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PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 

 

7 SEPTEMBER T/M 19 OKTOBER 2019 

 

Met energie aan de slag! 

 

Na een relatief rustige vakantieperiode bruist het weer van de 

activiteiten. Sommige activiteiten zijn goed zichtbaar, zoals de 

restauratie van de Josephkerk Heerlerbaan of de reguliere 

onderhoudswerken aan de Pancratiuskerk. Weer andere 

gebeurtenissen waren digitaal goed te volgen, zoals de inzet van 
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jeugdkring Chrisko in Nepal en op hun zomerkamp. Weer andere 

gebeurtenissen waren meer in het verborgene. En ook dat is goed! 

Vanuit ons geloof voelen we ons geïnspireerd om met energie aan de 

slag te gaan. We zijn allemaal gezonden om Christus uit te dragen: 

dat doen we door ons bidden en vieren, maar ook door ons spreken 

en ons zwijgen, ook vooral door ons doen en laten. In dit 

parochieblad ziet u weer veel data en activiteiten staan. 

Voel u welkom! 

Voelt u zich thuis in de kerk? Wat fijn! Komt u niet meer omdat er 

ooit iets is voorgevallen of u dwars zit? Krop het dan niet op, maar 

lucht eens uw hart bij een van de geestelijken. Misschien kan het dan 

zijn als een laagje stof die je van een schilderij poetst, waarna de 

kleuren en dat waar het echt om gaat, weer boven kunnen komen. 

Misschien is de kerkproeverij (waarover verderop meer) ook een 

mooie kans om weer eens te “proeven” en weer “thuis” te komen. 

Welkom! 

Deken Bouman. 

Uitnodiging voor een bijzondere Mis en een gezellige 
nazit…. 

 

Op zondag 8 september om 11.30 uur wordt de Mis in de 

Pancratiuskerk weer gediend door enkele communicanten van het 

afgelopen schooljaar. Dat brengt elke keer weer een speciale sfeer.  

Het Evangelieverhaal tijdens deze Mis gaat erover dat als je bij Jezus 

wilt horen, je eerst goed moet nadenken, want anders hou je het niet 

vol. Jezus geeft zelf het voorbeeld van een toren die gebouwd wordt 

zonder dat er eerst goed over nagedacht is. Op deze manier komt die 

toren natuurlijk nooit af! 

In de gebeden van de Mis zal ook bijzondere aandacht zijn voor de 

zieken bij gelegenheid van Nationale Ziekendag. Zoals iedere tweede 

zondag van September zal de Zonnebloem meewerken aan de H. Mis 

en mogen we ook hun gasten verwelkomen. 

Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd, maar speciaal de 

gezinnen met kinderen zijn welkom. Voor de kinderen zal er een 

kleurplaat en/of een puzzeltje met kleurpotloodjes aanwezig zijn 

tijdens de Mis. Kinderen die ook het misdienen eens willen proberen 

kunnen zich melden bij de deken of bij Anita.  

Natuurlijk hopen we iedereen op deze zondag te begroeten eerst in 

de Pancratiuskerk en daarna zijn we allemaal uitgenodigd door 

Parkstad Culinair op het Pancratiusplein voor een kop koffie met vla 
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en voor de kinderen natuurlijk iets fris. We willen ook heel bijzonder 

Bakkerij Voncken bedanken, voor het sponsoren van de vla. 

Allerzielen lof 2 en 3 november en Allerheiligen 

 
In het weekend van 2 en 3 november herdenken we in onze 

parochies de overledenen van het afgelopen jaar. Het is een mooi en 

zinvol moment om samen te komen als nabestaanden om te bidden 

voor hun dierbaren alsook kracht en steun te ervaren door het 

samenkomen. In de vieringen worden dan de namen genoemd en 

voor iedere naam wordt een kaars aangestoken. In de St. Martinus- 

en St. Josephparochie is op 3 november om 15.00 uur een lof waarna 

de graven worden gezegend. In de parochie van Molenberg wordt dit 

tijdens de H. Mis gedaan van 10.00 uur en in de St. Pancratius om 

11.30 uur. In de Moeder Anna worden tijdens de H. Mis op 

zaterdagavond 18.00 uur de namen genoemd en kaarsen 

aangestoken. 

