
 1 

Nieuwe openingstijden 

Parochiekantoor: 

 

dinsdag en donderdag van 

10 tot 12 uur, 

dus niet meer op de 

vrijdagmiddag. 

 

 

Nieuwe tijden 

weekendmissen: 

 

Za 18:00 uur 

Zo 09:00 uur 

Zo 11:30 uur 
 

 

PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

   29 AUGUSTUS T/M 17 OKTOBER 

 
Weer vooruit! 

Het zijn vreemde tijden… ebt Corona weg, of komt er een tweede 

golf? We weten het allemaal niet…. Maar wat we wel weten vanuit 

ons geloof: we moeten met verstand met de werkelijkheid omgaan, 

maar ons nooit tegen laten houden om goed te doen, juist in 

moeilijke omstandigheden. Net wanneer het moeilijk is, kunnen we 

leren van de oude wijsheid: “count your blessings”, tel je zegeningen. 

Zie, wat je wél hebt en richt je daarop. Vandaar uit zul je dan vanzelf 

groeien in gebed van dankbaarheid voor wat je wel hebt én in 

concrete inzet voor de ander, die je ook wat gunt. Laten we ook in 

moeilijke tijden ons niet tegenhouden om goed te zijn en goed te 

doen, ook als niet alles loopt zoals we willen! 

 

Hans Bouman, deken 

 

Prof. Lei Meulenberg 

Helaas is prof. Meulenberg getroffen door een herseninfarct. Na twee 

weken verblijf in het ziekenhuis Heerlen is hij op 13 augustus 

overgebracht naar de Plataan voor revalidatie. Wij wensen hem veel 

sterkte en beterschap! 
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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. 

 

Bijbaan voor deken Bouman 

Mgr. de Jong is onlangs “administrator van het Militair Ordinariaat”, 

ofwel “Krijgsmachtbisschop” geworden, naast zijn functies als 

hulpbisschop van Roermond en pastoor in Maastricht. In deze functie 

heeft hij deken Bouman gevraagd hem per 1 augustus te 

ondersteunen als zijn kanselier/econoom, dat wil zeggen: 

penningmeester/secretaris van het bestuur. Hij heeft deze functie na 

toestemming van mgr. Smeets aanvaard. Het krijgsmachtbisdom is 

een bisdom zonder gebouwen, priesters of diakens. Het is de 

“zendende instantie” van de katholieke geestelijke verzorgers 

(aalmoezeniers) naar defensie, waar ze vervolgens gefaciliteerd door 

defensie aan de slag gaan. Wij wensen deken Bouman veel zegen bij 

deze taak! 

  
Zomerstop Caritas045 

Na een intensieve tijd voor Caritas045 is er een pauze ingelast. 

Plannen worden gesmeed om per 1 oktober in een weer aangepaste 

vorm door te gaan. Wij danken alle vrijwilligers en sponsoren van 

Caritas045 voor het vele, wat zij mogelijk hebben gemaakt. Dank 

ook voor het gebed dat deze activiteiten droeg. 

 

 
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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Twee wijzigingen Misrooster en Corona 

 

Door het uitvallen van prof. Meulenberg is het niet meer mogelijk om 

twee gelijktijdige HH. Missen op woensdagochtend aan te bieden. De 

H. Mis van 9.00 uur woensdagochtend in Welten komt daarom te 

vervallen, zodat we de woensdagochtend om 9.00 uur in de 

Pancratius kunnen borgen. In de Pancratius blijft op zondag het 

vakantieschema doorlopen, omdat we door de Coronabeperkingen 

royaal tijd tussen twee vieringen moeten hebben, zodat gaande en 

vertrekkende kerkgangers elkaar niet tegenkomen en de ruimte 

geventileerd kan worden. Op zondag blijft dus zeker voorlopig in de 

Pancratius: 9.00 (Latijnse Hoogmis) en 11.30 uur. De andere tijden 

blijven vooralsnog ongewijzigd. Dat betekent bv. dat in de 

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

niet gewaarborgd kan worden. Voor de vieringen is geen aanmelding 

nodig. Mogen we wel vragen om zoveel mogelijk te spreiden over de 

verschillende tijden? En natuurlijk: niet fit, blijf thuis; bij 

binnenkomst de handen ontsmetten; 1,5 meter afstand; bij de 

Communie de uitgestrekte handen onder het scherm door; de 

collecte via het offerblok achterin de kerk; aanwijzingen opvolgen. 

