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PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

26 JANUARI T/M 2 MAART 2019 

 

 

 

Over de drempel van het nieuwe jaar 

 
Welkom in 2019! Veel herinneringen van 2018 liggen ons nog vers in 

het geheugen. Wij zijn dankbaar voor de velen, die samen bij welke 

gelegenheid dan ook in verbondenheid met onze parochies de 

feestdagen vierden. Vooral ook zijn we dankbaar voor alle priesters, 

diaken, catechisten, koren, kerkschoonmakers, kerststalbouwers, 
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kerkversierders, lectoren, kosters, acolieten, misdienaars, makers en 

rondbrengers van het parochieblad, websitebouwers…. Iedereen die 

op welke manier dan ook eraan heeft bijgedragen dat we Kerstmis 

konden vieren. Een indrukwekkende lijst vrijwilligers, waarbij ik zeker 

iemand vergeten ben….. Dankbaar zijn we ook voor de (opgeteld) 

duizenden, die met Kerstmis in één van onze kerken een thuis 

vonden bij de vieringen. Want Kerstmis vierden we met elkaar! 

 

Als dankbare herinnering uit 2018 nemen we ook de benoeming en 

de wijding van onze nieuwe bisschop Harrie Smeets mee, en ook de 

manier waarop hij door zovelen positief ontvangen en welkom 

geheten is. Een goede start is het halve werk! 

 

Helaas was niet alles geweldig…. Mensen kampten met hun 

gezondheid, enkelen overleden zelf bij de feestdagen. In Den Haag 

wordt een continue kerkdienst gehouden, om ervoor te zorgen dat 

het gezin niet wordt uitgezet (https://kerkasielbethel.nl/) Kinderen 

vrezen te moeten gaan naar een land, dat ze niet kennen… is er 

plaats in de herberg?  

 

2019 zal ook ongetwijfeld een jaar van zowel mooie als van moeilijke 

dingen worden. Maar we willen dit jaar met elkaar ingaan, “elkaar” 

wil zeggen: met onze medemensen, bekend en onbekend; met 

Christus, in de kerstnacht voor ons geboren; met de Vader, voor wie 

wij als zijn kinderen zijn; met de heilige Geest, die ons kracht geeft 

om ons geloof handen en voeten te geven in het leven van elke dag. 

 

Graag wens ik iedereen van harte heel veel zegen over 2019 en het 

vermogen, er ook zelf wat van te maken! 

 

Hans Bouman, 

Pastoor-deken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kerkasielbethel.nl/
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Zaterdag 26 januari 

HH. Timoteüs en Titus, 

bisschoppen 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

 

 
 

 

Zondag 27 januari 

Derde Zondag door het jaar 

1e Lezing: Neh. 8, 2-4a+5-

6+8-10 

Evangelie: Lc. 1, 1-4+4, 14-21 

(C) 

Preek: Deken Bouman 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

samenzang 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Chrisko 

H. Mis 

 

Maandag 28 januari 

H. Thomas van Aquino, 

priester en kerkleraar 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 29 januari 

Dinsdag in week 3 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 30 januari 

Woensdag in week 3 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 31 januari 

H. Johannes (Don) Bosco, 

priester 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 1 februari 

Eerste Vrijdag (Orgelspel) 

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers 

 

Zaterdag 2 februari 

Maria Lichtmis 

 

Theresiakapel 

10.00 uur Corrie Giesberts-

Ruiters 
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Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kapelaan Blom 

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

Zondag 3 februari 

Vierde Zondag door het jaar 

1e Lezing: Jer. 1, 4-5+17-19 

Evangelie: Lc. 4, 21-30 (C) 

Preek: Prof. Rohling 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff; Trees Kohl; 

Echtp. Hulsman-Widdershoven 

(jrd.); Ernest Lempers 

 

11.30 uur Samenzang 

Jan van Dijk (jrd.) 

 

Maandag 4 februari 

Maandag in week 4 

09.00 uur Echtp. J. Roumen-

Smeets 

 

Dinsdag 5 februari 

H. Agatha, maagd en 

martelares 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 6 februari 

HH. Paulus Miki en 

gezellen, martelaren 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 7 februari 

Donderdag in week 4 

09.00 uur Jean Prakken 

 

Vrijdag 8 februari 

Vrijdag in week 4 

09.00 uur Echtp. Louis 

Logister en Em Logister-

Spreksel 

 

Zaterdag 9 februari 

Zaterdag in week 4 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kapelaan Blom 

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

Anna Le Jeune-Huffener en 

Joseph Le Jeune-Huffener 

(jrd.) 