Kerkproeverij zondag 29 september om 11.30 uur in de 
Pancratiuskerk 

 

"Zonder uitnodiging komt niemand naar de kerk", aldus Michael 

Harvey, drijvende kracht achter Back-to-Church Sunday in Engeland. 

In Nederland wordt dit initiatief vertaald met ‘Kerkproeverij’. Het 

blijkt dat wanneer mensen door iemand meegevraagd worden en 

samen kunnen gaan, ze eerder een kerkdienst bezoeken. Daarin 

schuilt de kracht van dit initiatief, dat verder uitgewerkt zal worden 

met enkele ouders van de communicanten van afgelopen jaar. We 

willen iedereen hiervoor graag uitnodigen! Kom en laat u verassen…. 

Tot dan! 

Verjaardag deken Bouman 

 

Op 28 september viert deken Bouman zijn verjaardag. Hij celebreert 

om 10 uur de reguliere zaterdag mis van 10 uur in de Theresiakapel. 

Aansluitend is iedereen in de gelegenheid om tot 12.30 uur even 

samen te zijn in de naastgelegen ruimte van de Twee Gezusters 

(voorheen Lucius hof) aan de Putgraaf. De deken vraagt nadrukkelijk 

om geen geschenken mee te nemen of te brengen, iedereen is 

welkom met open handen. 
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Lourdesreis 6 t/m 11 september 

 

Vorig jaar zijn verschillende mensen vanuit onze parochies mee 

geweest naar Lourdes. Samen met de groep Jeugdkring Chrisko 

sloten we aan bij de grote groep van de Limburgse Bedevaart. Ook 

dit jaar gaan we weer met een mooie groep en met Jeugdkring 

Chrisko van 6 t/m 11 september. Op de website zal elke dag een 

reisverslag te lezen zijn: www.jeugdkringchrisko.nl. Ook dit jaar zal 

het weer een mooie bedevaart worden! 

 

 

 

 
 

Nieuwe pastoor Parochies Heerlen-Noord 

 

Pastoor J.W. Janssen zal op 15 september geïnstalleerd worden als 

pastoor voor Heerlen-Noord, waarbij hij de zorg krijgt voor de kerken 

van Heerlerheide, Heksenberg en Schandelen en voor iedereen die in 

het gebied woont. Hij wordt geïnstalleerd door deken Bouman om 

11.15 uur in de Corneliuskerk van Heerlerheide, waardoor hij pastoor 

Miltenburg opvolgt, die onlangs werd geïnstalleerd tot pastoor-deken 

in Thorn. 

Kapelaan Rijo zal Heerlen-Noord verlaten, omdat hij op 6 oktober om 

14:00 uur geïnstalleerd zal worden als pastoor in Blerick. Kapelaan 

Rijo zal afscheid nemen op 29 september tijdens de H. Mis van 10 

uur in de kerk van Schandelen. 

Wij wensen hen allen en al hun parochianen veel zegen voor de 

nieuwe toekomst! 
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Zaterdag 7 september 

Zaterdag in week 22 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 

 

18.00 uur Volkszang 

H. Mis 

 

Zondag 8 september 

H. Maria Geboorte 

1e Lezing: Wijsh. 9, 13 – 18b  

Evangelie: Lc. 14, 25 - 33 (C) 

Preek: Deken Bouman 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff; Hub Scheeren 

 

11.30 uur MoKla Vocaal 

Ensemble. Na afloop koffie 

en vlaai bij Parkstad 

Culinair 

Uit dankbaarheid t.g.v. een 5 x 

11 jarig huwelijk; voor alle 

zieken, gehandicapten en 

thuiszittenden 

Maandag 9 september 

Maandag in week 23 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur  

 

Dinsdag 10 september 

Dinsdag inweek 23 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur  

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 11 september 

Woensdag in week 23  

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur  

 

