PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS
2 MAART T/M 13 APRIL 2019
Van Vastelaovend nao vasten
Er zijn twee theorieën over de herkomst van het woord 'carnaval'. De
ene theorie zegt dat het woord komt van 'carrus navalis', ofwel
‘narrenschip’. Dit komt reeds voor in de middeleeuwen; er wordt een
schip op een kar gebouwd. Daar stoelt ook de traditie op van de
'Blauw Sjuut' in Heerlen. De maandag voor carnaval (25 februari)
vertrekt de Blauw Sjuut om door heel Limburg de carnaval in te
luiden. Heel bijzonder is, en uniek, dat dit jaar de nieuwe bisschop
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Harrie Smeets de Blauw Sjuut komt inzegenen, omstreeks 12.45 uur
op het Pancratiusplein. Een andere theorie is dat het woord carnaval
komt van 'carne vale' ofwel 'vaarwel vlees'. Deze uitleg laat de band
tussen carnaval en veertigdagentijd beter zien. Het woord
'Vastelaovend' (in het Venlose wordt het woord carnavals zelfs
nauwelijks gebruikt) laat helemaal de band met vastentijd zien.
Vastelaovend is niet primair een feest van hossen, drinken en uit je
dak gaan; daarvoor kun je naar elk willekeurig feest gaan en kun je
in het hele land vinden. Vastelaovend heeft te maken met een
identiteitsgevoel en met verbroedering; eigenlijk kun je Vastelaovend
nooit helemaal goed uitleggen. Als christenen breekt daarna de tijd
aan van vasten. In wezen óók een tijd van verbroedering, maar dan
meer op een nodige bezinnende manier. Verbroedering betekent
jezelf aan de kant schuiven om aandacht te hebben voor de ander.
Jezelf iets ontzeggen om zelfdiscipline op te bouwen en te denken
aan degenen die het minder hebben; hetgeen je daarop bespaard
kun je gebruiken als aalmoes om concreet de ander te helpen;
daarbij mag het gebed niet ontbreken om je eigen relatie met God en
met de medemens te versterken. De drie dingen die ik onderstreept
heb mogen voor ons aandachtspunten zijn. Ik wens jullie allemaal
een gezonde en goede carnavalstijd toe en voor daarna een mooie en
zinvolle bezinningstijd.
Kapelaan Rick Blom
Geen H. Missen vastelaovend en afsluiting kerkhof Welten
Op carnavalsmaandag 4 maart vervalt de avondmis om 18.30 uur in
de Moeder Anna; op carnavalsdinsdag 5 maart vervalt de avondmis
om 19.00 uur in de St. Martinus. Om mensen die carnaval vieren
maar het feest toch niet begrijpen, zal van zaterdag 2 maart t/m
dinsdag 5 maart de begraafplaats afgesloten zijn, dus ook de
toegang vanuit de Welterkerkstraat tegenover het café. Graag hier
rekening mee te houden als u deel wilt nemen aan de
zaterdagavondmis en de zondagochtendmis. Op Aswoensdag 6 maart
is alles weer geopend.
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Zaterdag 2 maart
Zaterdag in week 7

10.00 uur Gregoriaanse
samenzang
Alfons Graff; Ernest Lempers

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

11.30 uur Samenzang
Johan Helders en Marietje
Helders van Schaik (jrd.)

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

Maandag 4 maart
Maandag in week 8
09.00 uur H. Mis

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Dinsdag 5 maart
Dinsdag in week 8
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 6 maart
Aswoensdag
10.00 uur H. Mis
Josef Moonen (jrd.)
19.00 uur H. Mis met
askruisje
Koor: Neet mis
Donderdag 7 maart
Donderdag na Aswoensdag
09.00 uur Trees Kohl
Vrijdag 8 maart
Vrijdag na Aswoensdag
09.00 uur H. Mis
Zaterdag 9 maart
Zaterdag na Aswoensdag

Zondag 3 maart
Achtste Zondag door het
jaar
1e Lezing: Sir. 27, 4-7
Evangelie: Lc. 6, 39-45 (C)
Preek: Deken Bouman

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis
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Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

Donderdag 14 maart
Donderdag week1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H.Mis

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ouders Constant Jongen en
Mien Jongen-Dahmen (jrd.)

