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Nieuwe openingstijden 

Parochiekantoor: 

 

dinsdag en donderdag van 

10 tot 12 uur, 

dus niet meer op de 

vrijdagmiddag. 

 

 

Nieuwe tijden 

weekendmissen miv 

11/12 juli: 

Za 18:00 uur 

Zo 9:00 uur 

Zo 11:30 uur 
 

 

PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 

4 JULI T/M 28 AUGUSTUS 

 

Misrooster juli-augustus i.v.m. vakantie en Corona 
Vanaf 1 juli gaan we een nieuwe fase in: per viering mogen we weer 

100 mensen toelaten. Wel is dit met restricties en 

veiligheidsmaatregelen. 

Voor de vieringen in de verschillende weken verwijzen we naar 

verderop in dit parochieblad bij de misintenties. In grote lijnen zal 

het schema worden gevolgd dat ook gold voor de Coronacrisis. 

De grootste wijzigingen zijn bij de Pancratiuskerk, omdat twee 

vieringen niet kort achter elkaar mogen zijn. Dat betekent voor de 

Pancratius: 

Weekend 4/5 juli: laatste H. Mis om 10 uur met internet/TV, geen 

andere weekendmissen. 

Weekend 11/12 juli en verder in juli en augustus: zaterdag 18 

uur, zondag 9 uur en 11:30 uur (dus niet om 10 uur!). 

In de Theresiakapel geen vieringen, omdat daar de 1,5 meter afstand 

niet gewaarborgd kan worden. 

Voor de vieringen in juli is geen aanmelding meer nodig. Mogen we 

wel vragen om zoveel mogelijk te spreiden over de verschillende 

tijden, zodat we telkens onder de 100 kerkgangers blijven. En 

natuurlijk: niet fit… blijf thuis; bij binnenkomst de handen 

ontsmetten; 1,5 meter afstand; bij de Communie de uitgestrekte 
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handen onder het scherm door; de collecte via het offerblok achterin 

de kerk; aanwijzingen opvolgen. Dank door de medewerking maar 

vooral: voor het samen vieren! 

 

Vakantie andersom… 
Normaal is vakantie: afstand nemen van de hectiek van elke dag en 

tot rust komen. Dit jaar is het net andersom: vanuit de rust gaat de 

wereld gelukkig steeds meer open. Bijeenkomsten mogen na 1 juli 

weer met 100 personen, grenzen gaan weer open, zorginstellingen 

laten geleidelijk aan weer meer bezoek toe.  

Wat gaat er nu gebeuren…. Vallen we terug in oude patronen, is alles 

weer snel 

als vanouds? Of heeft deze tijd ons ook aan het denken gezet over de 

dingen, die echt belangrijk zijn in het leven……? We zullen het zien, 

maar: laten we er ook samen in geloof aan bouwen! 

Hans Bouman, deken 

 

 
 

Nieuwsbrief Pancratius 
Vanuit de Pancratius wordt iedere week een digitale nieuwsbrief 

verspreid. Interesse? Als u even een mailtje stuurt naar 

parochiepost@rkheerlen.nl komt het allemaal goed. En als het toch 

geen meerwaarde heeft: onderaan de mail staat een link, waarmee u 

zich weer kunt uitschrijven, hoewel we dat niet verwachten! 

 

 
 

mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
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Bruidspaar 
Frans Koelman en Veerle Lamberighs, wonend in Weert, zijn 

voornemens elkaar op donderdag 6 augustus in de Pancratiuskerk 

het ja-woord te geven en voor de kerk te trouwen. 

Wij wensen hen van harte proficiat en heel veel zegen! 

 

   
 

Bereikbaarheid Pancratiuskerk 
Met de gemeente Heerlen zijn goede afspraken gemaakt over de 

bereikbaarheid. Ter hoogte van café Pelt blijft een pad tussen de 

terrassen vrij. Voor auto’s is de aanbevolen toegang (behalve op 

dinsdag i.v.m. markt) via de Bongerd.  

