke
bestanden moeten behouden, welke zijn te gedateerd? Klopt alles
nog wat er staat? Maar ook en vooral: hoe kunnen we de website een
nieuw fris jasje geven en ervoor zorgen dat de beschikbare
informatie beter vindbaar is? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de
informatie gemakkelijker kan worden bijgewerkt en dus actueler is?
Het resultaat mag er zijn, kijk maar eens op www.pancratiuskerkheerlen.nl . Dank aan het webteam!
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Vrijdag 7 december
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
09.00 uur Echtp. JanssenCremers

Zondag 9 december
Tweede Adventszondag
1e Lezing: Bar. 5, 1-9
Evangelie: Lc. 3, 1-6 (C)
Preek: Kapelaan Blom

Zaterdag 8 december
Onbevlekte Ontvangenis
van de H. Maagd Maria

10.00 uur Gregoriaanse
samenzang
Alfons Graff; Jacques
Notermans; Tiny en Huub
Pasmans-Vaessen, grootouders
Stephaan Vaessen, Josephine
Vaessen-Franck, Chris
Vaessen, ouders Winand
Vaessen en Gerry VaessenFrijns (jrd.)

Theresiakapel
10.00 uur Mary Peters; Hans
Doppler en George Verlinden
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Vervalt!
18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

11.30 uur Samenzang
H. Mis
Maandag 10 december
Maandag in week 2 advent
09.00 uur Jan van Dijk
Dinsdag 11 december
Dinsdag in week 2 advent
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 12 december
Woensdag in week 2 advent
09.00 uur Frans Cremers
Donderdag 13 december
H. Lucia, maagd en
martelares
09.00 uur Jan van Dijk
Vrijdag 14 december
H. Johannes van het Kruis,
priester en kerkleraar
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09.00 uur H. Mis

Woensdag 19 december
Woensdag in week 3 advent
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 15 december
Zaterdag in week 2 advent
Theresiakapel
10.00 uur Henk Logister

Donderdag 20 december
Donderdag in week 3 advent
09.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

Vrijdag 21 december
Vrijdag in week 3 advent
09.00 uur H. Mis

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zaterdag 22 december
Zaterdag in week 3 advent
Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Zondag 16 december
Derde Adventszondag
1e Lezing: Sef. 3, 14-18a
Evangelie: Lc. 3, 10-18 (C)
Preek: Deken Bouman

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

10.00 uur Schola Cantorum
Alfons Graff; Jacques
Notermans

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

11.30 uur Kerkkoor
Schandelen
H. Mis

Zondag 23 december
Vierde Adventszondag
1e Lezing: Mich. 5, 1-4a
Evangelie: Lc. 1, 39-45 (C)
Preek: Kapelaan Blom

Maandag 17 december
Maandag in week 3 advent
09.00 uur Lia Emonds-Custers
(jrd.)

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff

Dinsdag 18 december
Dinsdag in week 3 advent
09.00 uur Wiel Leenders

11.30 uur Samenzang
H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Maandag 24 december
Maandag in week 2 advent
09.00 uur VERVALT!
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KERSTAVOND
1e Lezing: Jes. 62, 1-5
Evangelie: Mt. 1, 18-25 (C)
Preek: Deken Bouman
19.00
uur
met Chrisko

11.30
uur
Concertato
H. Mis

Kamerkoor

Donderdag 27 december
H. Johannes, apostel en
evangelist
09.00 uur Frans Cremers;
Hub Scheeren

Gezinsviering

21.00
uur
Plechtige
Nachtmis met Samenzang
Ouders Constant Jongen en
Mien Jongen-Dahmen; Jessie
van
der
Avoort;
Peter
Hupperetz; Victor en Loes
Jamin-Loenders;
Sjef
Quaedvlieg; Diny Deloo en
ouders

09.30-10.30 uur Aanbidding
Vrijdag 28 december
HH. Onnozele Kinderen,
martelaren
09.00 uur H. Mis
Zaterdag 29 december
5de dag Octaaf van Kerstmis

Dinsdag 25 december
Kerstdag
1e Lezing: Jes. 52, 7-10
Evangelie: Joh.1,1-5+9-14 (C)
Preek: Deken Bouman

Theresiakapel
10.00 uur Huub Limpens
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

10.00
uur
Gregoriaanse
Samenzang
Overl. ouders Gulpen-Schaaf;
Trees Kohl

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

11.30
uur
Kerkkoor
Schandelen
Mevr. H. Janssen-Koenen; Jan
van As; Harry Vencken en
Harry Ariaans

