PAROCHIENIEUWS ST. PANCRATIUS
26 FEBRUARI T/M 26 MAART 2022

Onderweg naar de Vastentijd
Volop gaan de discussies, of en op welke manier we carnaval kunnen
vieren. Dus staat de vastentijd weer voor de deur! Eigenlijk wat
vreemd, want: we hebben eigenlijk een vastentijd van twee jaar achter
de kiezen. Een tijd, waarin vanzelfsprekendheden wegvielen, ritmes
werden doorbroken, veel niet kon. Maar misschien is het daarom net
wel goed dat er een vastentijd is, juist nu: om eens stil te staan bij de
vraag, wat voor ons echt van waarde is. Welke oude patronen nemen
we weer op, in welk nieuw ritme zullen we komen? Of vallen we weer
in vanzelfsprekendheden terug.
Ik wens iedereen goede Carnavalsdagen en een goede vastentijd toe!
Hans Bouman, Deken
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Welkom in onze vieringen
Fijn dat we kunnen vieren! We weten natuurlijk niet hoe de regels in
de komende periode zijn, maar op dit moment hoeft er niet
gereserveerd te worden en is iedereen welkom. Wel wordt nog
gevraagd om afstand te houden en bij verplaatsen mondkapjes te
dragen, omdat er in de kerk geen QR- wordt toegepast. Laten we zo
samen zijn dat we zorgen dat de ander zich welkom en veilig voelt bij
ons, dan kunnen we echt samen vieren.

Vormsel groep 8
De info-ouderavond over het vormsel is geweest. De vormelingen
zullen het sacrament in november ontvangen, ze zijn dan al gestart
met het vervolgonderwijs en zitten dan al in de brugklas.
We zijn gestart met het vormelingentraject en maken gebruik van de
methode van Alpha Youth
Deze methode bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waarin we
met de vormelingen in gesprek gaan over het leven en geloof! Deze
bijeenkomsten vinden plaats in de St. Josephkerk, Heerlerbaan.
Deze bijeenkomsten bestaan uit drie onderdelen, we starten elke
bijeenkomst met een Heilige Mis, de inleiding is een filmpje uit de
Alpha Youth Serie en als verwerking praten we met elkaar door in
groepjes.
De opgave gemist? Neem dan contact op met deken Bouman of Anita
van den Berg.

Aswoensdag 2 maart
In onze verschillende kerken zullen we Aswoensdag vieren, waarbij u
in de gelegenheid bent het Askruisje te ontvangen. Zo maken we
samen een goed begin aan de veertigdagentijd.
’s Morgen is om 10 uur de H. Mis in de Pancratiuskerk, ’s avonds kunt
u terecht voor de HH. Missen om 19 uur in de Martinuskerk van Welten,
Joseph Heerlerbaan, Elisabethkapel Heerlerbaan en de parochie
verschijning van de Onbevlekte Maagd Molenberg. Welkom!
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Bezorgers parochieblad Pancratius
8 keer per jaar gaan de vrijwilligers op pad om huis-aan-huis het
parochieblad te bezorgen. Door overlijden van een bezorgster is er nu
een wijk zonder bezorger. Wie zou dit op zich willen nemen?
U kunt de blaadjes naar keuze op parochiekantoor of in de kerk komen
afhalen op een af te spreken tijdstip. Wilt u helpen? Dan graag even
een
bericht
aan
het
parochiekantoor
via
de
mail
secretariaat@pancratiusheerlen.nl of dinsdagmorgen tussen 10 en 12
uur op 045-5713682.
Op dit moment zoeken we nog bezorgers voor 2 wijken:

1. Akerstraat van centrum tot verkeerslichten
Beerenbroucklaan (2 t/m 36) (72 brievenbussen)
2. Flat Promenade 57-127 (23 brievenbussen)

en

Ruijs

de

Graag horen we van u, wanneer u hier iets kunt betekenen.
Dank aan iedereen die in al onze parochies het betreffende
parochieblad verzorgt en zo goed nieuws verspreidt!