 

Overleden zusters 
Op 7 juni overleed zuster Petronelly, Maria Johanna Hubertina 

Keulers in de leeftijd van 96 jaar. Op 17 juni overleed zuster Vivina, 

Gerarda Anna Maria Selten, zij werd 97 jaar. Wilhemina Henrica 

Maria de Vries 97 jaar. Wij wensen hun medezusters van de 

Congregatie van de 'Kleine zusters van de H. Joseph' en hun families 

veel sterkte en zegen 

 

We durven € niet te vragen, maar toch… 
Ook uw parochie heeft het financieel moeilijk: de collectes horen tot 

onze belangrijkste inkomsten, maar de manden blijven in de gesloten 

kerken leeg. De kosten lopen natuurlijk wel gewoon door! 

We voelen ons wat ongemakkelijk om het te vragen, want velen 

zitten in financiële problemen, bedrijven dreigen om te kiepen, 

mensen vrezen op straat te komen staan. Maar toch, voor wie het 

misschien wat minder een probleem is: wilt u ons helpen? Enkele 

kerkgangers maakten al spontaan hun collecte over via de bank, zelfs 

betaalde iemand uit zichzelf de kosten van drie weken uitzendingen 

van de HH. Missen uit de Pancratiuskerk. Hart verwarmend! Dus, als 

 
MANDERS INTERIEURS 

 
 

*vloerbedekking  *laminaat 

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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u ons niet kwalijk neemt… helpt u de kerk helpen? Iedere extra 

bijdrage, hoe klein of groot ook, wordt gewaardeerd! 

KinderClub Pancratius 
Vanaf zaterdag 20 juni starten we van 14.00 – 16.00 uur weer met 

de Kinderclub Pancratius, tijdens de bijeenkomst houden we rekening 

met de Coronarichtlijnen.  

Kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar (vanaf groep 5 t/m groep 7) 

zijn welkom. De bijeenkomsten hebben een vaste structuur, we 

starten altijd met een Bijbelverhaal uit de kinderbijbel, dan gaan we 

samen nadenken over het verhaal. Als verwerking van het 

Bijbelverhaal gaan we samen knutselen, tekenen, kleuren of we 

maken een uitstapje naar de kerk. Het zijn altijd hele gezellige 

bijeenkomsten! Wil je een keertje komen kijken en meedoen, meld je 

dan van te voren bij Anita aan. (anita@pancratiusheerlen.nl of 

telefonisch 06-40508492) 
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Caritas045 / Heerlen against Corona 
Nu Cariras045 door de Corona geen samenkomsten meer kan 

organiseren, is van de nood een deugd gemaakt: maaltijden kunnen 

worden afgehaald bij diverse kerken door hen, die dat nodig hebben. 

Binnen ons cluster is dat de Josephkerk Heerlerbaan op 

donderdagavond van 17-18 uur. Ook worden voor hen die het nodig 

hebben, in samenwerking met Heerlen against Corona maaltijden 

thuis bezorgd. Hulde en dank! 

 

 
 
Kroetwusj wandeling op zaterdag 15  augustus 2020 , 

vertrek 11.00 uur St. Josephkerk Heerlerbaan. 
U allen uitgenodigd om dit mee te beleven! 