Vrijdag 15 maart
Vrijdag week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Zondag 10 maart
Eerste Zondag van de
Veertigdagentijd
1e Lezing: Deut. 26, 4-10
Evangelie: Lc. 4, 1-13 (C)
Preek: Deken Bouman

Zaterdag 16 maart
Zaterdag week 1 van de
veertigdagentijd
Theresiakapel
10.00 uur Overl. ouders
Ruiters-Hermans

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff;

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

11.30 uur Samenzang
Harrie Hendrix (2e jrd.);
Maria Vrouenraets-Krewinkel

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Maandag 11 maart
Maandag week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Zondag 17 maart
Tweede Zondag van de
Veertigdagentijd
1e Lezing: Gen.15, 5-12+1718
Evangelie: Lc. 9, 28b-36 (C)
Preek: Deken Bouman

Dinsdag 12 maart
Dinsdag week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Wiel Leenders (jrd.); (1e jrd)
Moeder An Verbruggen-Litjens
en de verjaardag van onze
vader Herman Verbruggen;
Alfons Graff

Woensdag 13 maart
Woensdag week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis
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11.30 uur Samenzang
Jos Sonnenschein en overl.
fam. (jrd.); Voor de levende en
overl. leden van St. Patïens

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom
18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Maandag 18 maart
H. Jozef, Bruidegom van de
H.Maagd Maria
09.00 uur H. Mis

Zondag 24 maart
Derde Zondag van de
veertig dagen tijd
1e Lezing: Ex. 3,1-8a + 13-15
Evangelie: Lc. 13, 1-9 (C)
Preek: Kapelaan Blom

Dinsdag 19 maart
Dinsdag week 2 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding

10.00 uur Schola Cantorum
Alfons Graff

Woensdag 20 maart
Woensdag week 2 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

11.30 uur Kerkkoor
Schandelen
Overl. fam. Dohmen-Schunck
(jrd.)

Donderdag 21 maart
Donderdag week 2 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Maandag 25 maart
Maria Boodschap
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 22 maart
Vrijdag week 2 van de
veertigdagentijd
9.00 uur Echt. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Dinsdag 26 maart
Dinsdag week 3 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding

Zaterdag 23 maart
Zaterdag week 2 van de
veertigdagentijd

Woensdag 27 maart
Woensdag week 3 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur Henk Logister
(jrd.);Frans Cremers

Donderdag 28 maart
Donderdag week 3 van de
veertigdagentijd
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09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Dinsdag 2 april
Dinsdag week 4 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 29 maart
Vrijdag week 3 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 3 april
Woensdag week 4 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 30 maart
Zaterdag week 3 van de
veertigdagentijd
Theresiakapel
10.00 uur H.Mis

Donderdag 4 april
Donderdag week 4 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

Vrijdag 5 april
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
09.00 uur Echtp.JongenDahmen en Tiny Dahmen;
Echtp. Janssen-Cremers

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis
Zondag 31 maart
Vierde Zondag van de
Veertigdagentijd
1e Lezing: Joz.5, 9a+10-12
Evangelie: Lc. 15,1-3+11-32
(C)
Preek: Deken Bouman

Zaterdag 6 april
Zaterdag week 4 van de
veertigdagentijd
Theresiakapel
10.00 uur H. Mis
Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

11.30 uur Samenzang
H. Mis

Zondag 7 april
Vijfde Zondag van de
Veertigdagentijd
1e Lezing: Jes.43, 16-21
Evangelie: Joh.8, 1-11 (C)

Maandag 1 april
Maandag week 4 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis
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10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Echtp. Herens-Jacobs (jrd.);
Fons Consten en ouders
Consten-Janssen (jrd.)Alfons
Graff; Ernest Lempers