Zondag 30 december
H. Familie, Jezus, Maria,
Jozef
1e Lezing: Sir. 3, 2-6+12-14
Evangelie: Lc. 2, 41 52 (C)
Preek: Prof. Rohling

Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag
1e Lezing: Hand. 6, 8-10+7,
54-60
Evangelie: Mt. 10, 17-22
Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaanse
samenzang
Alfons Graff
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11.30 uur Samenzang
Jo Ummelen

Deken Bouman
18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Maandag 31 december
7de dag Octaaf van Kerstmis
09.00 uur Fam. ConstenJanssen

Zondag 6 januari
Openbaring des Heren
1e Lezing: Jes. 60, 1-6
Evangelie: Mt. 2, 1-12 (C)
Preek: Deken Bouman

Dinsdag 1 januari
Heilige Maria, Moeder van
God
1e Lezing: Num. 6, 22-27
Evangelie: Lc. 2, 16-21 (C)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff; Jeanne
Oostwegel-Limpens en Frans
Oostwegel (jrd.); Ernest
Lempers

11.30 uur Samenzang
Sjef Quaedvlieg
Woensdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en
Gregorius van Nazianze,
bisschoppen en kerkleraren
09.00 uur H. Mis

11.30 uur Heerlens
Bruidskoor
Jan van Dijk; Gerda GulpenOpheij; Karel van den Hoff
(jrd.); Trudi Souren-van de
Geijn

Donderdag 3 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Maandag 7 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 4 januari
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
09.00 uur Echtp. JanssenCremers; Wiel Leenders

Dinsdag 8 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 5 januari
Weekdag van de kersttijd

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 9 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur Uit dankbaarheid
bij een 90ste verjaardag

Donderdag 10 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
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09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 16 januari
Woensdag in week 1
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 11 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis
Zaterdag 12 januari
Weekdag van de kersttijd

Donderdag 17 januari
H. Antonius, abt
09.00 uur H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur Marian Bardoul

Vrijdag 18 januari
Vrijdag in week 1
09.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

Zaterdag 19 januari
Zaterdag in week 1

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Zondag 13 januari
Doop van de Heer
1e Lezing: Jes. 42, 1-4+6-7
Evangelie: Lc. 3, 15 16+21 22
(C)
Preek: Kapelaan Blom

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

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff

Zondag 20 januari
Tweede Zondag door het
jaar
1e Lezing: Jes. 62, 1-5
Evangelie: Joh. 2, 1-12 (C)
Preek: Deken Bouman

11.30 uur Samenzang
Ouders Hertog-van der Zwaan
(jrd.) en Fieny Hertog
Maandag 14 januari
Maandag in week 1
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Schola Cantorum
Alfons Graff
11.30 uur Mis met
Schutterij
Ria Gielgens-van Heumen (2de
jrd.) en Willy Gielgens (9de
jrd.); Adèle v.d. Grint-

Dinsdag 15 januari
Dinsdag in week 1
09.00 uur H. Mis

7

Kolenburg; Mevr. H. JanssenKoenen

Vrijdag 25 januari
Bekering van de heilige
apostel Paulus
09.00 uur H. Mis

Maandag 21 januari
H. Agnes, maagd en
martelares
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus,
bisschoppen

Dinsdag 22 januari
Dinsdag in week 2
09.00 uur H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

Woensdag 23 januari
Woensdag in week 2
09.00 uur H. Mis

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Donderdag 24 januari
H. Franciscus van Sales,
bisschop en kerkleraar
09.00 uur Frans Cremers

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de
periode van 26 januari t/m 2 maart 2019: DINSDAG 15
JANUARI 2019

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
21-11-2018 Winand Godding, 88 jaar
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MANDERS INTERIEURS
*vloerbedekking *laminaat
*zonwering
Willemstraat 101-103 HEERLEN
e-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618
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MOONEN-WANDERS
STEENHOUWERIJ
Grafmonumenten&Natuursteenwerkennn
NNatuursteenwerken
Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630
E-mail: info@moonen-wanders.nl
Website: www.moonen-wanders.nl

16 december: Koffie na de Mis van 11.30 uur!
Wintertijd Heerlen biedt alle kerkgangers op zondag 16 december na
de Mis van 11:30 uur een kop koffie en thee aan, als samenzijn in de
tent bij de schaatsbaan. Namens hen: van harte welkom!

