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PAROCHIENIEUWS ST. PANCRATIUS 
 

10 DECEMBER T/M 14 JANUARI 2023 

 

Kerstgedachte 

Wat is er toch aan de hand, 

De wereld lijkt wel in brand… 

Nog maar net leek de dood van Corona verdwenen, 

Toen is oorlog op het toneel verschenen. 

De koude van de energiecrisis treft ons allemaal, 

Hoe moet het toch verder in dit verhaal. 

 

Maar dan staan we stil bij de nacht, 

Waarin God een wonder naar ons bracht. 

 

Het enige vuur in die nacht 

was het van de herders, zij hielden de wacht. 

De dood kwam door de soldaten die een kind moesten zoeken 

Daar de gekroonde niet wilde buigen voor de God van de boeken. 
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De warmte van de adem van dieren hielp hen allemaal, 

Zo kon het verder in dat verhaal. 

Weer opnieuw staan we stil bij de nacht, 

Waarin God een wonder naar ons bracht, 

Zodat Christus steeds bij ons wil horen, 

Zingen we dus met Kerst samen met de engelenkoren. 

Ook al zal het duister daarmee niet verdwijnen, 

De glans van het eeuwige Licht zal voor ons allemaal schijnen! 

 

Mede namens het pastorale team, de lokatiebesturen en het 

overkoepelend kerkbestuur: 

Zalig Kerstmis, juist nu, 

Veel zegen voor 2023! 

 

Hans Bouman, Deken 

Tijden Kerst in de verschillende kerken 

Verderop in dit parochieblad vindt u de details van alle vieringen in 

onze kerk. Ook in de anderen kerken van ons cluster bent u natuurlijk 

van harte welkom! 

Op Kerstavond 24 december zijn de vieringen als volgt: 

• 17.30 H. Moeder Anna Bekkerveld 

• 17.30 St. Martinus Welten 

• 18.00 St. Joseph Heerlerbaan 

• 19.00 Pancratius 

• 19.00 Elisabethkapel Parc Imstenrade 

• 19.15 Molenberg 

• 20.00 St. Martinus Welten 

• 20.00 St. Joseph Heerlerbaan 

• 21.00 Pancratius 

• 22.00 St. Martinus Welten 

Bezoek de kerststal van de Pancratius 

Ook dit jaar is weer druk gebouwd aan de bijzondere Kerststal van de 

Pancratius! Deze is altijd te bewonderen als de kerk open is, zoals voor 

en na de vieringen en op zaterdag, omdat de kerkgidsen dan van 14-

16 uur aanwezig zijn. Met Kerstmis is er een extra openstelling na de 

HH. Missen tot 16 uur, zowel op de Eerste als op de Tweede Kerstdag. 

Welkom! 
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Een hoopvol lichtje met kerst 

Het begint al bijna een traditie te worden op Kerstavond bij de 

Annakerk bij de H. Mis van 17.30 uur: het vredeslicht, de warme 

chocomel en de boodschappenactie. Ook dit jaar zullen we proberen 

deze tradities met medewerking van scouting Bekkerveld een mooi 

plaatsje in de kerstviering te geven.  

Het Vredeslicht wordt jaarlijks door een Oostenrijks kind ontstoken aan 

de Vredesvlam in de geboortegrot in Bethlehem. Vervolgens wordt het 

door kinderen over de hele wereld verder verspreid. Zo ontstaat er al 

meer dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje 

een zee van licht, een baken, dat ons in het donker de weg wijst naar 

de vrede. Het thema van het vredeslicht is dit jaar actueler dan ooit: 

"vrede begint bij jezelf". Scoutingleden zullen het vredeslicht mee naar 

de kerstviering nemen. Als u het licht verder wilt verspreiden kunt u 

een glazen potje met theelichtje naar de kerstviering meenemen en 

het vredeslicht ophalen.  

Ook dit jaar wordt er weer de actie "vul een boodschappenkar voor 

een ander" gehouden. U kunt een houdbaar product (voedsel of 

verzorging, geen alcohol) mee naar de kerk nemen. De producten 

worden daar verzameld en aan mensen uit de parochie die wel een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken en de voedselbank gedoneerd. 

De Kerstviering zal worden afgesloten met een gezellig samenzijn rond 

een vuurtje met een beker warme chocomel. De werkgroep Anna 

wenst u alvast een zalig Kerstfeest toe. 

