PAROCHIENIEUWS ST. PANCRATIUS
28 AUGUSTUS T/M 16 OKTOBER

Afscheid kapelaan Rick Blom
Een schok ging rond… onze kapelaan gaat weg! Het bleek echt waar, er
een stokje voor steken was onmogelijk. Inmiddels is hij zelfs al verhuisd
naar Noord-Limburg, om daar binnenkort te starten als pastoor van
Bergen-Afferden-Siebengewald. Tot begin september zal hij nog een
aantal werkzaamheden afronden: op zondag 5 september nemen we
afscheid van hem met een H. Mis om 10:30 uur in de Annakerk,
Bekkerveld 10. Na afloop van deze H. Mis bent u in dezelfde kerk tot 14
uur in de gelegenheid om hem te danken en te groeten.
Wij hebben voor deze kerk en deze receptieplaats gekozen, omdat deze
kerk met een vloeroppervlakte van 1.600 m² de meeste mensen de
gelegenheid biedt om aanwezig te zijn, daar kunnen de afstanden en de
Coronamaatregelen het best worden geborgd.
Om ook de vrijwilligers in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn,
vervallen die ochtend de HH. Missen in de andere kerken van ons cluster.
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Vooruitlopend op deze dag willen we hem nu al danken voor alles, wat
hij voor velen in Heerlen heeft gedaan en betekend. Wij wensen hem een
goede afronding, een goed afscheid en veel zegen over zijn pastoraat in
Noord-Limburg!
Deken Bouman, pastorale team en kerkbestuur.
Afscheidswoord kapelaan Rick Blom
De laatste 2 maanden zijn voor mij heel vreemd geweest. Op zaterdag 5
juni kreeg ik een telefoontje van mgr. Maessen met de boodschap: 'kom
maar langs want we moeten eens over jouw toekomst gaan praten.' Dat
weekend weet je: 'ik ga een andere benoeming krijgen, maar ik weet niet
waar.' Dan maandagochtend 7 juni kreeg ik het te horen: 'Bergen,
Afferden en Siebengewald.' Opnieuw vreemde weken: 'je weet dat je
weggaat én je weet waarheen, maar 'niemand' mag het nog weten.' En
toen brak het weekend van 19 en 20 juni aan waarin het nieuws eindelijk
bekend mocht worden! Dan kwamen de weken waarbij je denkt: 'dit is
voor mij de laatste keer of een van de laatste keren.' In de laatste week
van juli zijn al mijn spullen reeds verhuisd naar Bergen. Een vreemde
gewaarwording om in een leeg huis te zitten en langzaam begint toch
echt het besef door te dringen dat je Heerlen moet gaan verlaten en
opnieuw mag beginnen in Noord-Limburg. Ik denk dat de komende
vakantie (op de camping in Groningen) voor mij een goede tijd zal zijn om
alles eens rustig te laten bezinken. Enerzijds, hoe ik al die jaren in Heerlen
priester ben geweest. Anderzijds, hoe ik dát kan meenemen als priester
in Bergen, Afferden en Siebengewald. Hoe leeg de pastorie nu ook is, ik
zit wel boordevol herinneringen die ik met zoveel mensen heb mogen
delen. En dát is ook het belangrijkste dat ik mag meenemen in mijn
nieuwe uitdaging. Het was ontzettend boeiend om in deze tijd de
boodschap van het Evangelie zichtbaar te maken en dat met mensen
samen te doen. Als priester ben je er voor mensen geweest, maar je hebt
ook mét mensen opgetrokken en er zijn zovele mensen die iets bijzonders
voor mij hebben betekend! Er is maar één woord voor: en dat is een
enorm groot dankjewel! De groei die ik mocht doormaken in Heerlen
neem ik mee naar de nieuwe parochies en ik moet ook wel toegeven: ik
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krijg ook al steeds meer zin om de mensen in Bergen, Afferden en
Siebengewald te leren kennen. Na 9 jaar neem ik afscheid, niet alleen als
kapelaan maar ook als Rick. Dankjewel en het ga jullie goed!
Kapelaan Rick Blom.
Huwelijk
Op zaterdag 18 september geven Kyle Koch en Shauny Peters elkaar het
jawoord in de St. Pancratiuskerk om 12.00 uur. We wensen hen beiden
een gezegende dag toe en een mooie toekomst samen!
Eerste H. Communie
Op zondag 19 september om 11.30 uur zullen Anne Leenaers, Scott en
Pippa Roubben en Siem Vanhommerig, hun Eerste Communie tijdens de
reguliere mis ontvangen in de St. Pancratiuskerk. Deze Mis zal worden
opgeluisterd door een delegatie van het Chrisko koor. We wensen de
ouders en de communicanten een mooie voorbereidingstijd en een
gezegende Communiedag!
De communiedata 2021-2022 voor ons cluster Heerlen-Zuid
Moeder Anna kerk: zondag 15 mei 2022 om 11.30 uur (Basisschool
Tarcisius)
Moeder Anna kerk: zondag 22 mei 2022 om 11.30 uur (Basisscholen
Eikenderveld/Windekind)
St. Martinuskerk: Hemelvaartsdag 26 mei 2022 om 10.00 uur
(Basisschool St. Martinus)
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk: zondag 29 mei 2022 om 10.00 uur
(Broederschool)
St. Josephkerk: Zondag 5 juni 2022 om 11.30 uur (Basisscholen
Tovercirkel/Windwijzer)
Vakantie voorbij
De vakantie is weer voorbij, alles heeft even stilgestaan, we hoefden niet
naar school, niet te werken en de bedrijvigheid rondom het jeugdwerk in
de parochies was ook even stil. Maar vanaf nu gaan we weer beginnen,
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er zullen weer diverse activiteiten worden georganiseerd en we hopen
dat jullie hier net zo enthousiast over zijn als wijzelf. Wij staan in ieder
geval te popelen om aan de slag te gaan. Tot gauw!
Klaar voor de start?
Ben je klaar voor de start?
heb je zin in het jaar?
Is er zon in je hart,
is je kamertje klaar?
Staat je wekker al stipt
om op tijd weg te gaan?
Zijn je nagels geknipt,
is je haar al gedaan?
Staat je fiets bij de stoep?
Zit je brood in je tas?
Weet je nog welke groep?
Weet je al welke klas?
Veel succes, ga maar vlug!
Ik ga ook naar mijn baan.
Kijk ik zwaai, jij zwaait terug.
In mijn oog prikt een traan.
2019 Marjet de Jong