09.00 uur H. Mis

11.30 uur Samenzang
Miets Gorissen (jrd.);
Verjaardag Suze JorissenWilmes

Vrijdag 12 april
Vrijdag week 5 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Maandag 8 april
Maandag week 5 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 13 april
Zaterdag week 5 van de
veertigdagentijd

Donderdag 11 april
Donderdag week 5 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Theresiakapel
10.00 uur Annie LogisterPieters(jrd.); Philo de Leeuw

Dinsdag 9 april
Dinsdag van week 5 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

09.30-10.30 uur Aanbidding
18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Woensdag 10 april
Woensdag week 5 van de
veertigdagentijd

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de
periode van 13 april tot 25 mei 2019: DINSDAG 2 april 2019
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
23-01-2019: Maria Vrouenraets-Krewinkel, 70 jaar
13-02-2019: Corrie Coenen-Geelen, 92 jaar
IN ONZE PAROCHIE WERD GEDOOPT:
26-01-2019: Ilan Embrechts, Landgraaf

Op Carnavalsdinsdag
gesloten!

5

maart

7

is

het

secretariaat

Deken Schreurs viert 31 maart 60-jarig priesterfeest
Sinds enige tijd woont oud-deken Schreurs van Schinnen in Parc
Imstenrade, van waaruit hij zich zeer beschikbaar opstelt om te
vervangen waar nodig. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor!
Dit jaar is hij 60 jaar priester; een feest, dat hij slechts bescheiden
wil vieren. Daarom zal hij voorgaan op zondag 31 maart om 10.00
uur in de Elisabethkapel van Parc Imstenrade, waarna eenieder de
gelegenheid is hem de hand te reiken.
Wij wensen hem van harte proficiat en danken hem voor zijn inzet!

Filmavond 11 maart
Op 18 februari draaiden we de film 'Bernadette' en hebben we het
verhaal gezien van de verschijningen van Maria in Lourdes. Op 11
maart volgt 'deel 2' en gaat verder waar het 1e deel gestopt is: het
leven van Bernadette in Nevers, in het klooster. Deze film is prima te
zien zonder per sé het eerste deel te hebben bekeken. Vanaf 19.00
uur is er inloop. Na een korte inleiding starten we om 19.30 uur met
de film. Iedereen is welkom in de Ontmoetingsruimte (parochiezaal)
van de St. Josephkerk; als u voor de hoofdingang staat, rechts langs
de kerk af naar de achterkant en de trappen af.

Breviergebed
Het bidden van het breviergebed hoort bij de liturgie van de Kerk. De
Kerk heeft naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie
opgeroepen om het getijdengebed mét anderen te bevorderen zodat
het niet alleen een gebed blijft voor religieuzen; immers...
ongeletterdheid is er niet meer in die mate als vroeger. Náást het
rozenkransgebed toch graag uw aandacht voor deze belangrijke
gebeden! In de veertigdagentijd en de adventstijd wordt het
avondgebed (vespers) gebeden: in de St. Josephkerk om 18.30 uur
elke donderdagavond (in combinatie met het uitgestelde
Allerheiligste) voorafgaand aan de H. Mis; alsook in de St.
Martinuskerk om 18.40 uur elke dinsdagavond voorafgaand aan de
H. Mis. Tevens wordt in de St. Pancratiuskerk élke doordeweekse
ochtend om 08.40 uur het morgengebed (lauden) gebeden
voorafgaand aan de H. Mis; op elke dinsdag wordt na de H. Mis het
Allerheiligste uitgesteld en deze wordt om 10.30 uur afgesloten met
het middaggebed.
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Stille Omgang 16 maart
In het weekend van 16 en 17 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang
plaats in Amsterdam. Informatie is te vinden op de website van het
'gezelschap van de Stille Omgang' www.stille-omgang.nl). Vertrek is
op zaterdag 16 maart met bussen om 20.20 uur, busstation
Spoorsingel; na de tocht in stilte vieren we rond 01.30 uur de
Eucharistieviering. Na afloop is er koffie en broodjes. Opgeven kunt u
doen bij het secretariaat van uw parochie. Deelname kost 25 euro en
gelieve uiterlijk vrijdag 8 maart opgeven. Eventueel algemene
inlichtingen bij Henk Verhaeg: tel. 06-28560997.

