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Geloven is geen hobby of vereniging… 

 

“Ga je naar de kerk?”, “geloof je?”: kerk en geloven lijken in de 

beeldvorming steeds meer te worden tot een soort clubje, hobby of 

vereniging. De één voetbalt, zwemt, golft of speelt bridge; de ander 

gaat naar de kerk. Het lijkt te zijn: jij jouw clubje, ik het mijne. 

Maar zo is het niet! Kerk en geloven zit in je wezen, in heel de persoon. 

Het gaat over de hele dag, over dat wat in het diepst van je hart leeft. 

Zijn wij betere mensen dan anderen? Nee! Maar we proberen wel 

vanuit ons geloof goed te zijn: in ons gebed naar God, zeker, maar ook 

in de manier waarop we in onze relaties staan tot onze medemensen 

en in ons zelfbeeld. De veertigdagentijd helpt ons daarin te groeien. 

Het is een valkuil om in te gaan op de vraag, waarom je naar de kerk 

zou gaan of zou geloven: wat heb je eraan? Nee! De vraag is verkeerd: 

het is geen keuze, God raakt je. Je voelt je geïnspireerd om Hem in de 

kerk te eren en de ander die komt bidden, tot steun te zijn. Niks “wat 

heb ik eraan”: als je er wat aan hebt, dan is dat een mooie verrassing, 

een onverwacht cadeautje, niet iets waar je recht op hebt. 

Vaak voel ik me klein. Wie ben ik, dat bij de intimiteit van een sterfbed 

mag zijn… Wie ben ik, dat ik met mensen in verschillende mooie en 

moeilijke momenten van het leven kan aansluiten…. Wie ben ik, dat ik 

een gemeenschap bestuurlijk en organisatorisch mag proberen te 

begeleiden en voor mag gaan in vieringen… Zo bijzonder! 

De Paaswake is daarbij steeds een hoogtepunt. Het fantastische 

moment dat in de donkere kerk het éne vlammetje van de Paaskaars 

aangestoken wordt en alle kerkgangers een kaars vasthouden, om de 

ander het licht aan te reiken. Van harte welkom om dat mee te vieren, 

zeker wanneer u in uw eigen leven donkere momenten kent. 

Nee, de kerk en geloof… het is niet zomaar een clubje. Het gaat om 

dat, wat in het diepst van ons hele wezen leeft… 

 

Mede namens het pastorale team, het kerkbestuur en de locatie 

besturen: Zalig Pasen, welkom! 

 

Hans Bouman, 

Pastoor-deken 
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Extra opening Pancratiuskerk op Eerste en Tweede 

Paasdag 

Eerste en Tweede Paasdag zal onze mooie Kerk tussen 13:00 uur en 

16:00 uur geopend zijn. Het Paastafereel zal dan in zijn volle luister te 

bezichtigen zijn.  

Ook het mooie boek "St. Pancratius in het hart van Heerlen", zal te 

koop zijn. 

De gidsen van de St. Pancratiuskerk zijn uiteraard aanwezig en 

nodigen u van harte uit. 

 

Kinderkruisweg 

Op vrijdag 7 april om 13.30 uur zullen we samen met de 

communicanten van Bekkerveld de KinderKruisweg bekijken in de St. 

Pancratiuskerk.  Er zal een paastafereel opgebouwd zijn in de kerk, dat 

zeer zeker de moeite waard is, en we lopen samen langs de schilderijen 

waarop je fragmenten ziet van de kruisweg; gebeurtenissen die zich 

afspelen tussen het moment waarop Jezus ter dood wordt veroordeeld 

(dit is de eerste statie) tot het moment waarop Jezus in het graf wordt 

gelegd (dit is de 14de, laatste statie). Deze kruisweg gaan we niet 

alleen bekijken, maar we gaan hem ook bidden. Natuurlijk zijn 

hiervoor ook andere kinderen uitgenodigd. 

 

Gaan over de bodemwoestijn zand 
Refrein: 

Gaan over de bodem, door het diepe dal, 

maar je mag geloven dat het leven winnen zal. 

Veertig dagen lopen door het zware zand 

onderweg naar Pasen, aan Gods hand. 

 

Het volk van de Hebreeën, 

liep heel erg lang geleden 

weg uit de slavernij-tijd 

naar een nieuw land van vrijheid. 

God blies de Rietzee open, 

maar zélf moesten ze lopen… Refrein 

 

De weduwe Naomi, 

bedroefd en zonder dromen, 

wou teruggaan naar haar land. 

Maar Ruth pakte haar hand: 
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‘Dan zal ik met u meegaan, 

ik laat u niet alleen gaan.’  Refrein 

 

De Heer is mijn herder. 

Hij leidt mij altijd verder 

naar weer een groene wei. 

De herder zorgt voor mij. 

Ook als het donker is en eng 

vertrouw ik hélemaal op Hem.  Refrein 

 

Jona had last van buikpijn. 