Vormsel
Na de zomervakantie gaan we weer verder met ons vormseltraject voor
de kinderen, die nu van groep 8 naar de brugklas zijn gegaan. Vrijdag 24
september staat de film ‘The wave’ op het programma; vervolgens zullen
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de vormelingen op zondag 10 oktober een diakonaal project presenteren
in de Andreaskerk.
De vormelingen ontvangen de uitnodiging en uitleg via de mail.
Op vrijdag 19 november om 18.00 uur is het dan eindelijk zover, dan
zullen de vormelingen het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen
in de St. Josephkerk.
Alpha cursus
Samen eten, elkaar ontmoeten, samen praten, samen lachen, samen
leren en naar elkaar luisteren, dat is Alpha.
Deze cursus geeft een heldere en aansprekende uitleg over het Katholiek
geloof. We denken na over wat het Katholiek geloof nu eigenlijk is, hoe
we het kunnen beleven en hoe het persoonlijk wordt.
Alpha is vrijblijvend en geschikt voor iedereen die hier meer over wil
weten. De cursus is zowel geschikt voor degene die pas Katholiek is
geworden als voor degene die (opnieuw) op zoek wil gaan naar de basis
van het Katholieke geloof.
Tien dinsdagavonden en één zaterdag komen we bij elkaar. De eerste
bijeenkomst is op dinsdag 5 oktober en we sluiten de cursus af op dinsdag
1 maart. De avonden worden gehouden in de pastorie van Welten. Elke
bijeenkomst begint om 18.00 uur met een gezellige maaltijd, op deze
manier leren we elkaar beter kennen. Daarna gaan we hierover samen
verder praten en denken over het thema van deze avond, er zal altijd
voldoende tijd zijn voor persoonlijke vragen. Om 20.30 uur wordt de
avond afgesloten.
Voor aanmelding van deze cursus kunt u een afspraak maken voor een
intakegesprek met onze catechiste Anita van den Berg. Email
anita@pancratiusheerlen.nl of telefonisch 06-40508492