Tienergroep 23 maart
Eens in de maand komen we in Welten samen met tieners. Dit zijn
altijd hele gezellige avonden, waarbij naast veel plezier ook een
stukje bezinning hebben rondom een bepaald thema. Maar dit altijd
op een laagdrempelige manier die aansluit bij de leefwereld van de
jeugd. Komende maand is dat op 23 maart. De avond duurt telkens
van 20.00 tot 22.00/22.30 uur en is bedoeld voor jongeren vanaf
ongeveer 12. Welkom op de pastorie Welterkerkstraat 3.

MOONEN-WANDERS
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

Bijbelbijeenkomst
Op elke 2e woensdag van de maand komen we samen om ons te
verdiepen in de bijbel; rode draad vormt het leven van de apostelen.
U bent welkom op woensdag 13 maart van 14.30 uur tot uiterlijk
16.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. U wordt
van koffie voorzien en na afloop bidden we het middaggebed.
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Parochie St. Pancratius Heerlen, financieel overzicht 2018-2015
in €, 2015 afgerond op € 100,Inkomsten

2018

2017

2016

2015

Kerkbijdragen

42.648

42.531

47.393

42.700

Collectes

27.929

32.524

31.240

26.700

Kaarsengeld/ offerblok

15.125

15.769

15.179

14.800

HH Missen

19.851

29.491

21.615

21.800

Rente / opbrengst bezittingen

6.564

4.242

193

1.200

Incidentele inkomsten / giften

7.475

8.339

28.393

14.200

Exploitatie tekort

2.349

10.215

10.739

40.000

Totalen

121.941 143.111 154.752 161.400

Uitgaven
Onderhoud gebouwen

33.283

32.761

37.092

40.700

22.326

21.540

35.301

37.700

12.968

26.380

18.822

17.600

53.364

62.430

63.537

65.400

(incl. energiekosten, verzekeringen en
gemeentelijke belastingen)
Kosten eredienst, pastorale activiteiten
en beheerskosten
(liturgische benodigdheden, koren,
kersversiering, gewaden, parochieblad,
telefoon, administratie, vergaderingen
en abonnementen)
Verplichte en vrijwillige bijdragen
(afdrachten Bisdom en dekenaat)
Salarissen,
lasten

pensioenpremie

en

sociale

(bedienaren en overige medewerkers)
Totalen

121.941 143.111 154.752 161.400
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Toelichting bij de financiën:
We zijn er trots op, dat we u al zo vroeg de cijfers van 2018 kunnen
presenteren! Over de inhoud zijn we positiever gestemd dan vorige
jaren. Want de uitgaven en de inkomsten zijn weer redelijk in
evenwicht met elkaar, hoewel we toch nog een negatief saldo van
€ 2.349,- aan u moeten presenteren. Bewust presenteren we u een
overzicht van meerdere jaren, zodat u ziet hoe grillig het verloop is.
Op de inkomsten kunnen we nauwelijks sturen; de uitgaven hebben
we zelf wel wat meer in de hand. Het resultaat van meerdere
bezuinigingen is goed zichtbaar.
In 2017 zat een piek in de inkomsten, vooral bij de “collectes” en
“HH. Missen” ziet u duidelijk hoger bedragen. Dit werd vooral
veroorzaakt doordat er 2017 2 keer zoveel uitvaarten waren als in
2016 of 2018.
In 2016 leverde een extra actie voor de kerkbijdrage een + van
5.000 op. Helaas overleden in 2017 meerder parochianen, die royaal
onze parochie steunden. Dat heeft weer geleid tot een daling van de
kerkbijdragen. De post “verplichte en vrijwillige bijdragen” is
eenmalig lager, doordat we nog enkele teruggaven van het bisdom
Roermond ontvingen. Dat zal in 2019 niet meer het geval zijn.
De cijfers zijn nu opgestuurd naar het Bisdom Roermond; na
bisschoppelijke goedkeuring is er decharge voor het kerkbestuur. De
verkorte cijfers zullen dan ook door het bisdom Roermond worden
geplaatst op de ANBI-site https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE108 .
Het moet in een parochie niet om financiën gaan, maar de financiële
middelen zijn wel nodig om onze missie te vervullen. Daarom dank
aan onze penningmeester voor de zorgvuldige administratie, maar
vooral dank aan eenieder die op welke manier dan ook financieel
bijdraagt of door de vrijwillige inzet kosten bespaart!
Lokatiebestuur parochie St. Pancratius

