
 

 1 

 

PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS 
 

13 JULI T/M 7 SEPTEMBER 2019 

 

 

 

Wat is er veel gebeurd… we zijn mensen onderweg! 

 

….. in de afgelopen periode, in onze verschillende parochies. Dankzij 

de inzet en betrokkenheid van velen! Het meest springt natuurlijk de 

restauratie van de Josephkerk Heerlerbaan in het oog, maar de kern 

zit niet in de buitenkant maar in de binnenkant: de activiteiten. In 

verschillende vieringen ontvingen kinderen de eerste H. Communie, 
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in Welten was de gezamenlijke Vormselmis van ons cluster, 

processies trokken in de Pancratius en in Welten.  

Voor mijzelf was de processie van de Pancratius het meest spannend. 

Want er waren wat wijzigingen: de organisatie moest verlopen 

zonder de vaste steunpilaar Frederik, in plaats van het rondje terug 

naar de kerk was de route nu naar een doel, het Maanplein; het 

streven was om ook anderen te betrekken. Het was een bijzondere 

processie, met dank aan velen! Hans Kragten had het overzicht en de 

coördinatie, maar stak ook zelf de handen uit de mouwen. Een 

restaurant plaatste op schitterende manier een heiligenbeeld op het 

terras, op het Wilhelminaplein had de Vijf Pleintjes zich ingezet voor 

een tapijt van bloembladeren, Ton tekende voor het kruis, er was 

zelfs een middenstander die vroeger gekomen was, rolluiken had 

geopend en voor de zaak stond, belangstelling langs de kant, 

gastvrije ontvangst op het Maanplein door de bewoners, in het kader 

van het geluksweekend door Weller aansluiting gevonden met 

muziek, een nazit gesponsord door Jumbo Maanplein. En natuurlijk 

was er de betrokkenheid van vaste krachten zoals collectanten, 

kosters, acolieten, Chrisko, Gregoriaanse Samenzanggroep, de 

Stadsschutterij St. Sebastianus, de bemanning van de Blauw Sjuut, 

de Winkbulle en het Garderezjiment d’r Kuëb va Heële. Heel 

bijzonder was ook de deelname van veel communicanten van de 

Annaparochie! Super! Alles ook dankzij de gemeente, die de route 

keurig vrij had gehouden en ervoor had gezorgd dat alle palen op de 

route omlaag waren. (hoop, dat ik niemand vergeten ben…?)  

De processie duidt, dat we verbinding zoeken met God, met elkaar 

en met de wereld om ons heen: dat we dat vooral doen als mensen-

onderweg, als tochtgenoten.  

Ook in de komende periode zullen velen onderweg zijn: dat kan zijn 

op vakantie, maar ook anders, zoals jongeren die op weg gaan naar 

hun studentensteden na het halen van de examens, of juist naar ons 

Heerlen komen voor hun vervolgopleidingen. Ook de kapelaan gaat 

op weg, maar blijft bij ons: van Molenberg naar Welten, waarover 

verderop meer.  

Ik wens iedereen veel zegen in de komende periode!  

 

 

Hans Bouman, deken.  
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Zomerrooster juli en augustus van 10.00 naar 09.00 uur 

 

In de maanden juli en augustus hanteren we enkele parochies een 

zomerrooster. Het zomerrooster zorgt er voor dat er in plaats van 4, 

maar 3 priesters nodig zijn om alle Missen op de zondag te kunnen 

celebreren en dat geeft lucht aan deelname bisdomkamp, retraite, 

vakantie en dergelijke onder de priesters. Dit rooster houdt in dat er 

telkens in 1 parochie op twee opeenvolgende zondagen de Mis van 

10.00 uur wordt vervroegd naar 9.00 uur; de Mis van 9.00 uur is 

zonder muzikale begeleiding en in feite een 'doordeweekse leesmis 

met preek.' Concreet houdt dit het volgende in dat de Mis van 10.00 

wordt verplaatst naar 9.00 uur voor St. Pancratius op 7 en 14 

juli (11.30 uur blijft gehandhaafd), St. Martinus op 21 en 28 juli en 

Molenberg op 4 en 11 augustus. 