Donderdag 12 september 

Donderdag in week 23 

09.00 uur Lenny Bollen 

namens vrienden; Voor alle 

zielen in het vagevuur  

 

Vrijdag 13 september 

H. Johannes Chrysostomus, 

bisschop en kerkleraar 

09.00 uur Echtp. Jongen–

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor alle zielen in het 

vagevuur  

 

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen 

Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630 

Website: www.moonen-wanders.nl 

 

MOONEN-WANDERS 
STEENHOUWERIJ 

Grafmonumenten&Natuursteenwerken

nern NNatuursteenwerken 
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Zaterdag 14 september 

Kruisverheffing 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 

 

18.00 uur Volkszang 

H. Mis 

 

Zondag 15 september 

Zondag in week 24 

1e Lezing: Ex 32, 7–11+13-14 

Evangelie: Lc. 15, 1 - 32 (C) 

Preek: Prof. Roling 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Jan Boots (5e jrd.); Alfons 

Graff; Truus Kuipers-Lenders 

 

11.30 uur Capella Sine 

Nomine 

Jos Koken (1e jrd.); Echtp. Van 

den Hoek-Richter 

 

Maandag 16 september 

HH. Cornelius, paus en 

Cyprianus, bisschop, 

martelaar 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 17 september 

Dinsdag in week 24 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

Woensdag 18 september 

Woensdag in week 24 

09.00 uur F.H. Lutgens 

(zesw.dienst); Jo en Betie 

Lousberg-Hanneman, zoon 

Wim en Fam.; Voor alle zielen 

in het vagevuur 

 

Donderdag 19 september 

Donderdag in week 24 

09.00 uur Frans Cremers; 

Voor alle zielen in het 

vagevuur 

 

Vrijdag 20 september 

HH. Andreas Kim Taegŏn, 

priester en Paulus Chŏng 

Hasang, en gezellen, 

martelen 

09.00 uur Echtp. Jongen–

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor alle zielen in het 

vagevuur  

 

Zaterdag 21 september 

Zaterdag in week 24 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur 

Em. Past. Jacobs 

 

18.00 uur Volkszang 

H. Mis 

 

Zondag 22 september 

Zondag in week 25 

1e Lezing: Am. 8, 4 - 7 

Evangelie: Lc. 16, 1- 13 (C) 

Preek: Deken Bouman 
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10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Koor Esperance 

(Gennep) 

Maria Oostwegel (jrd.); Ter 

nagedachtenis aan Maria 

Vrouenraets-Krewinkel 

 

Maandag 23 september 

H. Pius van Pietrelcina, 

priester 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 24 september 

Dinsdag in week 25 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 25 september 

Woensdag in week 25 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 26 september 

Donderdag in week 25 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 27 september 

H. Vicentius de Paul, 

priester 

09.00 uur Echtp. Jongen–

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor alle zielen in het 

vagevuur  

 

 

Zaterdag 28 september 

Zaterdag in week 25 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

Uit dank bij de 52e verjaardag 

van deken Bouman (Na 

afloop van de Mis koffie bij 

de Twee gezusters) 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kapelaan Blom 

 

18.00 uur Volkszang 

H. Mis 

 

Zondag 29 september 

Zondag in week 26. 

Weekend Kerkproeverij 

1e Lezing: Am. 6, 1a + 4 - 7  

Evangelie: Lc. 16, 19 - 31 (C) 

Preek: Deken Bouman 

 

10.00 uur Schola Cantorum 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Kerkkoor 

Schandelen   

Jan van Bijnen (zesw.dienst) 

 

Maandag 30 september 

H. Hiëronymus, priester en 

kerkleraar 

Maandag in week 26 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 1 oktober 

H. Teresia van het Kind 

Jezus, maagd en 

kerklerares 
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09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 2 oktober 

HH. Engelbewaarders 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 3 oktober 

Donderdag in week 26 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 4 oktober 

Eerste vrijdag (orgelspel) 