Dank door de medewerking maar vooral: voor het samenvieren! 

  

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 eenvoudig kunt uitschrijven, hoewel we dat niet 

verwachten! 
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Zaterdag 29 augustus 

Marteldood van de 

H. Johannes de Dooper 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 30 augustus 

Twee en twintigste zondag 

door het jaar 

Preek: Mgr. Schnackers 

 

09.00 uur Alfons Graff 

 

11.30 uur Jetty Bruggeman-

Puik (zesw.dienst); Harry 

Dieteren (jrd.) 

 

Maandag 31augustus 

Maandag in week 22 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 1 september 

Dinsdag in week 22 

09.00 uur Overleden zusters 

en familie; Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 2 september   

Woensdag in week 22 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

 

Donderdag 3 september 

H. Gregorius de Grote, paus 

en kerkleraar 

09.00 uur: Voor overleden 

zusters; Voor een overleden 

vader; Voor de zielen in het 

vagevuur 

 

Vrijdag 4 september 

Eerste vrijdag 

09.00 uur: Janssen-Cremers; 

Jongen-Dahmen en Tiny 

Dahmen; Voor de zielen in het 

vagevuur 

 

Zaterdag 5 september 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 6 september 

Drie en twintigste zondag door 

het jaar 

Preek: Prof. Rohling 

 

09.00 uur Jan Boots (6e jrd.); 

Ernest Lempers; Alfons Graff 

 

11.30 uur Ouders 

Rompelberg-Delbressine en 

kinderen Gaston en Emma 

 

Maandag 7 september 

Maria Geboorte 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 
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Dinsdag 8 september 

Dinsdag in week 23 

09.00 uur Voor de zielenrust 

van Anneke van Berkum-van 

Tuijl; Voor de zielen in het 

vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 9 september   

Woensdag in week 23 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur; Voor overleden 

zusters en familie 

 

Donderdag 10 september 

Donderdag in week 23 

09.00 uur Voor Jeroen en 

Wim Valkenburg; Overleden 

zusters en familie; Voor de 

zielen in het vagevuur 

 

Vrijdag 11 september 

Vrijdag in week 23 

09.00 uur : Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 12 september 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur Lenny Bollen 

vanwege vrienden 

 

Zondag 13 september 

Vier en twintigste zondag door 

het jaar 

Preek: Deken Bouman 

Nationale ziekendag 

Zonnebloem 

09.00 uur Alfons Graff 

 

11.30 uur Overleden zusters 

en familie  

 

Maandag 14 september 

Kruisverheffing 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 15 september 

Onze Liever Vrouw van 

Smarten 

09.00 uur Echtp. Van den 

Hoek-Richter; Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 16 september   

HH. Cornelius, paus, en 

Cyprianus 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 17 september 

Donderdag in week 24 

09.00 uur Overleden zusters 

en familie; Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 18 september 

Vrijdag in week 24 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; Jo 

en Betie Lousberg-Hanneman, 

zoon Wim en familie; Voor de 

zielen in het vagevuur 
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Zaterdag 19 september 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur Frans Cremers 

 

Zondag 20 september 

Vijf en twintigste zondag door 

het jaar 

Preek: Prof. Rohling 

 

10.00 uur Alfons Graff 

 

11.30 uur Henk Hollands (1e 

jrd.); Maria Oostwegel (jrd.); 

Maria Vrouenraets- 

Krewinkel;Uit dankbaarheid 

vanwege een 56 jarig huwelijk 

 

Maandag 21 september 

H. Matteüs,apostel, 

evangelist 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 22 september 

Dinsdag in week 25 

09.00 uur Overleden zusters 

en familie; Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 23 september   

H. Pius van Pietrelcina, 

priester (Padre Pio) 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

Donderdag 24 september 

Donderdag in week 25 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 25 september 

Vrijdag in week 25 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 26 september 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 27 september 

Zes en twintigste zondag door 

het jaar 

Preek: Prof. Rohling 

 

10.00 uur Alfons Graff 

 