 

 

 

Werkzaamheden Pancratius  

 

In de augustusmaand zullen werkzaamheden aan onze 

Pancratiuskerk worden verricht in het kader van de BRIM, een 

meerjarenonderhoudsprogramma voor Rijksmonumenten. Alle 

vieringen kunnen gewoon doorgang vinden: dit geldt zowel voor de 

geplande Eucharistievieringen als voor bv. uitvaarten. 

 

 

 

Bezorger parochieblad  

 

De Pancratiuskerk zoekt per direct een nieuwe bezorger voor de 

volgende wijk van 3 straten: Saroleastraat, Oranje Nassaustraat en 

Dautzenbergstraat.  

Het zijn 60 parochieblaadjes en zal ongeveer een 20 minuten looptijd 

zijn. Als u dit vrijwilligerswerk wilt doen, dan kan u contact opnemen 

met het secretariaat op dinsdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur aan 

de Pancratiusstraat 41 of opbellen op telefoonnummer: 045-

5713682. 
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Kantoor Anita: eindelijk heb ik een eigen ruimte in de 

parochie! 

  

Na een jaar actief te zijn geweest in de parochies van Heerlen Zuid, 

had ik behoefte aan een eigen plek.  

 Een plek waar ik met kinderen en jongeren aan de slag kan, waar ik 

een kinderclub, een jongerengroep, een jeugdkoor, een 

misdienaarsgroep enz. kan starten.  

 Een plek waar ik met ouders bij elkaar kan komen.  

 Een plek waar iedereen zich welkom kan voelen.  

 

Een lieve sponsor had de parochie al 5000 euro voor het kinder- en 

jongerenwerk gegeven en toen woningstichting De Voorzorg hoorde 

dat ik ruimte zocht hebben zij de parochie Klompstraat 24a ter 

beschikking gesteld. En zo ging het heel snel!  

Tussen de vieringen van de communicanten, de vormelingen en de 

processie door ben ik verhuisd naar de Klompstraat 24a.  

Klompstraat 24a zal een ontmoetingsplek worden voor jong en oud! 

Maar nu eerst vakantie, tijdens deze vakantie ga ik nadenken over 

het kinder- en jongerenwerk en hoe ik hier in het komende 

schooljaar invulling aan ga geven, zodat iedereen in deze nieuwe 

ruimte een veilige plek, een thuis kan vinden.  

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie!  

Parochiekatechiste Anita van den Berg, Telefoonnummer:06-

40508492 Email: anita@pancratiusheerlen.nl  

 
Mijn Huisje  
Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot.  
Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God.  

Daar praten we even, heel rustig, heel stil,  
God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik 
wil.  
Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer,  

maar alles komt thuis bij de lieve Heer.  
 
En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner,  

want Hij is het huis waarin alles mag wonen,  
Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed.  
Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet.  
Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen!  
Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open  
© 2017 Marjet de Jong  

mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
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Zaterdag 13 juli 

Zaterdag in week 14 

 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur 

Kapelaan Blom  

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

Zondag 14 juli 

Vijftiende zondag door het 

jaar 

1e Lezing: Deut. 30, 10-14 

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

Preek: Kapelaan Blom 

 

09.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff 

 

10.00 uur GEEN H. Mis 

 

11.30 uur Samenzang 

Preek: Prof. Rohling 

Marlène Schunck-te Loo (jrd.) 

Maandag 15 juli 

H. Bonaventura, bisschop 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 16 juli 

Dinsdag in week 15 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

Woensdag 17 juli 

Woensdag in week 15 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 18 juli 

Donderdag in week 15 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 19 juli 

Vrijdag in week 15 

09.00 uur Echtp.Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor alle zielen in het 

vagevuur 
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Zaterdag 20 juli 

Zaterdag in week 15 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

Zondag 21 juli 

Zestiende Zondag door het 

jaar 

1e Lezing: Gen.18,1-10a 

Evangelie: Lc. 10, 38-42(C) 

Preek: Kapelaan Blom 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Samenzang 

Echtp. Roumen en overl. 

ouders Roumen-Smeets;  

ter nagedachtenis aan Maria 

Vrouenraets-Krewinkel 

 

Maandag 22 juli 

H. Maria Magdalena 

09.00 uur Frans Cremers; 

Voor alle zielen in het 

vagevuur 

 

Dinsdag 23 juli 

H. Brigitta, kloosterlinge 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 24 juli 

Woensdag in week 16 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur  

 