Franiscus van Assisi 

09.00 uur Frans Cremers; 

Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny 

Dahmen; Echtp. Janssen-

Cremers 

 

Zaterdag 5 oktober 

Zaterdag in week 26 

 

Theresiakapel 

10.00 uur afsluiting 

Theresianoveen Hans 

Doppler en George Verlinden 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 

 

18.00 uur Volkszang 

H. Mis 

 

Zondag 6 oktober 

Zondag in week 27 

1e Lezing: Hab. 1, 2–3+2,2-4  

Evangelie: Lc. 10, 25 - 37 (C) 

Preek: Prof. Roling 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Overl. ouders Fijnaut-Eggen 

(jrd.); Echtp. Pasmans-

Vaessen (jrd.); Alfons Graff; 

Ernest Lempers; 

 

11.30 uur Samenzang 

H. Mis 

 

Maandag 7 oktober 

Heilige Maagd Maria van de 

Rozenkrans 

09.00 uur H. Mis  

 

Dinsdag 8 oktober 

Dinsdag in week 27 

09.00 uur H. Mis 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 9 oktober 

Woensdag in week 27 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 10 oktober 

H. Maagd Maria, Sterre der 

Zee 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 11 oktober 

Vrijdag in week 27 

09.00 uur Echt. Jongen-

Dohmen en Tiny Dohmen 

 

Zaterdag 12 oktober 

Zaterdag in week 27 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 
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Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kapelaan Blom 

 

18.00 uur Volkszang 

Frans van Loo en Jeane 

Bensinger (jrd.) 

 

Zondag 13 oktober 

Zondag in week 28 

1e Lezing: 2 Kon. 5, 14 - 17  

Evangelie: Lc. 17, 11 - 19 (C) 

Preek: Deken Bouman 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Samenzang 

H. Mis 

 

Maandag 14 oktober 

Maandag in week 28 

09.00 uur H. Mis  

 

Dinsdag 15 oktober 

H. Teresia van Jezus, 

maagd en kerklerares 

09.00 uur H. Mis 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 16 oktober 

Woensdag in week 28 

09.00 uur H. Mis 

Donderdag 17 oktober 

H. Ignatius van Antiochië, 

bisschop en martelaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 18 oktober 

H. Lucas, evangelist  

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen 

 

Zaterdag 19 oktober 

Zaterdag in week 28 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 

 

18.00 uur Volkszang 

H. Mis 

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 19-10 tot 14-12: di 8 oktober voor 12.00 uur. 

Voor het opgeven van redactionele copy: vr 4 oktober. 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
07-07-2019 Lou Wolters, 85 jaar 

14-08-2019 Jan van Bijnen, 80 jaar 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT: 

07-07-2019 Jaylano Esser 

17-08-2019 Vanessa Dörenberg 

18-08-2019 Hailey Braamse 
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Zomerweekend jongerenplatform 13 t/m 15 september 

 
Het jongerenplatform van het Bisdom Roermond (waar kapelaan 

Blom al jaren bij betrokken is) organiseert in het weekend van 13 

t/m 15 september een weekend voor jongeren 18-30 jaar in Tegelen. 

Het thema is 'up to date'. Het weekend is bedoeld om ons op te laten 

(updaten) zodat we helemaal up to date zijn! En dat doen we door 

ontmoeting, verdieping en ontspanning. Voor de folder en 

aanmelding zie: www.bisdom-roermond.nl/jongeren. 

Kinderclub en Tienerclub Pancratius – Anna – Molenberg 

 

Na de herfstvakantie starten we op zaterdagmiddag in de Pancratius 

parochie met een kinderclub. Hier zijn kinderen in de leeftijd van 7 

tot 12 jaar (vanaf groep 4 t/m groep 7) van harte welkom. De 

bijeenkomsten zullen een vaste structuur hebben met eerst even tijd 

voor ontspanning gevolgd door een aansprekend Bijbelverhaal 

waarbij we een vertaalslag naar de belevingswereld van de kinderen 

maken. Daarna zal er een stukje verwerking van het verhaal zijn 

door middel van speelse activiteiten zoals drama, spel, tekenen en 

knutselen, aangepast aan de leeftijden van de kinderen. 