ZaterdagMiddagClubje
Op zaterdagmiddag is er een kinderclub van 14.00 – 16.00 uur. Eerst
kwamen we samen in de Annakerk, nu gaan we het een tijdje proberen
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in de pastorie van Welten. Behalve op 11 september, want dan sluiten
we aan bij de gezinsmis de Annakerk.
We starten van 14.00 – 16.00 uur met een knutselwerkje, na een korte
pauze zullen we samen een Bijbelverhaal luisteren en bespreken. Als
we dan nog tijd over hebben, gaan we buiten spelen of bij slecht weer
kunnen we binnen nog een spelletje spelen.

Het is altijd reuze gezellig! Ben je tussen de 7 en 12 jaar en wil je iets meer
weten over de bijbel en de kerk, dan kun jij je aanmelden bij onze
catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl of
telefonisch 06-40508492.
Lourdestriduüm Molenberg
De jaarlijkse Lourdes triduüm zal plaatsvinden van 8 tot 10 oktober. Op
vrijdagavond zal om 19.00 uur de H. Mis worden opgedragen door
kapelaan Danny Horsch, die recent tot priester van ons bisdom werd
gewijd. Om zaterdag is om 19.00 uur de oud-parochiaan pastoor Patrick
Lipsch de celebrant. Voor de H. Mis van zondag 10.00 uur zijn we nog in
gesprek met een celebrant.
Na iedere H. Mis zal de kerk worden verduistert en zullen de uitgereikte
kaarsjes worden ontstoken, waarbij het Avé Maria wordt gezongen;
hopelijk weer als samenzang, anders als voorzang. Zo brengen we
Lourdes naar Heerlen!
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Cantus Ex Corde presenteert: ´The Splendour of Russian Music 2021´
Het koor Cantus Ex Corde zal op Zondagavond 26 September 2021 om
20.00 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: Wim Cordewener (tenor) Alexander Wahl (tenor,
countertenor) en Raimonds Linājs (tenor). Tevens is Paul Klinkenberg
(Bariton) te horen. Er zullen verschillende polyfone werken klinken die
geschikt zijn voor de akoestiek in deze kerk, de akoestiek is namelijk
vrij ruim en met de Coronamaatregelen die ook in September 2021
van kracht zijn zal de akoestiek alleen maar toenemen. U kunt
genieten van een mooie Bandoera, een Snami Bog en verschillende
polyfone
zettingen
van
o.a.
Het
Alleluia.
Een
volledige
programmaomschrijving
staat
op
onze
website:
www.cantusexcorde.nl !
De totale concertduur zal ongeveer 1 uur bedragen.
Aangezien het maximum aantal plaatsen 130 zal bedragen is iedereen
er aan gehouden om vooraf te reserveren. De entree voor dit concert
is 10 euro. Middels een mail ontvangt u dan een E-ticket. Dit is op dit
moment even de makkelijkste en veiligste methode zonder het gebruik
van de dagkassa aan de kerk. Het aanmelden via mail en het
ontvangen van het E-ticket vindt plaats via het volgende emailadres:
ticketservering@gmail.com of eventueel 045-2054549 tijdens
kantooruren. Het concert wordt georganiseerd door Cantus ex Corde
en STG. Ostinato Concerten Nederland.
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.
Op 2021 September hopen wij samen met u op een mooi en
afwisselend concert in dit Coronatijdperk, bij deze nodigen wij u dan
ook hartelijk uit om hierbij aanwezig te zijn.
De deuren van de kerk zullen vóór het concert opengaan om 19.30
uur!
Deken Hans Bouman zal het concert openen en een toelichting geven
op het programma.
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Vredesweek 18-26 september 2021: Inclusief samenleven
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden
uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord
worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel.
Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas
sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021
kiest PAX ‘ Inclusief samenleven ‘ als thema van de Vredesweek.
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of
we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we
hierbij zelf betrokken zijn: Wat doe jij in vredesnaam? Met elkaar
kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen
systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich
inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde
kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden,
elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er
een kleurrijke toekomst voor ons.
Op zaterdag 18 september 2021 zal er, in samenwerking met de
Andreasparochie, om 15.30 uur een vredesactiviteit bij de
Vredeskapel Bautscherweg plaatsvinden.
Op Vredeszondag 19 september zal er in de liturgievieringen
aandacht worden gevraagd voor de vrede met het thema ‘Inclusief
samenleven’.
Op zondag 26 september houden het Vredesplatform en het
Missionair Overleg Parkstad een Walk of Peace in de Heerlense wijk
Meezenbroek. Het pluriforme Meezenbroek is een voorbeeld voor
Heerlen én voor onze samenleving, zeker als het gaat om Inclusief
samenleven, het thema van de Vredesweek. In de wijk is een aantal
instellingen en scholen gevestigd die mede inhoud geven aan
pluriformiteit en inclusief samenleven. Diverse van die instellingen
zullen tijdens de vredeswandeling worden bezocht. Het precieze
startpunt is afhankelijk van welke instanties mee willen doen om de
deelneemsters en deelnemers te ontvangen. De aanvangstijd zal
hoogstwaarschijnlijk 14.00 uur zijn. Houd verder mededelingen op
de website van Heerlen Mondiaal en de plaatselijke media in de
gaten.
Missionaire werkgroep Heerlerbaan.
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Zaterdag 28 augustus
H. Augustinus, bisschop en
kerkleraar