11.30 uur Ben Welman; Willy 

Logister-Ruiters en Henk 

Logister 

 

Maandag 28 september 

Maandag in week 26 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 29 september 

HH. Michaël, Gabriël en 

Rafaël, aartsengelen 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 
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09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 30 september   

H.Hiéronymus, priester en 

kerkleraar 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 1 oktober 

H. Teresia van het kind 

Jezus, maagd en 

kerklerares 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 2 oktober 

HH. Engelbewaarder 

Eerste vrijdag 

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers; Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 3 oktober 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 4 oktober 

Zeven en twintigste zondag 

door het jaar 

Preek: Deken Bouman 

 

09.00 uur Overl. ouders 

Fijnaut-Eggen (jrd.); Echtp. 

Pasmans-Vaessen (jrd.); 

Alfons Graff; Ernest Lempers 

11.30 uur Ouders 

Rompelberg-Delbressine en 

kinderen Gaston en Emma; 

Overl. ouders Henk en Willy 

Logister-Ruiters 

 

Maandag 5 oktober 

Maandag in week 27 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 6 oktober 

Dinsdag in week 27 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 7 oktober  

Heilige Maagd Maria van de 

Rozenkrans 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 8 oktober 

H. Teresia van het kind 

Jezus, maagd en 

kerklerares 

09.00 uur Voor de zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 9 oktober 

Vrijdag in week 27 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor de zielen in het vagevuur 

 

Zaterdag 10 oktober 

H. Maagd Sterre der Zee 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  
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Kinderclub 

14.00 tot 16.00 uur  

 

18.00 uur H. Mis 

 

Zondag 11 oktober 

Acht en twintigste zondag door 

het jaar 

Preek: Kapelaan Blom 

 

10.00 uur Alfons Graff 

 

11.30 uur H. Mis 

 

Maandag 12 oktober 

Maandag in week 28 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 13 oktober 

Dinsdag in week 28 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 14 oktober    

Woensdag in week 28 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 15 oktober 

H.Teresia van Jezus, maagd 

en kerklerares 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 16 oktober 

Vrijdag in week 28 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 17-10-2020 /12-12-2020: dinsdag 6 oktober vóór 

12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag  2 

oktober 2020. 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK GEHUWD: 

06-08-2020 Frans Koelman en Veerle Lamberigts 

 

IN ONZE PAROCHie WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
05-07-2020 Jetty Bruggeman-Puik 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT: 

02-08-2020 Emma Vaessen 

 

Overleden zuster 

Op 17 juli overleed zuster Tarcita (Sophia Theresia) Eschweiler, 97 

jaar. Wij wensen haar medezusters van de Congregatie van de 

'Kleine zusters van de H. Joseph' en haar familie veel sterkte en 

zegen. 
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Cantus Ex Cordepresenteert: ´The Splendour of Russian 

Music´ 20 september 

 

Het koor Cantus Ex Corde zal op Zondag 20 September om 19.00 uur 

een concert geven in de St. Pancratiuskerk te Heerlen. Het concert 

omvat Russisch byzantijnse muziek in concertvorm. Verschillende 

internationale solisten zullen medewerking verlenen aan dit concert 

te weten: Alexander Wahl (tenor, countertenor) en Raimonds Linājs 

(tenor). U kunt genieten van een mooie Bandoera, een Snami Bog en 

verschillende polyfone zettingen van o.a. het Alliluia. Het concert zal 

worden afgewisseld met orgelmuziek. De totale concertduur zal 

ongeveer 1 uur bedragen. Een volledige programma omschrijving 

staat op onze website: www.cantusexcorde.nl! Het concert wordt 

georganiseerd door Cantus ex Corde en STG. Ostinato Concerten 

Nederland. Aangezien het maximum aantal plaatsen vanwege 

Coronabeperkingen 130 zal bedragen is iedereen er aan gehouden 

om vooraf te reserveren. De entree voor dit concert is 7,50 euro.  