16 december: Carillonconcert met Popkoor Thirdwing
Een uniek Kerstconcert met begeleiding van de 49 klokken van het
carillon in de Sint Pancratius toren. Daarvan kunt U komen genieten
op zondagmiddag 16 december 2018 van 17.00 tot 18.00 uur op het
Pancratiusplein-Noord. Stadsbeiaardier Frank Steijns bespeelt het
carillon van de St. Pancratiuskerk en Popkoor Thirdwing o.l.v. Mischa
Hendriks zingt sfeervolle kerstliedjes.
Met meer dan zestig leden geeft popkoor Thirdwing optredens in de
regio Parkstad Limburg en ver daarbuiten. Voor nog een extra lading
energie wordt popkoor Thirdwing begeleid door een eigen vierkoppige
band. Populaire kerstmuziek vormt de basis van het afwisselende
kerstrepertoire.
De
originele,
eigentijdse
arrangementen,
gecombineerd met het volle geluid van popkoor Thirdwing, zorgen
ervoor ieder evenement een unieke gebeurtenis wordt.
Frank Steijns is stadsbeiaardier van Heerlen en hij bespeelt 23 keer
per jaar op dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur het carillon.
Daarnaast speelt hij viool in het Johann Strauss Orkest van André
Rieu.
Deze combinatie, een van de beste carillons in Nederland met
beiaardier Frank Steijns en Popkoor Thirdwing met eigen band in één
programma, is werkelijk uniek en nog nooit zo uitgevoerd.
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Bereikbaarheid kerk bij Wintertijd Heerlen
Tijdens het Winterevent Wintertijd doet de organisatie z’n best om de
kerk bereikbaar te houden bij de geplande vieringen en ook bij
uitvaarten etc. Daartoe zijn korte lijnen met de organisatie
afgesproken.
Van belang is, dat er geen doorgang zal zijn langs de Beerkompanie,
wel tussen ijsbaan en glaspaleis. Vanaf de kant van de Bongerd blijft
de kerk met de auto bereikbaar, parkeren kan niet op het grote plein,
alleen op Pancratiusplein Noord.

Videoscherm buiten op Kerstavond?
Vorig jaar kon de Mis van Kerstavond om 21:00 uur worden gevolgd
op een scherm op het Pancratiusplein. De organisatie is voornemens
dat ook dit jaar weer te doen en zelfs uit te breiden naar de Mis van
19:00 uur. Dat vraagt heel wat voorbereiding en overleg, met name
omdat het plein dit jaar anders ingericht is. Op het moment van
publicatie van dit parochieblad is helaas nog niet duidelijk of het
allemaal rond zal komen.

Gidsen op Zaterdag (Correctie sluitingstijd)
In het vorige blad lieten wij U weten dat, met ingang van 17
november, de tijden waarop op zaterdag de gidsen in de St.
Pancratiuskerk aanwezig zijn, gaan veranderen. Hierbij is een
storende fout opgetreden. De aanvangstijd is correct. Die verandert
dus van 13:00 uur naar 14:00 uur. De tijd waarop het Kerkgebouw 's
zaterdags gesloten gaat worden is echter niet 16:30 uur, maar 17:00
uur. Wij blijven dus drie uur ter beschikking. Ons mooie Kerkgebouw
verdient dat gewoon. En U, als U er voor voelt om ook gids te
worden, aarzel dan niet en meldt U aan bij Peter Schunck, tel.: 06
38098301, of via e-mail: peterhschunck@gmail.com
Er is nog plaats voor enkele enthousiastellingen.
Team Kerkgidsen

11

Wijding nieuwe bisschop Mgr. Smeets
Even mocht Mgr. Smeets al te gast zijn in Heerlen: voorafgaand aan
de wijding moest hij een ambtseed afleggen ten overstaan van een
bisschop. Hij deed dit op 21 november in de Elisabethkapel van Parc
Imstenrade, waar hij eerder werd gedoopt. Een hele eer voor
Heerlen!
Het echte feest is natuurlijk de wijding zelf. Deze zal plaatsvinden op
8 december om 10:30 uur in de kathedraal in Roermond. Een reis
op eigen gelegenheid naar Roermond raden wij u af, omdat dit alleen
tot
teleurstellingen
zal
leiden:
voor
de
kathedraal
zijn
toegangsbewijzen uitgereikt, deze zijn zwaar overtekend en niet
meer beschikbaar. Wel kunt u de Mis live volgen vanaf 10:30 uur via
L1 en via de KRO op NPO2. Na afloop van de Mis is voor iedereen die
wil een receptie in de Oranjerie in Roermond.
De bisschop heeft aangegeven geen geschenken te willen ontvangen;
een wens, die we natuurlijk respecteren. Wie wil, kan natuurlijk ook
schriftelijk feliciteren: Mgr. drs. H.M.G. Smeets, Paredisstraat 10,
6041 JW Roermond.
Wij wensen hem van harte proficiat en veel zegen!