Hij wilde geen profeet zijn 

voor de mensen in de stad 

waar God slecht nieuws voor had. 

Maar toen hij sprak, namens de Heer,  

koos de stad voor ommekeer!  Refrein 

 

Toen Jezus was gedoopt, ging Hij woestijn jezus  

in zijn eentje naar de woestenij, 

om te vasten, veertig dagen lang 

en één te worden met Gods plan. 

Níets bracht Jezus meer van het pad 

waar Hij voor gekozen had.   Refrein 

 

Palmpasen 

Het is Palmpasen, blije tijden, 

maar w’ horen ook van Jezus’ lijden. 

Hij wordt gevangen en geplaagd,  

door valse rechters ondervraagd 

en zonder schuld ter dood veroordeeld, 

als een willekeurig voorbeeld. 

Zijn vriend deed of hij Hem niet kende. 

Voor Jezus zeeën van ellende...  Refrein 

  

Witte Donderdag/Goede Vrijdag 

Ook Heer Jezus ging door het diepe 

terwijl, vlakbij, zijn vrienden sliepen. 

Hij bad: ‘Ik ben zo angstig, God, 

kom me toch redden van mijn lot. 

Maar al moet ik eronderdoor, 

wat U wilt, dáár ga ik voor’.  Refrein  
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Pasen 

Op de derde dag komen vrouwen aan 

en zien het graf wijd open staan. 

Er zit een engel naast, die zegt: 

Kijk, hier was Jezus neergelegd, 

maar Hij is verrezen, opgestaan. 

De vrouwen zijn blij teruggegaan! 

Zo werd het Pasen, het leven won, 

nieuw leven, zoals het eens begon.  Refrein 

 

2023 Marjet de Jong 

Winterhulp voor Oekraïne 

Tot 28 maart bestaat er nog de mogelijkheid om op donderdagmorgen 

tussen 9.00 en 12.00 uur spullen in te leveren op het parochiekantoor 

van de parochie St. Joseph Heerlerbaan (in de kerk, links). Intussen is 

er zoveel kleding binnengekomen, dat er op dit moment eigenlijk 

alleen vraag is naar houdbare levensmiddelen en medicamenten 

(paracetamol, ibuprofen) en medisch materiaal 
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Zaterdag 25 maart 

Maria Boodschap 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 

 

Zondag 26 maart 

Vijfde zondag van de 

veertigdagentijd 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

 

11.30 uur H. Mis 

Irene Caubo-van Loo 

(zesweken dienst); 

Marie Clair Gillissen (zesweken 

dienst); 

Leo Jetten (Jrd.); 

Henk Logister (Jrd.) 

 

Maandag 27 maart 

Maandag in week 5 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 28 maart 

Dinsdag in week 5 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 29 maart 

Woensdag in week 5 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

Donderdag 30 maart 

Donderdag in week 5 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 31 maart 

Vrijdag in week 5 van de 

veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

Zaterdag 1 april 

Zaterdag in week 5 van de 

veertigdagentijd 

Theresiakapel 

Preek: Kapelaan Taison 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 

 

Zondag 2 april 

Palmzondag 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

 

11.30 uur H. Mis 

Charles Senden (zesweken 

dienst); 

Regina Janssen-Schlösser; 

Lidy Spiertz-Tempelman; 

Ernest Lempers 

 

Maandag  3 april 

Maandag in de Goede week 

09.00 uur H. Mis 

 

 

 

 



 7 

Dinsdag 4 april 

Dinsdag in week de Goede 

week 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 5 april 

Woensdag in week de Goede 

week 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 6 april 

Witte Donderdag  

19.00 uur H. Mis 

Voor de zielenrust van Jan en 

Anneke van Berkum-van Tuyl 

 

Vrijdag 7 april 

Goede Vrijdag 

13.30 uur Kinderkruisweg 

 

15.00 uur Kruisweg 

 

19.00 uur Dienst van het 

lijden en sterven 

 

Zaterdag 8 april 

Paaszaterdag 

Theresiakapel 

09.30 uur GEEN H. Mis 

  

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 

 

Preek: Deken Bouman 

21.00 uur Paaswake 

Voor de zielenrust van Jan 

Tillmans 

 

Zondag 9 april 

PASEN 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

 

11.30 uur H. Mis 

Miets Gorissen (Jrd.); 

Maria Vervoort-Scheilen (1e 

Jrd.); 

Fons Consten (Jrd.) en ouders 

Consten-Janssen; 

Echtpaar Reuters-Canisius en 

overl. v.d. Fam. Reuters; 

Harry Dieteren; 

Marie Thérèse Prevoo-Steels 

en Sjef Prevoo 

 

Maandag  10 april 

Tweede Paasdag 

Maandag onder het octaaf van 

Pasen 

Preek: Deken Bouman 

11.30 uur H. Mis 

Joep Merx en Els Merx-Debie 

(Jrd.); 

Mia Janssens-Kockelkorn; 

Jo Gerards, (Jrd.) 