MANDERS INTERIEURS
*vloerbedekking *laminaat
*zonwering
Willemstraat 101-103 HEERLEN
e-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618
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Gebedsdienst vormelingen - vastenactie 24 maart
Elders in dit blad is de vastenactie vermeld. Ook met de vormelingen
willen we hier aandacht aan besteden. Met álle vormelingen (dat zijn
er 33 verspreid over verschillende scholen binnen ons cluster) gaan
we activiteiten op touw zetten om geld in te zamelen, maar ook om
hen een stukje bewustwording mee te geven. Op zondag 24 maart
bent u welkom in de St. Andreaskerk om 14.00 uur! Met de
vormelingen samen en voorgegaan door kapelaan Blom vieren we
een gebedsdienst en nadien zullen we verschillende spulletjes
verkocht ten bate van de vastenactie.
Palmpasen - palmtakjes?
In het weekend van 13 en 14 april vieren we Palmpasen. Een
belangrijk moment dat het begin van de Goede Week markeert op
weg naar Pasen. We willen graag Palmpasen takjes zegenen en deze
aan u meegeven; men kan ze dan achter een kruisbeeld zetten. Het
palmtakje is een symbool van hoop en hoop heeft altijd te maken
met toekomst. Het palmtakje áchter het kruisbeeld is het teken dat
ná Goede Vrijdag altijd Pasen gevierd wordt. Sinds vorig jaar hebben
de buxus een geduchte vijand gekregen: de buxusmot! Het is dan
ook voor onze parochies erg lastig om aan (voldoende)
buxus/palmtakjes te komen. Heeft u palmtakjes of kunt er aan
komen? We houden ons graag aanbevolen! Gelieve met het
secretariaat van de parochie of met een van de priesters contact
opnemen.
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Schenken met volledige belastingaftrek
Overweegt U een schenking aan uw kerk te doen? Weet U dan dat,
onder bepaalde voorwaarden, deze schenking volledig aftrekbaar is
voor de inkomstenbelasting? Uw kerk is namelijk een ANBI
(Algemeen Nut Beoogde Instelling). Hierdoor zijn met name
periodieke giften volledig aftrekbaar. Mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan: Jaarlijks wordt een zelfde bedrag
overgemaakt. Dit over een periode van minimaal 5 jaar. Er is een
einddatum vastgelegd. In een overeenkomst opgemaakt tussen U en
de ANBI worden deze zaken vastgelegd. Vanaf de ondertekening van
de overeenkomst door U en een gemachtigde van de kerk is deze
geldig. Beide partijen ontvangen een kopie, die bij navraag aan de
Belastingdienst moet worden voorgelegd. Het opstellen van deze
overeenkomst kan zonder tussenkomst van een notaris en er zijn ook
geen kosten aan verbonden. Een blanco overeenkomst met uitleg
hoe in te vullen, vindt U op de site van de Belastingdienst. Het
verschil met een gewone schenking is dat deze 100% aftrekbaar is
en dat er ook geen drempel of maximum bedrag geldt. Het kan dus
ook voor U aantrekkelijk zijn uw kerk een schenking te doen. Wilt U
meer hierover weten? Alle informatie hierover vindt U op de site van
de Belastingdienst. Is het desondanks niet duidelijk of wilt u hulp bij
het invullen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat.
Gift kerkopbouw
Onze catechiste Anita van den Berg is in de parochies St. Pancratius
en H. Moeder Anna druk aan de slag. Haar accent ligt in dit seizoen