Donderdag 25 juli 

H. Jakobus, apostel 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 26 juli 

HH. Joachim en Anna, 

ouders van de heilige 

Maagd Maria 

09.00 uur Echtp.Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor alle zielen in het 

vagevuur 

 

Zaterdag 27 juli 

Z. Titus Brandsma, priester 

en martelaar 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur 

Kapelaan Blom  

 

18.00 uur Volkszang  

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

Zondag 28 juli 

Zeventiende Zondag door 

het jaar 

1e Lezing: Gen. 18, 20-32 

Evangelie: Lc. 11, 1-13(C) 

Preek: Prof. Rohling 
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10.00 uur Schola Cantorum 

Fernandine Limpens (jrd.); 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Samenzang 

Harry Henderix v.w.g. 

verjaardag 

 

Maandag 29 juli 

H. Martha 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 30 juli 

Dinsdag in week 17 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 31 juli 

H. Ignatius van Loyola, 

priester 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 1 augustus 

H. Alfonsus Maria  

de ‘Liguori, bisschop en 

kerkleraar 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 2 augustus 

Eerste vrijdag (Orgelspel) 

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers; echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen;  

Voor alle zielen in het 

vagevuur 

 

Zaterdag 3 augustus 

Zaterdag in week 17 

Theresiakapel 

10.00 uur Henk van der 

Grinten (zesw.dienst) 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kapelaan Blom 

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

Zondag 4 augustus 

Achttiende Zondag door het 

jaar 

1e Lezing: Pred. 1, 2+2, 21-23 

Evangelie: Lc. 12, 13-21(C) 

Preek: Deken Bouman 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff; Mia Pelzer-

Hoffmann; Ernest Lempers 

 

11.30 uur Samenzang 

Mevr. J. Stijns (jrd.); Marie-

José Florie-Wolf (jrd.) 

 

Maandag 5 augustus 

Maandag in week 18 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 6 augustus 

Gedaanteverandering van 

de Heer 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 



 

 8 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 7 augustus 

Woensdag in week 18 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 8 augustus 

H. Dominicus, priester 

09.00 uur Voor een jarige 

moeder; Voor alle zielen in het 

vagevuur 

 

Vrijdag 9 augustus 

H, Teresia Benedicta van 

het Kruis (Edith Stein), 

maagd en martelares, 

patrones van Europa 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor alle zielen in het 

vagevuur 

 

Zaterdag 10 augustus 

H. Laurentius, diaken en 

martelaar 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur 

Deken Bouman  

 

18.00 uur Volkszang  

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

 

 

 

 

Zondag 11 augustus 

Negentiende Zondag door 

het jaar 

1e Lezing: Wijsh. 18, 6-9 

Evangelie: Lc. 12, 32-48(C) 

Preek: Deken Bouman 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Samenzang 

Voor de overleden van de fam. 

Teunissen 

 

Maandag 12 augustus 

Maandag in week 19 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 13 augustus 

Dinsdag in week 19 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 14 augustus 

H. Maximilliaan Maria 

Kolbe, priester en martelaar 

09.00 uur Jos Koken; Voor 

alle zielen in het vagevuur 

 

Donderdag 15 augustus 

Maria Ten Hemelopneming 

10.00 uur Heerlens 

Bruidskoor  

H. Mis 
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Vrijdag 16 augustus 

Vrijdag in week 19 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor alle zielen in het 

vagevuur 

 

Zaterdag 17 augustus 

Zaterdag in week 19 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Kapelaan Blom 

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

Zondag 18 augustus 

Twintigste Zondag door het 

jaar 

1e Lezing: Jer. 38, 4-6+8-10 

Evangelie: Lc. 12, 49-53(C) 

Preek: Deken Bouman 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Samenzang 

H. Mis 

 

Maandag 19 augustus 

Maandag in week 20 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur  

 

 

 

Dinsdag 20 augustus 

H. Bernardus, abt en 

kerkleraar 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur  

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 21 augustus 

H. Pius X, paus 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur  

 

Donderdag 22 augustus 

Heilige Maagd Maria, 

Koningin 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 23 augustus 

Vrijdag in week 20 

09.00 uur Frans Cremers; 

Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny 

Dahmen; Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Zaterdag 24 augustus 

H. Bartholomeüs, apostel 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

Deken Bouman 

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

Ans Schiffers (jrd.) 
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Zondag 25 augustus 