Donderdag 2 september
Donderdag in week 22 door
het jaar
09.00 uur Tot eerherstel van
’t H. Hart van Jezus

Biechtgelegenheid
Deken Bouman
14.00-14.30 uur

Vrijdag 3 september
H. Gregorius de Grote, paus
en kerkleraar
Eerste Vrijdag
09.00 uur Echtp. JanssenCremers; Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen;
Hans en Jeanne SchaghenVrencken en zoon Kees;
Adrianus Verbiest

Preek: Kapelaan Blom
18.00 uur Betsy Savelberg
Zondag 29 augustus
Tweeëntwintigste zondag
door het jaar
Preek: Kapelaan Blom
09.00 H. Mis
Preek: Deken Bouman
11.30 uur Theo Ramaekers en
Mia Ramaekers-Houben (jrd.);
Harry Dieteren (jrd.); Willy
Gielgens en Ria Gielgens-van
Heumen (jrd.)

Zaterdag 4 september
Zaterdag in week 22

Maandag 30 augustus
Maandag in week 22 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Preek: Deken Bouman
18.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
Deken Bouman
14.00-14.30 uur

Zondag 5 september
Drieëntwintigste zondag
door het jaar

Dinsdag 31 augustus
Dinsdag in week 22 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

9.00 uur Geen H. Mis
en
11.30 uur Geen H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
10.30 uur Afscheid van
Kapelaan Blom in de
Parochiekerk H. Moeder
Anna Bekkerveld
Maandag 6 september
Maandag in week 23 door het
jaar

Woensdag 1 september
Woensdag in week 22 door het
jaar
09.00 uur H. Mis
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09.00 uur H. Mis
Dinsdag 7 september
Dinsdag in week 23 door het
jaar
09.00 uur Fam. Aarts en tot
eerherstel van het H. Hart van
Jezus

Vierentwintigste zondag
door het jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur 7e jrd. Jan Boots
11.30 uur Goord Verberne
(zesw.dienst); Betsy
Savelbergh; Lenny Bollen
(vanwege vrienden)