Bijbelgroep 12 december
Een keer in de maand komen we samen om ons te verdiepen in de
bijbel. In de afgelopen maanden hebben we als groep gebruik
gemaakt van de kapel van de Moeder Anna kerk Bekkerveld. En een
keer hebben we twee groepen samengevoegd: bijbelgroep en
Apostolaat van eerherstel van het H. Hart. Na evaluatie hebben we
als groep samen besloten dat de Ontmoetingsruimte van de St.
Josephkerk toch makkelijker is, bijv. vanwege de tafels om mee te
kunnen schrijven. We blijven wel in de middag samenkomen. In
december komen we nog één keer samen in de kapel van de Moeder
Anna: woensdag 12 december. Vanaf januari gaan we verder in de
Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie: woensdag 9
januari. Beide middagen beginnen om 14.00 uur en iedereen is
welkom!
Kapelaan Rick Blom
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Filmavond 10 december
Op maandag 10 december draaien we deel 2 van de film 'the good
pope' over het leven van Giuseppe Angelo Roncalli, beter bekend als
paus Johannes XXIII. Deel 1 ging over zijn leven tót aan zijn
pausschap. Nu gaat het óver zijn pausschap. Heb je deel 1 gemist?
Geen probleem! Je kunt gerust inhaken bij deel 2. De aanwezigen
van deel 1 vonden het eerste gedeelte van de film indrukkwekkend;
deel 2 is naar mijn mening nog mooier. Wees welkom in de
Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Vanaf 19.15 inloop, 19.30
korte inleiding door kapelaan Blom en start van de film.
U bent van harte welkom!
Kapelaan Blom
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H. Mis volgens Syro-Malabaarse roties in Schandelen
Zondag 9 december 2018 celebreren twee Syro Malabaarse
bisschoppen Mgr. Mathew Arackal en zijn hulpbisschop Mgr. Jose
Pulickal samen met de kapelaan Rijo Muprappallil de Heilige Mis in
hun eigen ritus, de Syro Malabaarse ritus. Deze bijzondere mis vindt
plaats om 11.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk in Schandelen. De
Mis wordt dan opgedragen in het Malayalam (de eigen taal van de
kapelaan). Er komt ook een Indiase koor – NL Medly - om de mis op
te luisteren.
De Syro Malabaarse ritus is één van de 25 riten, die binnen de
Katholieke Kerk gebruikt worden. Een ritus is de manier waarop men
de Heilige Mis viert. In West-Europa wordt de Mis gewoonlijk gevierd
volgens de Latijnse ritus, ook al wil dat niet zeggen dat de Mis dan
altijd in het Latijn wordt opgedragen. De kerk in Kerala, de provincie
waar kapelaan Rijo vandaan komt, is in de 1e eeuw al gesticht door
de apostel Thomas. De kerk heeft altijd nauwe banden onderhouden
met de christelijke gemeenschappen in Syrië. De liturgische taal is
Syrisch en Malabaar is een andere naam voor Kerala, vandaar de
naam “Syro Malabaars”. De band met Rome is nooit verbroken
geweest, hoe dun het lijntje in voorbije eeuwen ook geweest mag
zijn.
Zondag 9 december is een unieke gelegenheid om iets te proeven en
te leren kennen van een van de andere riten in onze kerk, een ritus
die zelfs ouder is dan onze Latijnse ritus. Wel moet u bedenken dat
deze heilige mis langer duurt dan die van ons, maar het is zeker de
moeite waard!

Scouting in de Pancratius
Zaterdag 10 november was roefeldag. Deze dag wordt elk jaar
georganiseerd door scouting Bekkerveld en St.Jan Baptist
Meezenbroek. Roefelen betekent snuffelen, dus de kinderen kwamen
eens snuffelen in onze kerk.
We hebben met 3 groepen een half uur door onze kerk gelopen en
natuurlijk hebben we ook het verhaal verteld over de heilige
Pancratius, wist u trouwens dat hij de beschermheilige is van de
eerste communicanten. De laatste groep sloot deze dag af met een
yell, het was heel gezellig. Volgend jaar is er weer een nieuwe
roefeldag. We hopen dat we dan weer de scouting in onze kerk
mogen begroeten.