De  St. Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN Heerlen 

en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusj wandeling.                                                                           

Een wandeling om deze mooie traditie voort te zetten.                                                                                       

De Kroetwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee 

geneeskrachtige kruiden en onwerende kruiden.                                                                                                                                              

Wij gaan onder leiding en uitleg van IVN Heerlen op pad om deze 

kruiden te plukken en te binden.  Bij de Boskapel in Imstenrade bij 

 

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen 

Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630 

Website: www.moonen-wanders.nl 

 

MOONEN-WANDERS 
STEENHOUWERIJ 

Grafmonumenten&Natuursteenwerken

nern NNatuursteenwerken 

 



 6 

het beeld van Maria wordt de Kroetwusj gezegend . Het verhaal gaat 

dat de zeven kruiden zijn aangetroffen in het graf van Maria, 

vanwege dit verband vindt de jaarlijkse Kroetwusj zegening plaats op 

of rondom 15 augustus , Maria Ter Hemelopneming.                                                                                                             

De kroedwusj wordt gebruikt om onheil af te wenden en in huis of op 

zolder op te hangen. Echter in deze tijd is het noodzakelijk zich aan 

de richtlijnen van het RIVM te houden. Hand-en hoest/nies hygiëne, 

geen handen schudden. Blijf bij klachten thuis, afstand houden 1,5 

meter. Na afloop is er in de buitenlucht een gezellig samenzijn met 

koffie/thee en iets lekkers .  
 

Zaterdag 4 juli 

Zaterdag in week 13 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 5 juli 

Veertiende week door het jaar 

Preek: Kapelaan Blom 

 

10.00 uur Mineke Vogels-

Hellenbrand (zesw. dienst); 

Fam. Consten-Janssen; Alfons 

Graff; Ernest Lempers; Hein 

Quaedvlieg; Ouders 

Rompelberg-Delbressine en 

kinderen Gaston en Emma; 

bijzondere intentie voor een 

kleindochter 

 

Maandag 6 juli 

Maandag in week 14 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

 

Dinsdag 7 juli 

H Maagd Maria, Zoete 

Moeder van Den Bosch 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 8 juli 

HH. Maria Adolfina en 

gezellinnen, maagden en 

martelaressen 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 9 juli 

HH. Martelaren van Gorcum 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 10 juli 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 11 juli 

H. Benedictus, abt, patroon 

van Europa 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  
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Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 12 juli 

Vijftiende week door het jaar 

Preek: Deken Bouman 

 

09.00 uur Alfons Graff 

 

11.30 uur Marlène Schunck- 

te Loo (jrd); Jo Gerards; ter 

nagedachtenis aan Mia 

Janssens-Kokkelkoren 

 

Maandag 13 juli 

Maandag in week 15 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 14 juli 

Dinsdag in week 15 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 15 juli 

H. Bonaventura, bisschop 

en kerkleraar 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 16 juli 

Donderdag week 15 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

 

 

 

Vrijdag 17 juli 

Vrijdag in week 15 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 18 juli 

Zaterdag in week 15 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 19 juli 

Zestiende week door het jaar 

 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur Alfons Graff 

 

Preek: Prof. Rohling 

11.30 uur Jan Roumen en 

overl. ouders Roumen-Smeets 

(jrd); Jan Debie 

 

Maandag 20 juli 

Maandag in week 16 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 21 juli 

Dinsdag in week 16 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

09.30-10.30 uur Aanbidding 
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Woensdag 22 juli H. Maria 

Magdalena 

09.00 uur Frans Cremers; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Donderdag 23 juli 

H. Birgitta, kloosterlinge, 

patrones van Europa 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 24 juli 

Vrijdag in week 16 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 25 juli 

H. Jakobus, apostel 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 26 juli 

Zeventiende wk door het jaar 

 

Preek: Kapelaan Blom 

09.00 uur Uit dankbaarheid 

voor een 60 jarig 

huwelijksfeest; Alfons Graff 

Preek: Deken Bouman 

11.30 uur Fernandine 

Limpens (jrd); Uit 

dankbaarheid voor een 60 jarig 

huwelijksfeest; Ben Welman 

 

 

Maandag 27 juli 

Z. Titus Brandsma, priester 

en martelaar 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 28 juli 

Dinsdag in week 17 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 29 juli  

H. Martha 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 30 juli 

Donderdag in week 17 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 31 juli 