Jeugdkoor: word jij ook zo blij van zingen?
In de wijk Bekkerveld willen we, bij genoeg aanmeldingen starten met
een jeugdkoor. Het koor is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
die blij worden van zingen.
Elke maandagmiddag na school is er in de kapel van de Annakerk
repetitie tot 16.00 uur. Voor de kinderen staat een glaasje limonade
en een koekje klaar.
De repetitie begint pas als alle scholen uit zijn, dit betekent om
ongeveer 15.15 uur. Eventueel is er de mogelijkheid dat de kinderen
worden opgehaald van school en dat de ouders/verzorgers de kinderen
om 16.00 uur ophalen bij de Annakerk. Diverse kinderen van
basisscholen Tarcisius en Windekind hebben zich aangemeld.
Denk je, dit is iets voor mij of voor mijn zoon of dochter of voor mijn
kleinkind, meld je dan aan bij onze catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl, telefoonnummer 06-40508492
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Zondag 27 februari
Achtste zondag door het jaar

14.00-14.30 uur
Preek:Prof. Rohling
18.00 uur Voor de verjaardag
van Mineke Vogels-Hellebrand

Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis
Preek: Prof. Rohling

Zondag 6 maart
Eerste zondag van de
veertigdagentijd

11.30 uur Overl. fam. H.J.
Schiffers-Oostwegel (jrd)
Maandag 28 februari
Maandag in week 8 door het
jaar
09.00 uur Jeanne SchaghenVrencken

Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis
11.30 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen
(jrd); Johan Helders en
Marietje Helders-van Schaik
(jrd.); Hans en Jeanne
Schaghen-Vrencken en zoon
Kees; Ernest Lempers; Leo
Hermans

Dinsdag 1 maart
Dinsdag in week 8 door het
jaar
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding

Maandag 7 maart
Maandag in week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur Jozef Moonen (jrd)

Woensdag 2 maart
Aswoensdag
10.00 uur H. Mis
19.00 uur H. Mis

Dinsdag 8 maart
Dinsdag in week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Donderdag 3 maart
Donderdag na Aswoensdag
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Vrijdag 4 maart
Eerste Vrijdag
Vrijdag na Aswoensdag
09.00 uur Echtp. JongenDamen en Tiny Dahmen

Woensdag 9 maart
Woensdag in week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 5 maart
Zaterdag na Aswoensdag
Biechtgelegenheid
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Donderdag 10 maart
Donderdag in week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 16 maart
Woensdag in week 2 van de
veertigdagentijd
09.00 uur Wiel Leenders (jrd.)

Vrijdag 11 maart
Vrijdag in week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur Echtp. JongenDamen en Tiny Dahmen

Donderdag 17 maart
Donderdag in week 2 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 12 maart
Zaterdag in week 1 van de
veertigdagentijd
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

Vrijdag 18 maart
Vrijdag in week 2 van de
veertigdagen tijd.
09.00 uur Echtp. JongenDamen en Tiny Dahmen

Preek: Deken Bouman
18.00 uur Kitty Beaujean-van
Rhee (zesw.dienst)

Zaterdag 19 maart
H. Jozef, Bruidegom van de
H.Maagd Maria
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

Zondag 13 maart
Tweede zondag in de
veertigdagentijd

Preek: Deken Bouman
18.00 uur Voor de ziekenrust
van Jan en Anneke van
Berkum-van Tuijl

Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis
Preek: Prof. Rohling
11.30 uur Harry van Leeuwen
(1e jrd)

Zondag 20 maart
Derde zondag van de
veertigdagentijd
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis

Maandag 14 maart
Maandag in week 2 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Preek: Prof. Rohling
11.30 uur Jos Sonnenschein
en overl van familie
Sonnenschein-van Wersch
(jrd.); Leo Hermans