14

Stichting Patiëns en haar doelstelling
Voelt u zich geroepen om goed werk te doen??
De Stichting heeft als doel de mantelzorgers van terminale patiënten
te ondersteunen of tijdelijk te vervangen om zodoende het mogelijk
te maken, dat de zieke thuis kan worden verzorgd en uiteindelijk ook
thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving kan sterven. In deze periode
is hulp van mens tot mens van onschatbare waarde.
De Stichting wil dit doel bereiken door het inzetten van vrijwilligers.
Deze vrijwilligers staan mensen bij in hun laatste levensfase. Zij zijn
op de achtergrond aanwezig, luisteren naar de zieke, praten samen
over alledaagse dingen maar ook over sterven en dood als dat
gewenst is. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of het
familielid even rust nemen of bijvoorbeeld met een gerust hart een
boodschap doen. De vrijwilliger kan ook licht verzorgende taken
overnemen als dat nodig is.
Het zorggebied van de Stichting Patiëns omvat Brunssum, Heerlen,
Landgraaf en Voerendaal.
Aanvragen van de Stichting Patiëns
De aanvraag kan via de huisarts, thuiszorg of rechtstreeks via
aanvraag@stichtingpatiens.nl.
Na een aanvraag volgt een intakegesprek met de coördinatoren.
Nadat er afspraken zijn gemaakt, gaat de coördinator op zoek naar
de juiste vrijwilligers.
De coördinatoren zijn:
 Mevr. V.A.M Kreutz-Piepers, 045-5232504
 Mevr. I Lassche-Smeelen, 045-5751415
Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger bij onze stichting te
komen werken meldt u dan aan! Onze coördinatoren zullen dan met
u een afspraak maken.
Voor
meer
informatie
kunt
u
ons
bereiken
info@stichtingpatiens.nl of kijk op www.stichtingpatiens.nl.
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Vrijwilligerssamenkomst
Op 25 november waren de vrijwilligers van de Pancratiusparochie
samen in de Twee Gezusters, voor zover zij in de gelegenheid waren
om te komen.
Na een indrukwekkend en bezielend verhaal van Evert Hartman over
de Twee Gezusters, nam deken Bouman iedereen mee in het
programma als dagvoorzitter en als hoofdspreker. Zijn gedachte: als
we als parochie gemeenschap willen zijn, moeten we elkaar kennen;
als we elkaar leren kennen, dan moet ik me ook laten kennen. Hij
vertelde daarom openhartig over zijn persoonlijke achtergronden en
nam iedereen mee in zijn gedachten en ervaringen in de eerste
periode van Heerlen. Vervolgens nodigde hij de vrijwilligersgroepen
om de beurt uit om op te staan, zodat ieders inzet door iedereen
gekend en gewaardeerd is.
Het geheel werd afgerond in een eenvoudige lunch, aangeboden door
het lokatiebestuur, waar heerlijk werd gegeten, maar vooral: waar
werd ontmoet, verhalen werden gedeeld en veel werd gelachen.
Gesterkt en met nieuw enthousiasme gaan we het nieuwe kerkelijk
jaar tegemoet!
Deken Bouman
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Schema met kerst nieuwjaar in ons cluster
Kerstavond valt dit jaar op de maandag. Op zondag 23 december
hebben we besloten om in de ochtend de H. Missen te vieren zoals op
de andere zondagen. Dit was vorig jaar nog anders omdat
kerstavond op zondagavond viel. Hieronder een handig overzicht met
alle vieringen binnen ons cluster
rondom kerst en nieuwjaar:

Zondag 23 december
St. Andreas
10.30 Stilteviering
In de andere parochies zoals zondag

Maandag 24 december (kerstavond)
St. Pancratius
St. Martinus
St. Joseph
St. Elisabethkapel
St. Andreas
Molenberg
Moeder Anna

19.00
21.00
17.30
20.00
22.00
18.00
20.15
19.00
17.00
18.00
20.00
19.30
17.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

H. Mis
H. Mis
gezinsviering
H. Mis
H. Mis
gezinsmis
H. Mis
H. Mis
kleuterviering
familieviering
H. Mis
gezinsmis
gezinsmis

Dinsdag 25 december (1e kerstdag)
St. Pancratius
St. Martinus
St. Joseph
St. Elisabethkapel
St. Andreas
Molenberg
Moeder Anna

10.00
11.30
10.00
11.15
10.00
10.30
10.00
11.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

Mis
Mis
Mis
Mis
Mis
Mis
Mis
Mis
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Woensdag 26 december (2e kerstdag)
St.
St.
St.
St.
St.