 

Dinsdag 11 april 

Dinsdag onder het octaaf van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 12 april 

Woensdag onder het octaaf 

van Pasen 

09.00 uur H. Mis 
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Donderdag 13 april 

Donderdag onder het octaaf 

van Pasen 

09.00 uur H. Mis 

Harry Berben 

 

Vrijdag 14 april 

Vrijdag onder het octaaf van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

Hans en Jeanne Schaghen-

Vrencken en zoon Kees; 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

Zaterdag 15 april 

Zaterdag onder het octaaf van 

Pasen 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 

 

Zondag 16 april 

Tweede Zondag van Pasen 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

Overl. v.d. Fam. Custer-

Joingen (Jrd.) 

 

11.30 uur H. Mis 

Irene Winthagen (zesweken 

dienst) 

 

Maandag 17 april 

Maandag na de 2e zondag van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 18 april 

Dinsdag na de 2e zondag van 

Pasen 

 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 19 april 

Woensdag na de 2e zondag van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 20 april 

Donderdag na de 2e zondag 

van Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 21 april 

Vrijdag na de 2e zondag van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

Zaterdag 22 april 

Zaterdag na de 2e zondag van 

Pasen 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 
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Zondag 23 april 

Derde zondag van Pasen 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

 

Preek: Prof. Rohling 

11.30 uur H. Mis 

Voor de ouders Bour-Huijnen 

(trouwdag); 

Harry Franz (zesweken dienst) 

Marianne Gehrke-Gies; 

 

Maandag 24 april 

Maandag na de 3e zondag van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

Frans Cremers 

 

Dinsdag 25 april 

H. Marcus, evangelist 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 26 april 

Woensdag na de 3e zondag van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 27 april 

H. Petrus Canisius, priester 

en kerkleraar 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 28 april 

Vrijdag na de 3e zondag van 

Pasen 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

Zaterdag 29 april 

H. Catharina van Siena, 

maagd en kerklerares. 

Patrones van Europa. 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 

 

Zondag 30 april 

Vierde zondag van Pasen 

Preek: Kapelaan Taison 

09.00 uur H. Mis 

 

11.30 uur H. Mis 

Helma Janssen-Koenen (5e 

Jrd.); 

Sjef Quaedvlieg (Jrd.) 

 

Maandag 1 mei 

Maandag na de 4e zondag van 

Pasen 

 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 2 mei 

H. Athanasius, bisschop en 

kerkleraar 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 
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Woensdag 3 mei 

HH. Filippus en Jacobus, 

apostelen 

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 4 mei 

Donderdag na de 4e zondag 

van Pasen 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 5 mei 

Eerste Vrijdag 

09.00 uur H. Mis 

Hans en Jeanne Schaghen-

Vrencken en zoon Kees; 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

Zaterdag 6 mei 

Zaterdag na de 4e zondag van 

Pasen 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis  

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.10 uur 

 

 

 

 

 

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 06-05-2023 tot 01-07-2023: dinsdag 25 april vóór 

12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 21 

aprilt 2023. 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
24-02-2023 Charles Senden, 80 jaar 

14-03-2023 Harry Franz, 91 jaar 

15-03-2023 Irene Winthagen, 61 jaar 

16-03-2023 Monique Quaedvlieg-Pirson, 77 jaar 

16-03-2023 Zr. Ceciel Slaghekke, 88 jaar 
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Parochiereis St.Joseph naar Smakt? 

Bij voldoende belangstelling willen we in september een dagtocht naar 

Smakt organiseren. Smakt is in de afgelopen drie eeuwen uitgegroeid 

van een kleine bedevaartplaats, tot een oord van gebed en verering 

van St. Joseph; hij wordt hier vereerd als patroon van een gelukkige 

levensstaat (als zodanig wordt hij nergens ter wereld zo vereerd). Hij 

is ook de patroon van het christelijk huisgezin en staat ouders bij om 

de moeilijke taak van de opvoeding goed te volbrengen. Tot slot wordt 

tot St. Joseph gebeden voor de genade van een zalige dood. 

Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u dat doorgeven op het 

parochiekantoor (secretariaat@rksintjoseph.nl ), zodat we deze 

plannen verder kunnen uitwerken. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
*vloerbedekking*laminaat Willemstraat 101-103 

HEERLEN 

E-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 

 

 
MANDERS INTERIEURS 

 

mailto:secretariaat@rksintjoseph.nl
mailto:e.manders1@hetnet.nl
mailto:e.manders1@hetnet.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;  

 

Kapelaan Taison, Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen,  

Tel: 06-51627758 kapelaan@rkheerlen.nl.  

 

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 

 

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 

mailto:deken@pancratiusheerlen.nl
mailto:kapelaan@rkheerlen.nl
mailto:theo.cloodt@home.nl
mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
mailto:secretariaat@pancratiusheerlen.nl
http://www.pancratiuskerk-heerlen.nl/