 

Zondag 10 februari 

Vijfde Zondag door het jaar 

1e Lezing: Jes. 6, 1-2a+3-8 

Evangelie: Lc. 5, 1-11 (C) 

Preek: 10 u. Deken Bouman 

11.30 u. Kapelaan Blom 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Carnavalsmis 

Eekheuëre Heële  

Dialectkoor Neet Mis 

 

Maandag 11 februari 

Maandag in week 5 

09.00 uur H. Mis 



 5 

Dinsdag 12 februari 

Dinsdag in week 5 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 13 februari 

Woensdag in week 5 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 14 februari 

HH. Cyrillus, monnik, en 

Methodius, bisschop, 

patronen van Europa 

09.00 uur Fons Consten en 

ouders Consten-Janssen 

 

Vrijdag 15 februari 

Vrijdag in week 5 

09.00 uur H. Mis 

 

Zaterdag 16 februari 

Zaterdag in week 5 

 

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 17 februari 

Zesde Zondag door het jaar 

1e Lezing: Jer. 17, 5-8 

Evangelie: Lc. 6, 17+20-26 (C) 

Preek: Prof. Rohling 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Samenzang 

Jean Prakken (jrd.) 

 

Maandag 18 februari 

Maandag in week 6 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 19 februari 

Dinsdag in week 6 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 20 februari 

Woensdag in week 6 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 21 februari 

Donderdag in week 6 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 22 februari 

Cathedra v.d. heilige 

apostel Petrus 

09.00 uur H. Mis 

 

Zaterdag 23 februari 

H. Polycarpus, bisschop en 

martelaar 

 

Theresiakapel 

10.00 uur Henk Logister, 

Frans Cremers 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 
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18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

Zondag 24 februari 

Zevende Zondag door het 

jaar 

1e Lezing: Sam. 26, 2+7-

9+12-13+22-23 

Evangelie: Lc. 6, 27-38 (C) 

Preek: Deken Bouman 

 

10.00 uur Schola Cantorum 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Kerkkoor 

Schandelen 

Harry Dieteren (zesw.d.); 

Overl. v.d. fam. H. J. Schiffers-

Oostwegel (jrd.) 

 

Maandag 25 februari 

Maandag in week 7 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 26 februari 

Dinsdag in week 7 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag27 februari 

Woensdag in week 7 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 28 februari 

Donderdag in week 7 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 1 maart 

Eerste Vrijdag (Orgelspel) 

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers 

 

Zaterdag 2 maart 

Zaterdag in week 7 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 2 maart t/m 13 april 2019: DINSDAG 19 

FEBRUARI 2019 

 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID: 

30-11-2018 Ton Winthagen, 66 jaar 

06-01-2019 Harry Dieteren, 87 jaar 

 

IN ONZE PAROCHIE WERD GEDOOPT: 

13-01-2019 Evi Maurmair, Landgraaf 
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MANDERS INTERIEURS 

 
 

*vloerbedekking  *laminaat  

*zonwering 

Willemstraat 101-103  HEERLEN 

e-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 

 

 
 

 

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 

NNatuursteenwerken 

 

mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
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Stille Omgang 16 maart 
 

Elk jaar wordt er een bedevaart gehouden naar Amsterdam om het 

heilig Mirakel te herdenken.  

 

De Stille Omgang wordt gehouden op 16 maart; rond 19.00 uur 

vertrekt er een bus vanaf het station Heerlen, onderweg wordt er 

gebeden en na de route te hebben gelopen in Amsterdam is er 

omstreeks 01.30 uur een Eucharistieviering. U kunt zich aanmelden 

om mee te gaan bij het secretariaat van uw parochie; 

deelnamebedrag is 25 euro.  

In het volgend blad komen specifiekere info om op te geven. 

 
Bijbelgroep 13 februari 
 

Onder leiding van kapelaan Blom komen we elke maand samen om 

ons te verdiepen in de bijbel. Dat klinkt misschien zwaar, maar op 

een zo laagdrempelig mogelijke manier willen we kijken naar wat er 

in de bijbel staat zodat we een steeds beter begrip van krijgen. De 

komende tijd bekijken we de apostelen van dicht bij. Wat maken zij? 

Wat leren ze onderweg van Jezus? Het is altijd weer opnieuw heel 

verassend om te ontdekken hoeveel wij zelf kunnen leren van de 

verhalen uit de bijbel! Elke 2e woensdag komen we samen in de 

Ontmoetingsruimte en kom gerust een keer een kijkje nemen! Op 

woensdag 13 februari komen we samen in de Ontmoetingsruimte 

van de St. Josephkerk om 14.30 uur. Er is koffie/thee en rond 16.00 

uur ronden we af. Tussendoor houden we een korte pauze. 

Kapelaan Rick Blom 

 

Opala zegt ons: Dank u wel 
 

De opbrengst van de jaarlijkse kerkdeurcollecte die de Stichting 

Opala in het weekend van 15 en 16 december in de Pancratiuskerk 

mocht houden overtrof onze verwachting: liefst € 814,35. 

We stonden paf. Een mooiere gang naar Kerstmis was voor ons als 

bestuur niet mogelijk. U heeft voor velen een beetje verlossing uit 

zorgen en verdriet gebracht.  

Rest mij namens het bestuur van de stichting u een meer dan 

welgemeend dank-u-wel over te brengen.  

Een gezegend 2019! 

J.M. Vonhögen, voorzitter 
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Filmavond 18 februari 
 

We zijn begonnen met een reeks van filmavonden. Deze vinden we 

telkens plaats op de 2e maandag van de maand. Let op!!! In februari 

vindt deze plaats op de 3e maandag: maandag 18 februari. We 

beginnen om 19.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de St. 