Pancratius
Martinus
Joseph
Elisabethkapel
Andreas

11.30
10.00
11.15
10.00
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis
Woord- en Communieviering

Maandag 31 december
Moeder Anna
St. Andreas

18.30 uur H. Mis
19.00 uur Oudjaarsviering

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
St. Pancratius
St. Martinus
St. Joseph
St. Elisabethkapel
St. Andreas
Molenberg

11.30
10.00
11.15
10.00
10.30
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

H.
H.
H.
H.
H.
H.

Mis
Mis
Mis
Mis
Mis
Mis

Zing mee met Kerst!
Wij nodigen u van harte uit om met ons koor mee te zingen tijdens
de Nachtmis van 21:00 uur en de Hoogmis op eerste Kerstdag om
10:00 uur!
Het repertoire bestaat uit alom bekende kerstliederen die wij onder
begeleiding van het orgel samen met de kerkbezoekers zullen zingen.
Geniet mee met ons van het samen zingen tijdens deze Kerst
vieringen in de Pancratiuskerk.
Wij zullen twee keer repeteren, namelijk op vrijdag 14 en vrijdag 21
december. Beide keren vanaf 19:30 uur in de Pancratiuskerk.
Graag aanmelden voor 14 december bij het parochiesecretariaat of
per mail bij Jo Louppen waar u ook voor meer informatie terecht
kunt. louppen@hetnet.nl
Laat uw stem horen deze Kerst!
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Adventsconcert St. Josephkerk 16 december koninklijke
fanfare Aloysiana
De Koninklijke fanfare Aloysiana is opgericht in 1862 en daarmee met
haar
156-jarig bestaan een van de oudste verenigingen. Het orkest staat
onder leiding van dirigent Ad Triepels.Op 16 december aanstaande
zal de Koninklijke fanfare Aloysiana een adventsconcert organiseren
in de St. Joseph kerk te Heerlerbaan. Zij doen dit met medewerking
van de parochieraad en Kapelaan Rick Blom, die tussen de
muziekstukken door mooie en inspireerde verhalen verteld op weg
naar kerstmis.
Het concert zal bestaan uit 2 gedeeltes.Het eerste gedeelte zal
voornamelijk bestaan uit een aantal lichte werken die in de St Joseph
kerk prachtig zullen gaan klinken. Het eerste gedeelte zal afgesloten
worden met een voor allen bekend kerstnummer. Dit is alvast als
voorproefje voor het 2e gedeelte.
Voordat gestart wordt met dit 2e gedeelte wordt het luisterend
publiek uitgenodigd voor een warm drankje en een kleine
versnapering. Zo kan men samen in kerstsfeer genieten van een
warm kopje koffie, thee of een heerlijke mok glühwein. Uiteraard
smaakt dit het beste met een stukje kerstbrood of een lekker plakje
cake.
Nadat iedereen voorzien is kan gestart worden met het tweede
gedeelte van het adventsconcert. Dit tweede gedeelte staat in het
teken van Kerstmis. Hoe toepasselijk ook dat er dan kerstmuziek ten
gehore gebracht zal worden. Echter, een aantal van deze
kerstliederen is niet wat u zou verwachten. De muzikanten zullen een
aantal obstakels moeten nemen om deze kerststukken tot een goed
einde te kunnen brengen. Laat u maar verrassen! Tot slot wordt
afgesloten met een traditioneel kerstlied waarbij iedereen
uitgenodigd wordt mee te zingen!
Tijdens dit concert zal de kerk omgetoverd worden tot een
sprookjesachtige locatie.Deze sfeervolle lichtimpressie zal verzorgd
worden door de Entertainment Company. Het concert is vrij
toegankelijk voor iedereen. Wel is er de mogelijkheid voor een vrije
gave ten behoeve van de restauratie van deze kerk.Het concert start
om 19.00uur en zal tot uiterlijk 21.00uur plaatsvinden. De deuren
van de kerk gaan open om 18.15uur.Wij verheugen ons u te mogen
begroeten tijdens dit Adventsconcert! Iets wat u gegarandeerd niet
snel zal vergeten!
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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
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

20

op