We starten na de herfstvakantie ook met een tienerclub. Hier zijn 

jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (middelbare school) van 

harte welkom.  

Een keer per maand zullen we op vrijdagavond bij elkaar komen voor 

een thema avond. Tijdens deze avonden praten we bijvoorbeeld 

over: wat je belangrijk vindt in je leven, wat geloven betekent voor 

jou en hoe je dat vorm geeft in de wereld om je heen. Daarna is er 

nog een uurtje gelegenheid voor gezelligheid. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze catechiste 

Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl , telefoon: 

06-40508492. 

 

Vormsel schooljaar 2019-2020 

 

Het is voor de leerlingen van groep 8 een bijzonder jaar, de 

basisschool tijd wordt afgesloten en een volgende stap wordt gezet 

op weg naar de toekomst. 

Bij deze leeftijd hoort steeds meer eigen keuzes maken. Dat geldt 

niet alleen voor school, kleding, vrienden etc: maar ook voor de 

http://www.bisdom-roermond.nl/jongeren
mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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Kerk. Ouders hebben met het H. Doopsel en de 1e H. Communie hun 

kinderen op een spoor gezet, maar nu mogen jullie jezelf de vraag 

stellen: wat wil ik daar zelf mee? Ga ik voor het H. Vormsel? 

Leerlingen die hier serieus over willen nadenken, kunnen dit tijdens 

de maandelijkse bijeenkomsten samen met ons doen. 

Je kunt je hiervoor opgeven door het invullen van de 

aanmeldingsformulieren, die in de groepen 8 van de basisscholen van 

ons cluster worden uitgedeeld, of je mailt of belt met onze catechiste 

Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl , telefoon: 

06-40508492. 

 

Bijbelbijeenkomsten 18 september 

 

De Bijbel is en blijft een inspirerend boek. Het is immers God zelf die 

spreekt tot ons. Maar niet altijd vinden we teksten om er voor ons 

een boodschap uit te halen. Doorgaans komen we elke 2e woensdag 

van de maand samen in de Ontmoetingsruimte van de St. 

Josephkerk. Echter, de eerste bijeenkomst is op woensdag 18 

september (de 3e van de maand) omdat de kapelaan t/m 11e naar 

Lourdes is. De middag duurt ongeveer van 14.00-16.00 uur. 

 

 

 
 

Sluiting Theresia-noveen 5 oktober 

 

Aan de Putgraaf ligt de Theresiakapel. Vroeger zaten er zusters 

Karmelietessen en de kapel is toegewijd aan de H. Theresia van 

Lisieux. Zij is als slotzuster slechts 24 jaar geworden; in haar 

dagboek beschrijft ze haar leven in diepe verbondenheid met God. Ze 

is bekend van haar 'kleine weg'. Het lijkt gemakkelijk, maar het is 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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allesbehalve moeilijk om de weg te gaan van kleinheid en overgave 

als een kind aan de hemelse Vader. Elk jaar is er een noveen; dat wil 

zeggen dat er 9 op een volgende zaterdagen bijzonder wordt 

gebeden op voorspraak van Theresia. Op 10 augustus is de noveen 

geopend. Haar sluiting zal zijn met de H. Mis op zaterdag 5 oktober 

om 10.00 uur, waaraan Paul van Loo medewerking verleent. 

Rozenkransprocessie Welten 6 oktober 

 

Een lange en mooie traditie in de St. Martinusparochie is de jaarlijkse 

rozenkransprocessie op de 1e zondag van de maand oktober. De 

maand oktober staat ook wel bekend als de 'rozenkransmaand'. Vele 

mensen steken graag bij Maria een kaarsje aan en hopelijk is het 

gebed Wees Gegroet nog altijd van betekenis. Maria is dank zij Jezus 

ook voor ons een moeder en nooit kloppen we tevergeefs bij haar 

aan! Ook al vinden we niet altijd verhoring wat we vragen. Maar net 

zoals bij een aardse moeder; niet altijd kan een moeder voorkomen 

dat haar kinderen verdriet hebben, maar ze kan wel troosten. Op 

diezelfde manier wil Maria voor ons zorgen. Op zondag 6 oktober is 

de H. Mis om 10.00 uur en aansluitend vindt de processie plaats om 

de kerk met medewerking van Harmonie T.O.G., Weltania, CV de 

Vlavreters en vele vrijwilligers. 