Josephkerk met een korte inleiding door kapelaan Blom en daarna 

starten we de film. In de maand februari 1858 kreeg Bernadette 

Soubirous in Lourdes een verschijning van Maria. Een prachtige film 

'Bernadette' die de moeite waard is. 

 

Ook de moeite waard om alvast in de agenda te noteren is maandag 

11 maart. We draaien dan de fim 'La passion de Bernadette'. Het 

verhaal gaat verder waar het gebleven is; beide films zijn achter 

elkaar gefilmd maar het zijn twee losse delen. Deze film verhaalt het 

leven van Bernadette in het klooster tot aan haar dood. 

 

Kapelaan Blom 



 10 

Kerkbalans 
 

Nee, de nieuwe bisschop betaalt onze rekeningen niet… ook de paus 

doet dat niet… Gelukkig krijgen we van de overheid subsidie voor de 

kerkgebouwen wanneer ze een rijks monumentale status hebben, 

maar verder krijgen we geen geld. Als geloofsgemeenschap moeten 

we zelf onze rekeningen betalen! 

 

En dat doen we ook: gebouwen, salarissen, activiteiten… We kunnen 

dat door een kleine winst op de kaarsen, een beetje door opbrengst 

vanuit bezit, iets door de collectes. Maar de belangrijkste 

inkomstenbron van de parochie is de kerkbijdrage. Iedereen vindt 

het bij een vereniging logisch om contributie te betalen. Ook het 

mobiele abonnement, Netflix en andere zaken rekenen erop dat ze 

betaald worden… bij de kerk gaat het niet anders. Natuurlijk zijn er 

mensen die het niet kunnen missen, daarvoor 

hebben we alle begrip. Gelukkig zijn er ook 

mensen die meer dan gemiddeld betalen als 

een extra duw in de rug. Super!  

Maar als iedereen nu al eens € 10,- per maand 

per adres zou betalen, dan zouden de 

financiële zorgen van de penningmeester heel 

wat kleiner zijn. Doet u mee?  

 

Dank u wel! 

 

 

Carnavalsmissen 10, 17 en 24 februari 

 
In onze parochies hebben we in de komende maand februari 

verschillende carnavalsmissen die voorgegaan worden door 

kapelaan Blom.  

 

We trappen af in de Pancratiuskerk met de carnavalsvereniging 

V.v. De Eekheuëre Heële op 10 februari om 11.30 uur. Van harte 

heten we hen welkom in onze parochie! Het is hun primeur in deze 

kerk én dat ook nog eens tijdens hun jubileumseizoen! Dit jaar 

bestaan ze maar liefst 4 X 11 jaar en ze vieren het uitbundig onder 

het motto 'Bòh... zaag noe z11'. Als jubileumprins mag Bas Ortmans 

zich verheugen om op een onvergetelijk seizoen. De carnavalsmis 

wordt opgeluisterd door dialekkoer 'Neet Mis'. 
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Op zondag 17 februari om 11.11 is het de beurt aan C.V. De 

Soeplummele en Stichting Jeugdcarnavals Heerlerbaan in de St. 

Josephkerk. 

 

Als lid van de Raad van 11 van de C.V. De Vlavrèters mag kapelaan 

Blom voorgaan in de carnavalsmis op zondag 24 februari om 10.00 

uur in de St. Martinuskerk in Welten.  

 

 

Wie gaat in september 2019 mee naar Lourdes?  
 

Kapelaan Blom en Jeugdkring Chrisko hebben besloten om in 2019 

opnieuw met een eigen groep naar Lourdes te reizen, binnen de reis 

die georganiseerd wordt door Huis voor de Pelgrim. 

Wie geïnteresseerd is, vindt hieronder de basisinformaties: 

* De reis vindt in 2019 plaats van 6 tot en met 11 september. 

* We reizen per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. 

* We verblijven in 4-sterren (zorg)hotel Roissy, dat goed toegankelijk 

is en slechts op 3 minuten loopafstand van het Heiligdom gelegen is. 

* Verblijf is op basis van volpension, dat wil zeggen drie goede 

maaltijden per dag. 

* De reis kost €895 per persoon, op basis van tweepersoonskamer. 

* Toeslag voor een 1-persoons kamer bedraagt €180. 

* Iedereen kan mee: jong en oud, ziek of gezond. Voor mensen met 

een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan/uittrekken, hulp 

bij persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) gaan er 

verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een zwaardere 

zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk met ons meegaan. U verblijft dan 

in het Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan 

te sluiten bij onze groep. 

* Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen 

onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting 

op de reissom. In ieder geval geldt dan dat u de afgelopen 5 jaar 

geen gebruik gemaakt heeft van deze regeling. 

Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria? Voor 

meer informatie over de reis, aanmelding voor de 

informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier 

kunt u contact opnemen met: 

 

Secretariaat Jeugdkring Chrisko, 06-21891859, 

secretariaat@jeugdkringchrisko.nl 
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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 

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