Winterglorie in de Pancratiuskerk! 

Gospelkoor Souldelight komt voor een derde editie van Winterglorie 

naar Heerlen! Op zondag 18 december klinken er weer opzwepende 

gospelliederen – waar de soul vanaf druipt – en de meest sfeervolle 

kerstklassiekers door de Sint-Pancratiuskerk. Er worden op die dag 

maar liefst drie concerten georganiseerd door Heerlen Mijn Stad in 

samenwerking met Wintertijd Heerlen en Deken Hans Bouman. De 

gratis entreebewijzen zijn binnenkort verkrijgbaar via 

www.heerlenmijnstad.nl ., waar u ook de verschillende aanvangstijden 

kunt vinden 

 

Theresiakapel aan de Putgraaf. 
Graag willen wij, het bestuur van de Stichting Kapel Putgraaf, al onze 

weldoeners bedanken. 

Zo somber als de toekomst er het vorige jaar ronde deze tijd uitzag, 

zo vol vertrouwen kijken wij nu naar de toekomst. En dat is, dank zij 

http://www.heerlenmijnstad.nl/
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de gulle gaven die wij van velen van U mochten ontvangen. Zou u ons 

ook dit jaar willen steunen, dan kan dat middels onze bankrekening: 

NL78 INGB 0002 6725 18, ten name van: Stichting Kapel Putgraaf. Bij 

voorbaat onze dank. 

Afgelopen jaar was niet gemakkelijk, maar het lukte ons om de 

touwtjes aan elkaar te knopen. Vanaf september konden weer H. 

Missen in onze mooie Kapel worden gelezen. En nu gaat het weer 

beter. Velen zijn de weg naar de Theresiakapel kwijtgeraakt. Logisch 

na 2 jaar corona. Wij vertrouwen er echter op dat de deelname aan de 

HH Missen beter wordt. Langzaam maar zeker merken wij dat nu al. 

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar 

toe. Namens het bestuur van de Stichting Kapel Putgraaf, 

Peter Schunck, voorzitter 

De gidsen van de Sint Pancratiuskerk 

danken alle bezoekers voor hun belangstelling.  

Wij wensen eenieder een Zalig Kerstfeest en een gezegend 2023. 

Mocht u zelf gids willen worden in onze mooie Kerk met zijn rijke 

geschiedenis, weet dat u van harte welkom bent. Iedere 

zaterdagmiddag kunt u zich tussen 14:00 en 16:00 bij één van de 

aanwezige gidsen aanmelden. Telefonisch kan ook via telefoonnummer 

06-38098301. 

Tarieven misstipendia 2023 

De tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2023 zijn bekend. 

Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies 

genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele jaren weer 

enigszins te verhogen. Hieronder de tarieven zoals het bisdom die voor 

2023 heeft vastgesteld. 

Eucharistievieringen 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00 

Eucharistieviering op zaterdag of zondag   € 30,00 

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of 

zondagmissen worden gehouden € 325,00 

Rouw- en trouwgelden 

Begrafenis mis (rouwgeld) € 500,00 

Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00 

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere 

begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00. 

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in 

crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00. 



 5 

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de 

parochiekerk (extra dienst) € 500,00. 

Minimumkerkbijdrage 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het 

crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake 

zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) 

wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand 

aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-

aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van 

waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar 

tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende 

minimumkerkbijdrage hebben betaald. 

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,00 voor 2023. 
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Zaterdag 10 december 

Zaterdag in week 2 van de 

Advent 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

 

Preek: Deken Bouman  

Theresiakapel 

09.30 uur H. Mis 

 

Zondag 11 december  

Derde Zondag van de 

Advent 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

Tiny en Huub Pasmans-

Vaessen, grootouders 

Stephaan Vaessen  en 

Josephine Vaessen-Franck, 

Chris Vaessen, Ouders Winand 

Vaessen en Gerry Vaessen 

(Jrd.) 

 

11.30 uur H. Mis 

Frans Clemens (1e Jrd.) 

 

Maandag 12 december 

Maandag in week 3 van de 

Advent 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 13 december 

H. Lucia, maagd en 

martelares 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel; Fam. Truyen; Voor 

levenden en overledenen van 

Fam. Govers 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 14 december H. 