09.30-10.30 uur Aanbidding
Maandag 13 september
H. Johannes Chrysostomus,
bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

Woensdag 8 september
Maria Geboorte
09.00 uur Voor de zielenrust
van Jan en Anneke van
Berkum-van Tuijl

Dinsdag 14 september
Kruisverheffing
09.00 uur H. Mis

Donderdag 9 september
Donderdag in week 23 door
het jaar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 15 september
Onze Lieve Vrouw van
Smarten
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 10 september
Vrijdag in de week 23 door het
jaar
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen;
Jeroen Valkenburg en Wim
Valkenburg

Donderdag 16 september
HH. Cornelius, paus, en
Cyprianus, bisschop,
martelaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 11 september
Zaterdag in week 23 door het
jaar

Vrijdag 17 september
Vrijdag in de week 24 door het
jaar
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen; Jo
en Betie Lousberg-Hanneman,
zoon Wim en fam.

Biechtgelegenheid
Deken Bouman
14.00-14.30 uur
Preek: Prof. Rohling
18.00 uur H. Mis

Zaterdag 18 september
Zaterdag in week 24 door het
jaar

Zondag 12 september
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12.00 Huwelijk van Kyle Koch
en Shauny Peters
Biechtgelegenheid
Deken Bouman
14.00-14.30 uur

Donderdag 23 september
H. Pius van Pietrelcina,
priester (Padre Pio)
09.00 uur H. Mis
Vrijdag 24 september
Vrijdag in de week 25 door het
jaar
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Preek: Deken Bouman
18.00 uur H. Mis
Zondag 19 september
Vijfentwintigste zondag
door het jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur Frans Cremers

Zaterdag 25 september
Zaterdag in week 25 door het
jaar

11.30
uur
Eerste
H.
Communie mis; 2e jrd. Henk
Hollands; Uit dankbaarheid ter
gelegenheid van een 57 jarig
huwelijk;

Biechtgelegenheid
Deken Bouman
14.00-14.30 uur
Preek: Prof. Rohling
18.00 uur Jeanne SchaeghenVrencken

Maandag 20 september
HH. Andreas Kim Taegõn,
priester en Paulus Chõng
Hasang, en gezellen,
martelaren
09.00 uur H. Mis

Zondag 26 september
Zesentwintigste zondag
door het jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 21 september
H. Mattëus, apostel en
evangelist
09.00 uur H. Mis

Preek: Prof. Rohling
11.30 uur H. Mis
Maandag 27 september
H. Vincentius de Paul,
priester
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 22 september
Woensdag in week 25 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 28 september
Dinsdag in week 26 door het
jaar
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09.00 uur Voor Mariëtte en
overl. fam. Aarts
09.30-10.30 uur Aanbidding

Preek: Prof. Rohling
11.30 uur Huub Maenen
(zesw.dienst); Ernest Lempers

Woensdag 29 september
HH. Michaël, Gabriël en
Rafaël, aartsengelen
09.00 uur H. Mis

Maandag 4 oktober
H. Franciscus van Assisi,
priester
09.00 uur H. Mis

Donderdag 30 september
H. Hiëronymus, priester en
kerkleraar
09.00 uur Tot eerherstel van
het H. Hart van Jezus

Dinsdag 5 oktober
Dinsdag in week 27 door het
jaar
09.00 uur Tot eerherstel van
’t H. Hart van Jezus

Vrijdag 1 oktober
H. Teresia van het Kind
Jezus, maagd en
kerklerares
Eerste Vrijdag
09.00 uur Hans en Jeanne
Schaghen-Vrencken en zoon
Kees; Echtp. Janssen-Cremers;
Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny
Dahmen

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 6 oktober
Woensdag in week 27 door het
jaar
09.00 uur H. Mis
Donderdag 7 oktober
Heilige Maagd Maria van de
Rozenkrans
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 2 oktober
HH. Engelbewaarder

Vrijdag 8 oktober
Vrijdag in week 27 door het
jaar
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen

Biechtgelegenheid
Deken Bouman
14.00-14.30 uur
Preek: Deken Bouman
18.00 uur H. Mis

Zaterdag 9 oktober
Zaterdag in week 27 door het
jaar

Zondag 3 oktober
Zevenentwintigste zondag
door het jaar
Preek: Pastoor Schnackers
09.00 uur Echtp. PasmansVaessen (jrd.)