Eenentwintigste Zondag 

door het jaar 

1e Lezing: Jes.66, 18-21 

Evangelie: Lc. 13, 22-30(C) 

Preek: Prof. Rohling 

 

10.00 uur Schola Cantorum 

Alfons Graff 

 

11.30 uur Samenzang 

Albert Nacken (jrd.); Wiel 

Bosch (jrd.);Jos Koken; Paul 

Goris; Huub Bour 

 

Maandag 26 augustus 

Maandag in week 21 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Dinsdag 27 augustus 

H. Monica 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 28 augustus 

H. Augustinus, bisschop en 

kerkleraar 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 29 augustus 

Marteldood van de H. 

Johannes de Doper 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

 

 

Vrijdag 30 augustus 

Vrijdag in week 21 

09.00 uur Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen; 

Voor alle zielen in het 

vagevuur 

 

Zaterdag 31 augustus 

Zaterdag in week 21 

Theresiakapel 

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur 

Kapelaan Blom  

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

Jos Koken 

 

Zondag 1 september  

Tweeëntwintigste Zondag 

door het jaar 

1e Lezing: Sir 3, 17-

18+20+28-29 

Evangelie: Lc. 14, 1+7-14(C) 

Preek: Deken Bouman 

 

10.00 uur Gregoriaanse 

Samenzang 

Alfons Graff; Ernest Lempers 

 

11.30 uur Samenzang 

Harry Dieteren; Jos Koken 

 

Maandag 2 september 

Maandag in week 22 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 
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Dinsdag 3 september  

Verjaardag van de Wijding 

van de Kathedraal 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

09.30-10.30 uur Aanbidding 

 

Woensdag 4 september 

H. Gregorius de Grote, paus 

en kerkleraar 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Donderdag 5 september 

Donderdag in week 22 

09.00 uur Voor alle zielen in 

het vagevuur 

 

Vrijdag 6 september 

Eerste vrijdag (Orgelspel) 

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers; echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen;  

Voor alle zielen in het 

vagevuur 

 

Zaterdag 7 september 

10.00 uur H. Mis 

Zaterdag in week 22 

 

Biechtgelegenheid  

14.00-14.30 uur  

 

18.00 uur Volkszang 

Preek: Prof. Meulenberg 

H. Mis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de 

periode van 07-09-2019 tot 19-10-2019: dinsdag 27 augustus 

2019 voor 12.00 uur. 

 

Voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 23 augustus 

2019. 

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
4-6-2019  Huub Bour, 94 jaar 

17-6-2019 Sophie Augustus-Obrusnik, 88 jaar 

23-6-2019 Henk van der Grinten, 80 jaar 

 

 
IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT: 

19-05-2019 Raquelle Creusen 
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Verhuizing kapelaan 

 

Toen kapelaan Rick Blom benoemd werd in Heerlen-Zuid was er een 

samenwerking tussen de parochies Centrum (Pancratius), 

Heerlerbaan (St. Joseph en Andreas), en Welten (St. Martinus). Hij 

mocht de pastorie betrekken waar pastoor Rohling heeft gewoond, op 

de Heerlerbaan. Een aantal jaar later vertrok pastoor Wim Miltenburg 

naar Heerlen-Noord en werd de samenwerking tussen parochies 

uitgebreid met Molenberg (Verschijning van de Onbevlekte Maagd) 

en Bekkerveld (Moeder Anna). De keus werd toen gemaakt om daar 

een priester te laten wonen en dus vertrok de kapelaan naar de 

pastorie van Molenberg. We zijn weer een paar jaar verder. Mensen 

in de parochies hebben een vast gezicht en aanspreekpunt nodig en 

het is voor een deken en kapelaan 'n onmogelijke taak om alles in 

alle parochies bij te houden. Een verdeling in aandacht en taken is 

nodig. Deken Hans Bouman zal zijn pastorale aandacht richten op de 

parochies St. Pancratius, Molenberg en Bekkerveld, terwijl kapelaan 

Rick Blom zijn aandacht richt op de parochies van Heerlerbaan en 

Welten. Na de verhuizing van broeder Frederik in Welten is dan ook 

besloten om hem te verhuizen naar de pastorie van Welten. Na 

enkele werkzaamheden op de pastorie zal de verhuizing in 

juli/augustus plaatsvinden.  
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Parochietuinfeest St. Joseph en St. Josephmarkt op zondag 8 

september. Komt u ook? 