  

Lourdestriduüm Molenberg 11 t/m 13 oktober 

 

Een oproep aan een ieder om hier aan deel te nemen! Voorheen 

kende de Lourdesparochie Molenberg (Verschijning van de 

Onbevlekte Maagd) nog een noveen: 9 dagen achtereen een 

plechtige avondmis die goed werd bezocht. Een aantal jaren geleden 

waren we genoodzaakt terug te gaan naar een triduüm (driedaagse) 

wegens het aantal bezoekers. Laat deze waardevolle traditie niet 

verloren gaan! Op vrijdagavond 19.00 uur zal pastoor Constantijn 

Dieteren hoofdcelebrant zijn met opluistering van het koor Young 

Spirit. Zaterdag zal onze bisschop mgr. Smeets voorgaan om 

19.00 uur met het koor New Generation als muzikale bijdrage. En 

op zondag 10.00 uur zal rector van het Groot-Seminarie Rolduc, 

Lambert Hendriks, de Mis vieren waarbij het Chriskokoor zal zingen. 

Tevens is na afloop van deze H. Mis tevens de reünie van degenen 

die dit jaar vanuit onze parochie en met Jeugdkring Chrisko naar 

Lourdes gaan. 
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Filmavond 14 oktober – Fireproof 

 

Afgelopen jaar hebben we (doorgaans) op de 1e maandag van de 

maand een filmavond georganiseerd in de Ontmoetingsruimte van de 

St. Josephparochie. Wegens succes zou ik dit graag willen 

voortzetten. Het is even zoeken naar nieuwe films die we kunnen 

bekijken. Als iemand tips heeft? We houden ons graag aanbevolen! 

In ieder geval kunnen we op maandag 14 oktober al de film 

'Fireproof' zien. Hoofdpersoon is een brandweerman die wel levens 

red, maar zijn eigenlijk huwelijk lijkt het niet te gaan redden... totdat 

hij van zijn vader een boekje krijgt met opdrachten die hij moet 

uitvoeren. Een mooie film met een christelijke boodschap. Vanaf 

19.00 uur is inloop; omstreeks 19.30 uur willen we beginnen. 

 

De Maria Mater Kring: een plaats voor ontmoeting, 
bezinning en verdieping 

 

In het bisdom Roermond bestaan enkele Maria Mater Kringen. Dit zijn 

bijeenkomsten van vrouwen (jong en oud) die regelmatig bij elkaar 

komen voor ontmoeting, bezinning en verdieping. De Maria Mater 

Kring Kerkrade/Heerlen heeft haar vaste onderkomen in de 

gebouwen van het Seminarie Rolduc (Kerkrade). Ongeveer eens in 

de zes weken zijn wij daar op een dinsdag te gast. De dag begint om 

9.30 uur met koffie/thee. Vervolgens is de ochtend gereserveerd 

voor een Bijbelse inleiding, gezamenlijk gebed (met name ook voor 

eigen kinderen en kleinkinderen) en het vieren van de eucharistie. Na 

de lunch is er telkens een gastsprek(st)er die over een 

maatschappelijk, godsdienstig of cultureel thema komt vertellen, met 

aansluitend uitwisseling en gesprek. De dag eindigt rond 15.00 uur.  