vooral op de eerste H. Communie van leerlingen van Windekind en
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St. Tarcisius; ook is ze druk bezig met alle activiteiten rond het
vormsel van ons hele cluster.
Steeds meer ideeën groeien: een kinderkoor? Samenkomsten voor
ouders? Godsdienstlessen na de Communie? Enthousiasme werkt
aanstekelijk! Van de familie Quanjel mogen we de voormalige
patisserie/parochiekantoor weer gaan gebruiken, tegen betaling van
de directe kosten (gas, licht etc.) en natuurlijk onder voorbehoud: bij
het vinden van een koper, die we hen van harte gunnen, verlaten we
direct het pand en zoeken we naar een andere oplossing. Daarnaast
heeft een sponsor een mooie gift gegeven van € 5.000,- voor
aanschaf materialen, kosten activiteiten etc. We zijn zeer benieuwd
wat er allemaal groeien gaat!
Concert Vastentijd in Pancratiuskerk
Op zondag 31 maart vanaf 15.00 uur verzorgt het Kerkelijk Zangkoor
Schandelen onder leiding van Sjef Konieczny in samenwerking met
organist Jo Louppen een Passieconcert. Daarin zal een selectie van
bekende en minder bekende vastengezangen ten gehore worden
gebracht.
De laatste 2 jaar zingt het Kerkelijk Zangkoor Schandelen 8x per jaar
tijdens eucharistieviering op zondagen om 11.30 uur in de
Pancratiuskerk. Pasen en Kerstmis zijn ook gelegenheden waar het
koor graag in deze kerk komt zingen. De samenwerking met Jo
Louppen wordt als heel plezierig ervaren. Vandaar dat gaandeweg
het idee ontstond zang en orgel te combineren in een mooi concert,
waar wij iedereen van harte voor uitnodigen.
Orgelconcert
Iedere eerste dinsdag van de maand verzorgt onze kerkmusicus Jo
Louppen een orgelconcert in de Pancratiuskerk van 13.00-13.30 uur.
Alleen begrijpt u, dat dit in maart vanwege Carnaval vervalt: het
volgende concert is dus dinsdag 2 april.
Pelgrimsreis naar Paray-le-Monial voor 50-plussers
Van 10 t/m 15 juni 2019 organiseert de Gemeenschap Emmanuel
een pelgrimsreis voor 50-plussers naar de bedevaartsplaats Paray-leMonial in Midden-Frankrijk. Meer info: www.emmanuelnederland.nl of
bel 077-3828249
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Vastenactie 2019: Even minderen voor Thali
De Missionaire werkgroep vraagt uw aandacht voor de jaarlijkse
Vastenactie.
De parochies uit Heerlen ondersteunen het
Vastenactieproject Nepal: “Samen sterk, samen aan het werk voor
een middelbare school in Thali, Nepal” R.K. Stichting Jeugdkring
Chrisko gaat dit jaar wederom met 30 helpende handen naar Thali
om te bouwen aan een betere toekomst voor velen.
Bij dit parochieblad vindt u een folder met meer informatie.
“Samen sterk, samen aan het werk. Steen voor steen bouwen aan
betere toekomst voor velen!” Doet u ook mee? Alvast bedankt!
Belangrijke data!
9 maart om 10:00 uur in de Theresiakapel en op 17 maart om
10:00 uur en om 11.30 uur in de Pancratiuskerk staan wij extra stil
bij het Vastenactieproject en houden wij een deurcollecte. Dit
bevelen wij van harte bij u aan! 30 maart is de pelgrimstocht, start
11.00 uur bij de St. Josephkerk.
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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
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