 

Het jaarlijks parochietuinfeest vindt plaats op zondag 8 september 

2019. De plechtige H. Mis is om 11.15 waarin aandacht is voor 

Nationale Ziekendag, na afloop van de H. Mis is er een deurcollecte 

ten behoeve van de Zonnebloem afdeling Heerlerbaan. Aansluitend 

aan de H. Mis begint het parochietuinfeest met optreden van het 

Recreatieorkest van de Koninklijke Harmonie en verdere muzikale 

omlijsting. Een parochietuinfeest waar iedereen van harte welkom is. 

Zoals u van ons gewend bent, wordt de inwendige mens ook niet 

vergeten en zal er voor een hapje en drankje worden gezorgd. Op 

het grasveld voor de pastorie is de St. Josephmarkt, niet in Sittard 

maar op Heerlerbaan! Leuke, mooie (kinder)spullen zijn er te koop, 

de opbrengst is voor de restauratie van de St. Josephkerk. Laat u 

inspireren! Wij nodigen u van harte, zo ook onze sponsoren uit, om 

dit parochietuinfeest samen te vieren. Hoe meer zielen hoe meer 

vreugde, komt u ook? In verband met de steigerbouw is de toegang 

van het parochiefeest via de links gelegen oprit. 

 

 

Kroetwusjwandeling - zaterdag 10 augustus  

 

De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN Heerlen 

en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusjwandeling. 

Deze activiteit is bedoeld voor iedereen! U allen uitgenodigd om dit 

mee te beleven! Een wandeling om deze mooie traditie voort te 

zetten. De Kroetwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee 

geneeskrachtige kruiden en onwerende kruiden. Wij gaan onder 

leiding en uitleg van IVN Heerlen op pad om deze kruiden te plukken 

en te binden. Bij de Boskapel in Imstenrade bij het beeld van Maria 

wordt de Kroetwusj gezegend. Het verhaal gaat dat de zeven kruiden 

zijn aangetroffen in het graf van Maria, vanwege dit verband vindt de 

jaarlijkse Kroetwusj zegening plaats op of rondom 15 augustus, Maria 

Ter Hemelopneming. De Kroetwusj wordt gebruikt om onheil af te 

wenden en in huis of op zolder op te hangen. Na afloop is er in de 

ontmoetingsruimte een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets 

lekkers. 
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Voertuigenzegening - zondag 14 juli - Heerlerbaan 

 

Al verscheidene jaren houden we elk jaar een 'autozegening'. Maar u 

kunt ook de fiets laten zegenen en vul zelf maar in! Eigenlijk alles dat 

een hulp is om te reizen. Het zegenen is een manier om ook onze 

levensreis aan God toe te vertrouwen. Op zondag 14 juli na de Mis 

van 11.15 uur zal kapelaan Blom buiten bij de ingang van de St. 

Josephkerk staan om alles wat voorbij komt te zegenen. 

 

H. Mis Benzenrade - zondag 25 augustus 

 

Op zondag 25 augustus zal de H. Mis in plaats van in de St. 

Martinuskerk plaatsvinden bij het kapelletje in Benzenrade. Dit bij 

gelegenheid van de nieuwe glas-in-loodramen waaraan men in de 

afgelopen tijd flink aan gewerkt heeft en die nu geplaatst zijn. Om 

10.00 uur is de H. Mis en wordt muzikaal verzorgd door het koor New 

generation. Op het einde van de Mis worden de nieuwe ramen 

gezegend. Na afloop zal de Harmonie T.O.G. spelen en is er koffie en 

vlaai. Iedereen is van harte uitgenodigd! 

 

Kerkproeverij 28 en 29 september 

 

Alvast een vooraankondiging voor de kerkproeverij in het weekend 

van 28 en 29 september. Alle parochies doen mee aan deze 

landelijke actie. Wat houdt dit in? Het is de bedoeling om actief 

mensen mee te nemen naar de Mis en zo kennis te laten maken met. 

Het hoeft niet zo te zijn om iets heel anders dan normaal te 

organiseren, maar eigenlijk in het gewone, mensen van harte te 

ontvangen. Elke parochie kijkt afzonderlijk op welke dit gestalte gaat 

krijgen. 
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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 (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 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