H. Ignatius van Loyola, pr. 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 1 augustus 

H. Alfonsus, Maria 

de’Liguori, bisschop en 

kerkleraar 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 
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Zondag 2 augustus 

Achttiende week door het jaar 

 

Preek: Deken Bouman  

09.00 uur Alfons Graff; Ernest 

Lempers; Mia Pelzer-Hoffmann 

 

Preek: Deken Schreurs 

11.30 uur Ouders 

Rompelberg-Delbressine en 

kinderen Gaston en Emma 

(jrd); Mevr. J.H. Stijns (jrd); 

Marie-José Florie-Wolf 

 

Maandag 3 augustus 

Maandag in week 18 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 4 augustus 

H. Johannes Maria Vianney, 

(Pastoor van Ars), priester 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 5 augustus  

Woensdag in week 18 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 6 augustus 

Gedaanteverandering van 

de Heer 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 7 augustus 

Eerste Vrijdag 

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers; Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 8 augustus 

H. Dominicus, priester 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 9 augustus 

Negentiende wk door het jaar 

 

Preek: Deken Bouman  

09.00 uur Alfons Graff 

 

11.30 uur H. Mis 

 

Maandag 10 augustus 

H. Laurentius, diaken en 

martelaar 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 11 augustus 

H. Clara, maagd 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 12 augustus  

Woensdag in week 19 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 
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Donderdag 13 augustus 

Donderdag in week 19 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 14 augustus 

H. Maximiliaan Maria Kolbe, 

priester en martelaar 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 15 augustus 

Maria Tenhemelopneming 

10.00 H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 16 augustus 

Twintigste week door het jaar 

 

Preek: Deken Bouman  

09.00 uur Alfons Graff 

 

11.30 uur Jan van Bijnen (1e 

jrd); Ter nagedachtenis aan 

Maria Vrouenraets-Krewinkel 

 

Maandag 17 augustus 

Maandag in week 20 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

 

 

 

Dinsdag 18 augustus 

Dinsdag in week 20 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 19 augustus  

Woensdag in week 20 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 20 augustus 

H. Bernardus, abt en 

kerkleraar 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 21 augustus 

H. Pius X, paus 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

  

Zaterdag 22 augustus 

H. Maagd Maria Koningin 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kinderclub  

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur Ans Schiffers (jrd) 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

Zondag 23 augustus 

Eenentwintigste wk door h jaar 

 

Preek: Deken Bouman  

09.00 uur Alfons Graff 
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11.30 uur Tiny Ackermann-

Savelberg (zesw. dienst); Jan 

Debie; Echtp. Bosch-Evertz  

 

Maandag 24 augustus 

H. Bartolomeüs, apostel 

09.00 uur Frans Cremers 

 

Dinsdag 25 augustus 

Dinsdag in week 21 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 26 augustus  

Woensdag in week 20 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

 

 

 

 

Donderdag 27 augustus 

Woensdag in week 21 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 28 augustus 

H. Monica 

09.00 uur Echtp.Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 29 augustus 

H. Augustinus, bisschop en 

kerkleraar 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

Preek: Prof. Meulenberg 

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 29-8-2020/17-10-2020: dinsdag 18 augustus 

vóór 12.00 uur. 

Voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 14-8-2020. 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
20-05-2020 Jhana Zautzen, 7 dagen 
19-05-2020 Mineke Vogels-Hellenbrand 
01-06-2020 Tiny Ackermann-Savelberg 
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Parochiepriesters: 

Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 

Tel.: 045-5713682 of mob. 06-10983891, deken@pancratiusheerlen.nl, 

twitter: @DekenHeerlen 

 

Kapelaan Rick Blom, Pastorie Welten, Welterkerkstraat 3, 6419 CR HEERLEN 

Tel.: 06-5572 2869 rickblom7@hotmail.com 

 

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: 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: 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: 

federatiebestuur.heerlen@gmail.com 

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