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Preek: Prof. Rohling
18.00 uur H. Mis
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Zondag 10 oktober
Achtentwintigste zondag
door het jaar
Preek: Pastoor Schnackers
09.00 uur H. Mis

09.00 uur H. Mis
Donderdag 14 oktober
Donderdag in week 28 door
het jaar
09.00 uur H. Mis

Preek: Prof. Rohling
11.30 uur Mia JanssenKockelkoren

Vrijdag 15 oktober
H. Teresia van Jezus,
maagd en kerklerares
09.00 uur Echtp. JongenDahmen en Tiny Dahmen;
Hans Doppler en George
Verlinden

Maandag 11 oktober
Maandag in week 28 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 16 oktober
Zaterdag in week 28 door het
jaar

Dinsdag 12 oktober
Dinsdag in week 28 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur

09.30-10.30 uur Aanbidding
18.00 uur H. Mis
Woensdag 13 oktober
Woensdag in week 28 door het
jaar
Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de
periode van 16-10-2021 tot 11-12-2021: dinsdag 5 oktober
vóór 12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy:
vrijdag 1 oktober 2021
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
27-05-2021 Joost de Jong, 59 jaar
28-07-2021 Frans Schneider, 85 jaar
20-07-2021 Goord Verberne, 78 jaar
11-08-2021 Huub Maenen, 88 jaar
IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:
15-08-2021 Lars de Rooij
15-08-2021 Minerva Sami
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IN ONZE PAROCHIE TRADEN IN HET HUWELIJK:
26-06-2021 Angelo Smits en Lucia Somers
30-07-2021 Dave Vondenhoff en Francisca Wettelings

MANDERS INTERIEURS
*vloerbedekking*laminaat Willemstraat 101103 HEERLEN
E-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618

Het leven als een pelgrimstocht
langs de grenzen van de kerkelijke traditie
Lezing door Frits de Lange emeritus hoogleraar ethiek
Vrijdag 17 september 2021, 19.30-21.30 uur; Scala – Klooster Wittem
Veel mensen voelen zich gelovig, hoewel ze niet (of niet meer)
verbonden zijn met een kerk. Ze geloven dat er iets is dat groter is dan
zijzelf, hoewel ze dat geloof meestal maar moeilijk onder woorden
kunnen brengen.
Frits de Lange noemt hen pelgrims, mensen onderweg. Niet Santiago de
Compostela of het hiernamaals is hun bestemming, maar de spirituele
en fysieke ervaringen op de levensweg. Met hen probeert Frits de Lange
mee te lopen. Zo verkent hij de grenzen van de kerkelijke traditie, om –
hopelijk - dichter bij de kern ervan te komen.
De lezing is gebaseerd op het boek ‘Heilige Onrust’ dat Frits de Lange
schreef in 2017.
De lezing vindt plaats in Pelgrimsoord Klooster Wittem, Wittemer Allee
34. Het is de eerste activiteit in de nieuwe Scala-ruimte (de voormalige
Gerarduskapel)!
Aanmelden is mogelijk: bij de receptie van het klooster, aan de balie of
via tel 043 450 17 41 of
via een aanmeldformulier op de website, www.kloosterwittem.nl
Entree: € 10,00 (te betalen op de avond zelf)
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MOONEN-WANDERS
STEENHOUWERIJ
Grafmonumenten&Natuursteenwerken
nern NNatuursteenwerken
Wijngaarsweg
10, 6412 PJ Heerlen
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630
Website: www.moonen-wanders.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 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: 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
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