Johannes van het Kruis, 

priester en kerkleraar 

09.00 uur H. Mis 

Voor de redding v.d. ziel van 

Huub Herberichs 1 jaar na zijn 

overlijden van Anja 

Piontkowska 

 

Donderdag 15 december 

Donderdag in week 3 van de 

Advent 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 16 december 

Vrijdag in week 3 van de 

Advent 

09.00 uur H. Mis 

Lia Emonds-Custers (Jrd.); 

Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny 

Dahmen; Hans Doppler en 

George Verlinden; Voor alle 

zielen van overledenen 

onderweg naar de hemel 

 

Zaterdag 17 december 

Zaterdag in week 3 van de 

Advent 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

Theresiakapel 

09.30 uur H. Mis 

Henk Logister 

 

Zondag 18 december  

Vierde Zondag van de 

Advent 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 
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Preek: Prof. Rohling 

11.30 uur H. Mis 

Harry Berben (zesw. Dienst); 

Jan Debie (Jrd.); Leo Jetten; 

Voor de redding v.d. ziel van 

Huub Herberichs 1 jaar na zijn 

overlijden van Anja 

Piontkowska 

 

Maandag 19 december 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 20 december 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel; Fam. Truyen 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 21 december  

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 22 december 

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 23 december 

09.00 uur H. Mis 

Frans Cremers; Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

Zaterdag 24 december 

Heilige Kerstavond en 

Kerstnacht 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur  

 

Theresiakapel 

Preek: Deken Bouman 

09.30 uur H. Mis 

Preek: Prof. Rohling 

Pancratius 

Koor: Chrisko kkor met 

kerstspel 

19.00 uur H. Mis 

Ernest Lempers; Elly en Jan 

Theunissen 

 

Preek: Deken Bouman 

21.00 uur H. Mis 

 

Zondag 25 december  

KERSTMIS 

Preek: Deken Bouman 

09.00 uur H. Mis 

 

11.30 uur H. Mis 

Leo Hermans (1e Jrd.) 

Jeanne Schaghen-Vrencken 

vwg haar verjaardag; Mia 

Guillaume-Gerards; Harry 

Dieteren 

 

Maandag 26 december 

Tweede Kerstdag 

H. Stefanus, eerste 

martelaar 

Preek: Deken Bouman 

11.30 uur H. Mis 

Mia Janssens-Kockelkoren 

 

Dinsdag 27 december 

H. Johannes, apostel en 

evangelist 

09.00 uur H. Mis 

Huub Scheeren;  

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

 



 8 

Woensdag 28 december 

HH. Onnozele Kinderen, 

martelaren  

09.00 uur H. Mis 

 

Donderdag 29 december 

5e dag onder het octaaf van 

Kerstmis 

09.00 uur H. Mis 

Fam. Truyen 

 

Vrijdag 30 december 

H. Familie, Jezus, Maria, 

Jozef 

09.00 uur H. Mis 

Echtpaar Jongen-Dahmen en 

Tiny Dahmen; Voor alle zielen 

van overledenen onderweg 

naar de hemel 

 

Zaterdag 31 december 

7e dag onder het octaaf van 

Kerstmis 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

Theresiakapel 

09.30 uur H. Mis 

Fam. Consten-Janssen 

 

Zondag 1 januari  

NIEUWJAAR 

Heilige Maria, Moeder van 

God 

Preek: Deken Bouman 

11.30 uur H. Mis 

Ernest Lempers 

 

 

 

 

Maandag 2 januari 

HH. Basillius de Grote en 

Gregorius van Nazianze, 

bisschoppen en kerkleraren 

09.00 uur H. Mis 

 

Dinsdag 3 januari 

Weekdag van de kersttijd 

vóór Epifanie 

09.00 uur H. Mis 

Anna Eyck (Jrd.) 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 4 januari 

Weekdag van de kersttijd 

vóór Epifanie 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

Donderdag 5 januari 

Weekdag van de kersttijd 

vóór Epifanie 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

Vrijdag 6 januari 

Weekdag van de kersttijd 

vóór Epifanie 

EERSTE VRIJDAG 

09.00 uur H. Mis 

Voor de zielenrust van Jan en 

Anneke van Berkum-van Tuyl; 

Hans en Jeanne Schaghen-

Vrencken en zoon Kees 
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Zaterdag 7 januari 

Weekdag van de kersttijd 

vóór Epifanie 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman 

Theresiakapel 

09.30 uur H. Mis  

 