Dinsdag 15 maart
Dinsdag in week 2 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis
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Maandag 21 maart
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 25 maart
Maria Boodschap
09.00 uur Echtp. JongenDamen en Tiny Dahmen

Dinsdag 22 maart
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding

Zaterdag 26 maart
Zaterdag in week 3 van de
veertigdagentijd

Woensdag 23 maart
Woensdag in week 3 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Preek: Prof. Rohling
18.00 uur H. Mis

Donderdag 24 maart
09.00 uur Frans Cremers

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de
periode van 26-03-2022 tot 07-05-2022: dinsdag 17 maart
vóór 12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy:
vrijdag 11 maart 2022
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
22-01-2022 Mia Vöcking, 92 jaar
27-01-2022 Peter Einerhand, 89 jaar

6

Vastenactie 2022

Thema en projecten

Op Aswoensdag 2 maart 2022 start de 62ste Vastenactie, dit maal met
het thema Je land is je leven. Maar liefst 370 miljoen mensen horen
tot een inheems volk. Ze bewonen meer dan 20% van het
aardoppervlak en vaak leven en werken ze al generaties lang op de
gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met
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voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door
grote bedrijven of overheden. Landrechten zijn een belangrijk
onderwerp, dat grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en
milieu.
Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die direct of indirect te maken
hebben met landrechten. Zo werden in 2020
zo’n 22.000 indianen, kleine boeren en andere
mensen geholpen in hun strijd voor
landrechten. In 2022 staan drie landrechten
projecten extra in de schijnwerpers.
De kleine boeren in het noordoosten van
Brazilië
staan
voor
verschillende
uitdagingen. Er is een groep die voldoende
voedsel produceert, maar die zijn producten
nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun
inkomsten laag en is hun sociaaleconomische
positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren,
trekken daarom naar de stad, om daar van de
regen in de drup te
Landrechten in enkele cijfers
belanden. Er zijn ook
Er zijn relatief weinig betrouwbare cijfers als het
families
zonder
gaat over landrechten, maar de cijfers die er zijn,
landrechten.
Zij
schetsen wel een beeld.
produceren onvoldoende
- Eén op de drie mensen is voor zijn
voedsel:
ze
kunnen
levensonderhoud afhankelijk van land.
nauwelijks investeren in
- Naar schatting 1 miljard mensen eten uit
goed
materiaal
en
zaaigoed, omdat ze ieder
de natuur.
moment
verdreven
- Lokale gemeenschappen beschermen 80%
kunnen worden. Deze
van de biodiversiteit op aarde.
groepen leven van dag tot
- Er is de afgelopen tien jaar 49 miljoen
dag en verbouwen alleen
hectare land geroofd.
enkele
snelgroeiende
In 2020 werd 12,2 miljoen hectare bos
gewassen. Ondervoeding
gekapt.
ligt daardoor op de loer.
- In 2020 werden (minstens) 330 activisten
Via Vastenactie krijgen 60
vermoord.
families uit beide groepen
ondersteuning:
ze
- Nederlandse bedrijven hebben landdeals

in 268landen. Daarmee hoort Nederland
wereldwijd bij de koplopers.

ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed
én training en begeleiding.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0003
0000 46 ten name van Missiebureau Roermond onder
vermelding van Vastenactie.
Zondag 27 maart a.s. tijdens de H. Mis zal er extra aandacht
besteed worden aan het Vastenactieproject Brazilië.
Hongerdoek
In 2022 wordt voor het tweede
jaar de hongerdoek U GEEFT MIJN
VOETEN DE RUIMTE, de kracht van
verandering van de Chileense
kunstenares
Lilian
Moreno
Sánchex gebruikt. Zij verwerkte in
deze hongerdoek ervaringen met
onrecht in haar moederland.
Vanuit de symboliek van de
hongerdoek zijn lijnen te trekken naar de landrechtencampagne en
naar situaties waar mensen geweld moeten ondergaan en bedreigd
worden in hun landrechten.
Een röntgenfoto van een gebroken voet van een demonstrant is de
basis van de hongerdoek. Met een gewonde voet kun je niet meer gaan
of staan waar je wilt, zoals in situaties waar mensen hun landrechten
kwijtraken en zij letterlijk niet meer kunnen lopen op hun eigen grond.
De kunstenares verwerkte op de hongerdoek stof en aarde afkomstig
van het plein in Santiago de Chili waar vaak demonstraties
plaatsvinden. Zo ontstaat er een directe verbinding tussen de verhalen
van mensen die opkwamen voor hun rechten en het kunstwerk. Stof
en aarde laten ook de verbondenheid zien met de plek waar mensen
leven, waar ze akkers verbouwen en voedsel oogsten.
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De gouden bloemen op de hongerdoek zijn
tekenen van hoop dat het anders kan en
verandering mogelijk is. Mensen die opkomen
voor hun rechten, inheemse volken die
blijvend kunnen beschikken over hun land en
waterbronnen. Gezinnen die een nieuwe band
opbouwen met het land en weer zicht krijgen op een toekomst. Ruimte
om te leven! Zo krijgt het psalmvers ‘U geeft mijn voeten de ruimte’
nieuwe betekenissen door verhalen van mensen wereldwijd.
De hongerdoek zelf (in twee formaten), gratis A4-afbeeldingen, een
folder, een informatiebrochure (met nieuw Meditaties) en verder
materiaal zijn te bestellen en te downloaden via de webshop van
Vastenactie (www.vastenactie.nl).

Vastenactie-pelgrimstocht Missionair Overleg Parkstad
Op zaterdag 26 maart 2022 staat de jaarlijkse Pelgrimstocht van
het Missionair Overleg Parkstad, waarin de MOV- en missiegroepen van
de dekenaten Heerlen en Kerkrade samenwerken, op het programma.
De pelgrimstocht van ongeveer 5 km -dus ook voor de ongeoefende
wandelaar te doen- staat in het teken van het Vastenactiethema Je
land is je leven.
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Vertrokken wordt vanaf 11.00 uur bij de St.-Josephkerk aan de
Heerlerbaan, Dr. C. Meulemanstraat 1 te Heerlen. Onderweg zijn er
enkele tussenstops voor meditatie en bezinning. Bij terugkomst is er
in de St.-Josephkerk een broodje en koffie beschikbaar. De
bijeenkomst wordt afgesloten met een pelgrimsgebed.
Deelname is gratis, maar een vrije gave voor het project van
Vastenactie in Brazilië is welkom. Er is ook aandacht voor
minderbedeelden van dichtbij, het zou fijn zijn als u een of meerdere
levensmiddelen hiervoor wilt meenemen.
Deelnemen kan alleen maar door voorafgaande aanmelding bij
mevrouw Ans Houben, liefst per email (ajhouben@hetnet.nl) of,
wanneer het anders niet mogelijk is, per telefoon (045) 541 24 48. De
op dat moment geldende corona-maatregelen zijn van toepassing.

MANDERS INTERIEURS
*vloerbedekking*laminaat Willemstraat 101-103
HEERLEN
E-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618

MOONEN-WANDERS
STEENHOUWERIJ
Grafmonumenten&Natuursteenwerken
Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630
Website: www.moonen-wanders.nl
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Parochiepriester:
Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen
Tel.: 045-5713682 of mob. 06-10983891, deken@pancratiusheerlen.nl,
twitter: @DekenHeerlen;

Diaken: Theo Cloodt, T 06-34524700 E theo.cloodt@home.nl
Catechiste:
Anita van den Berg: anita@pancratiusheerlen.nl of 06-40508492

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: 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: zie secretariaat.

Secretariaat van de St. Pancratius parochie:
Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82
Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

E-mailadres:
secretariaat@pancratiusheerlen.nl

Website:
www.pancratiuskerk-heerlen.nl

E-mailadres kerkbestuur:
kerkbestuur@rkheerlen.nl
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