Het aanmelden via mail en het ontvangen van het E-ticket vindt 

plaats via ticketreservering@gmail.com of eventueel 045-2054549 

tijdens kantooruren. Cantus ex Corde is een koor dat zich toelegt op 

Russische muziek in allerlei vormen, Slavisch-byzantijnse muziek 

neemt daarbij een bijzondere plaats in. Het koor is gevestigd in 

Landgraaf (NL) maar voert regelmatig uit over de landsgrenzen en 

binnen Nederland. Dirigent is Steven van Kempen, die sinds 2014 de 

leiding heeft over dit ensemble. De deuren van de kerk zullen vóór 

het concert opengaan om 18.30 uur! 

 
Mariaviering Boskapel dinsdag 8 september 

In de afgelopen maanden hebben we, met name, op zondagochtend 

de H. Mis gevierd in de Boskapel van Parc Imstenrade. Een prachtige 

plek midden in de natuur! We kwamen uit bij deze plek omdat er 

werkzaamheden waren in zowel de St. Elisabethkapel als in de St. 

Josephkerk. Het aantal bezoekers oversteeg onze verwachtingen en 1 

ding was duidelijk: met deze kapel moeten we meer doen! Op 

dinsdag 8 september willen we een Mariaviering houden om 19.00 

uur. Geen H. Mis maar een mooie viering die we willen invullen met 
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mooie teksten en we gaan nog bekijken wat mogelijk is qua muziek. 

De Boskapel ligt achter Parc Imstenrade, bereikbaar via de Zandweg; 

bij Villa Hooghees zijn bordjes die de weg naar de kapel wijzen. 

 

 
 

Walk of Peace 27 september 

 

Het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad 

organiseren op Vredeszondag 27 september in het kader van de 

Vredesweek 2020 een wandeling langs een aantal Stolpersteine nabij 

het centrum van Heerlen. De wandeling begint om 14.00 uur bij het 

Joods monument bij de Vredes- of Gedachteniskapel bij de 

gemeentelijke en Joodse begraafplaats, Akerstraat 35. Tijdens de 

wandeling onder leiding van Martin van der Weerden zullen verhalen 

over het verleden rond oorlog en vrede aanleiding zijn om stil te 

staan bij onderdrukking en vrijheid in het verleden, heden en in de 

toekomst. De wandeling voert ons over de begraafplaats, Sint 

Antoniusweg, sint Franciscusweg, langs het Bernardinuscollege en als 

de tijd het toelaat over de Bekkerweg en het Tempsplein. De Walk of 
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Peace wordt dit jaar voor de vijfde maal door de landelijke 

Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook de website: 

https://vredesweek.nl/walk-of-peace.   

 

Meer informatie/aanmelden voor de nazit:  

Vredesplatform Heerlen/Heerlen Mondiaal: Harrie Winteraeken, 

tel.nr. 06-52375611 / hwinteraeken@hotmail.com of Missionair 

Overleg Parkstad: Ans Houben, ajhouben@hetnet.nl 

 

Op zaterdag 19 september zal het Vredeplatform Heerlen een 

publieksactiviteit doen op de Promenade / Bongerd in het centrum 

van Heerlen. 

 

Op maandag 21 september om 19:30 in het Thermenmuseum, 

Coriovallumstraat 9 in Heerlen zal Jan van den Berg een lezing 

houden over Joodse onderduikers in Hoensbroek. Deze lezing wordt 

georganiseerd door het Koninklijk Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap (LGOG), Kring Parkstad Limburg. Hier is 

ook een convocaat voor beschikbaar. Voor meer informatie en 

aanmelden kunt u terecht bij de secretaris van Kring Parkstad 

Limburg: Jody Martens: j.martens@historischgoud.nl. Kosten: gratis 

voor leden, niet leden: €5,-. 

 

Op donderdagavond 24 september organiseert Heerlen Mondiaal 

in samenwerking met het Vredesplatform Heerlen een Café Mondiaal 

met als centraal thema ‘Vrijheid en de grenzen van de vrijheid’ 

(thema Vredesweek 2020).  

 

 

 
 

 

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen 

Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630 

Website: www.moonen-wanders.nl 

 

MOONEN-WANDERS 
STEENHOUWERIJ 

Grafmonumenten&Natuursteenwerken

nern NNatuursteenwerken 

 

https://vredesweek.nl/walk-of-peace
mailto:hwinteraeken@hotmail.com
mailto:ajhouben@hetnet.nl
mailto:j.martens@historischgoud.nl
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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/
mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com