Zondag 8 januari  

Openbaring des Heren 

Preek: Prof. Rohling 

09.00 uur H. Mis 

 

Preek: Deken Bouman 

11.30 uur H. Mis 

Koor: Bruidskoor 

Marianne Stienstra-Schutgens 

(zesw.dienst); 

Lidy Spiertz-Tempelman 

 

Maandag 9 januari 

Doop van de Heer 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

Dinsdag 10 januari 

Dinsdag in week 1 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 11 januari  

Woensdag in week 1 door 

het jaar 

09.00 uur H. Mis 

Voor alle zielen van 

overledenen onderweg naar de 

hemel 

 

Donderdag 12 januari 

Donderdag in week 1 door 

het jaar 

09.00 uur H. Mis 

Voor levenden en overledenen 

van Fam. Smeek 

 

Vrijdag 13 januari 

Vrijdag in week 1 door het 

jaar 

09.00 uur H. Mis 

 

Zaterdag 14  januari 

Zaterdag in week 1 door 

het jaar 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur  

 

Preek: Deken Bouman  

Theresiakapel 

09.30 uur H. Mis

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 10-12-2022 tot 14-01-2023: dinsdag 29 november 

vóór 12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy: 

vrijdag 25 november 2022. 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
01-11-2022 Harry Berben, 84 jaar 

17-11-2022 Marianne Stienstra-Schutgens, 92 jaar 
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Vooraankondiging Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans 2023 

is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari. In het volgend 

parochieblad volgt nadere informatie  

Vormsel 2022 

In de St. Josephkerk hebben op zaterdag 19 november 14 vormelingen 

het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen van de Vicaris-

Generaal Maessen . 'Vriendschap kleurt je leven' was het thema van 

de Vormselmis. Je kunt in het leven alles doorstaan, als er maar een 

vriend naast je staat. Wanneer je iemand ontmoet aan wie je alles 

kunt zeggen, die naar je wil luisteren, iemand die je begrijpt, iemand 

die je zorgen, je vreugde en je leven deelt, dan mag je spreken van 

een echte vriend. Vriendschap is een kostbaar geschenk dat kleur geeft 

aan je leven. 

Tijdens de Vormselmis hebben we gebeden dat wij niet alleen Jezus 

als vriend mogen ontmoeten, maar dat we ook de kracht krijgen om 

voor ten minste één iemand een goede vriend te zijn. 

We willen alle vormelingen van harte feliciteren en veel succes en geluk 

wensen op hun verdere levenspad! 

 

Info-avond vormsel 2023 
De info avond over het vormsel is in januari 2023. De 

ouders/verzorgers, die zich hebben aangemeld  zullen hierover via de 

mail bericht ontvangen. 

Communie en Vormsel 2023 

Op de basisscholen de Broederschool, Eikenderveld, Tarcisius en 

Windekind zijn de aanmeldingsformulieren voor de eerste Heilige 

Communie (groep 4) of het vormsel (groep 8) uitgereikt. 

Wie geen formulier heeft ontvangen en toch wil deelnemen kan contact 

opnemen met onze catechiste Anita van den Berg, emailadres: 

anita@pancratiusheerlen.nl ,  

telefoon: 06-40508492. 

Is uw kind niet gedoopt en wilt u toch dat zij of hij de eerste Heilige 

Communie of het vormsel ontvangt, dan kunt u contact opnemen met 

deken Bouman. 

De Eerste Heilige Communieviering vindt dit schooljaar plaats: 

Moeder Anna kerk: zondag 14 mei 2023 om 11.30 uur (Basisschool 

Tarcsius) 

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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Moeder Anna kerk: zondag 21 mei 2023 om 11.30 uur (Basisscholen 

Eikenderveld/Windekind) 

Ouderavond Communie 

De ouderavonden van de basisscholen Windekind – Eikenderveld – 

Tarcisius zullen half januari plaatsvinden op de locaties van Windekind 

en Tarcisius. 

De communielessen zullen in januari worden opgestart. Deze lessen 

vinden plaats op de betreffende scholen. De ouders/verzorgers van de 

communicanten zullen hierover per mail bericht krijgen. 

 

 

 

 

 
*vloerbedekking*laminaat Willemstraat 101-103 

HEERLEN 

E-mail: e.manders1@hetnet.nl 

telefoon: 045-5720618 

 

 
MANDERS INTERIEURS 

 

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/