 
MANDERS INTERIEURS 

 
 

*vloerbedekking  *laminaat 

Willemstraat 101-103  HEERLEN 

e-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 
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Het nieuwe seizoen van de Maria Mater Kring Kerkrade/Heerlen 

begint op dinsdag 24 september 2019 (de overige bijeenkomsten tot 

aan Kerstmis zijn 5 november en 10 december). Vrouwen en 

moeders uit onze regio (Zuid-Oost-Limburg) zijn van harte welkom 

om met de Maria Mater Kring kennis te maken en aan de dag deel te 

nemen (deelname kost € 5,-). Voor meer informatie en opgave kunt 

u contact opnemen met mw. R. Lemke (tel.045-5751965), mw. E. 

Koelman (tel. 06-26048245) of mw. I.v. Elssen (tel. 045-5718339). 

Roefeldag vrijdag 18 oktober Pancratiuskerk 

 

Dit jaar zullen we ook weer onze medewerking geven aan Roefeldag. 

“Roefelen” is Vlaams voor snuffelen. Kinderen van 6 t/m 13 jaar 

krijgen de kans om de grote mensenwereld te verkennen, op deze 

dag komen ze op plekken waar ze normaal niet komen, ze gaan dus 

roefelen. We vinden het als kerk bijzonder dat wij hieraan mee 

mogen werken en samen met de kinderen de Pancratiuskerk gaan 

verkennen. Meer informatie hierover vindt u op de website 

www.roefeldag.com . 

 

 

http://www.roefeldag.com/
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Cursussen Ivon Drummen 

Op zondag 25 augustus konden bezoekers van het atelier van 

kunstenaar Ivon Drummen op een open dag de creaties van haar 

cursisten bewonderen. Voor wie de dag gemist heeft maar graag een 

kijkje wil nemen bij wat er in de kleicursussen van Ivon Drummen 

gebeurt: u bent van harte welkom om eens, uiteraard geheel 

vrijblijvend, binnen te lopen. U ontdekt: boetseren en pottenbakken 

is rustgevend, gezellig en u kunt er uw creativiteit in kwijt. De 

kleicursussen gaan weer van start begin september op 

maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. 

Plaats: Nazarethstraat 7A. Het atelier ligt wat verscholen achter 

parkeerplaatsen; de ingang is aan de achterkant van het gebouwtje. 

Van harte welkom om eens te komen kijken. 

Expositie Jos Solberg 'Omweg naar Santiago' 

25 augustus t/m 9 oktober 2019 in de Andreaskerk  

De blik in de ogen van de pelgrim als hij, na ruim veertig dagen 

lopen op de Camino Francès, bij de kathedraal van Santiago de 

Compostela aankomt, eeft met 'onderweg zijn' en met 'afstand' te 

maken, en niet alleen de geometrische afstand, maar ook die andere: 

die met verte en afscheid, met onthechting en verwijdering te maken 

heeft… 

'Omweg naar Santiago' is het thema van de acrylschilderijen van Jos 

Solberg die in de Andreaskerk getoond worden. Het werk is een 

reflectie van opgedane indrukken en gevoelens onderweg, en van het 

bewust 'afstand nemen' van alle zekerheden en van de waan van de 

dag. Het is een thema voor grensverleggers en wandelaars. Voor een 

wandelaar die ook nog schildert, zoals Jos, is de horizon een 

onuitputtelijke bron van inspiratie. Onderweg zijn naar de horizon 

leidt hem naar de mooiste vergezichten, of zet hem weer met beide 

benen op de grond.               

De leegte in het eindeloze landschap is vergelijkbaar met een leeg 

doek dat hij op zijn schildersezel zet om aan een nieuw werk te 

beginnen, en de stilte die hij zoekt in de natuur is als een meditatief 

moment in het werkproces, waarin hij zijn hoofd probeert leeg te 

maken voor nieuwe indrukken, gevoelens en gedachten. Hij is 

zodoende ook steeds 'onderweg naar kunst'. 

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op de 

zondagen: 8, 22 en 29 september en 6 oktober van 14.00 tot 16.00 

uur. Voor groepen ook op afspraak (tel. 045 541 51 77).  
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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 Welten, Welterkerkstraat 3, 6419 CR HEERLEN 

(Tel.: 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

