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JULI-AUGUSTUS 2020  

 4 juli-31 aug 

Vakantie andersom… 
 

Normaal is vakantie: afstand nemen van de hectiek van elke 

dag en tot rust komen. Dit jaar is het net andersom: vanuit de 
rust gaat de wereld gelukkig steeds meer open. Bijeenkomsten 

mogen na 1 juli weer met 100 personen, grenzen gaan weer 
open, zorginstellingen laten geleidelijk aan weer meer bezoek 
toe.  

Wat gaat er nu gebeuren…. Vallen we terug in oude patronen, 
is alles weer snel als vanouds? Of heeft deze tijd ons ook aan 

het denken gezet over de dingen, die echt belangrijk zijn in het 
leven……? We zullen het zien, maar: laten we er ook samen in 

geloof aan bouwen! 
 

Hans Bouman, 
deken 
 
Misrooster juli-augustus i.v.m. vakantie en Corona 
 

Vanaf 1 juli gaan we een nieuwe fase in: per viering mogen 
we weer 100 mensen toelaten. Wel is dit met restricties en 

veiligheidsmaatregelen. 
Voor de vieringen in de verschillende weken verwijzen we naar 

verderop in dit parochieblad bij de misintenties. In grote lijnen 
zal het schema worden gevolgd dat ook gold voor de Corona-
crisis. 



 

2 

De grootste wijzigingen zijn bij de Pancratiuskerk, omdat twee 

vieringen niet kort achter elkaar mogen zijn. Dat betekent voor 
de Pancratius: 

Weekend 4/5 juli: laatste H. Mis om 10 uur met internet/TV, 
geen andere weekendmissen. 
Weekend 11/12 juli en verder in juli en augustus: zaterdag 18 

uur, zondag 9 uur en 11:30 uur (dus niet om 10 uur!). 
In de Theresiakapel geen vieringen, omdat daar de 1,5 meter 

afstand niet gewaarborgd kan worden. 
Voor de vieringen in juli is geen aanmelding meer nodig. 
Mogen we wel vragen om zoveel mogelijk te spreiden over de 

verschillende tijden, zodat we telkens onder de 100 kerkgan-
gers blijven. En natuurlijk: niet fit, blijf thuis; bij binnenkomst 

de handen ontsmetten; 1,5 meter afstand; bij de Communie 
de uitgestrekte handen onder het scherm door; de collecte via 
het offerblok achterin de kerk; aanwijzingen opvolgen. Dank 

door de medewerking maar vooral: voor het samenvieren 
 
 

Missen vanaf juli 
 

Vanaf de maand juni mochten er weer Missen met mensen 
plaatsvinden. Gezien het max. aantal van 30 moesten we 

werken met een aanmeldsysteem en hebben we in het week-
end alleen de zondag gevierd en de doordeweekse dagen; za-
terdagavond kwam te vervallen. Vanaf juli gaan we weer terug 

naar het gebruikelijke Misrooster. Dat betekent voor de week-
enden weer gewoon op zaterdag 19.00 uur en zondag om 

10.00 uur; door de week dinsdag om 19.00 uur en woensdag 
om 09.00 uur. Alle Missen vieren we alsnog in de grote kerk 
omdat we daar voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren. 

 
 

We vragen de vaste kerkgangers: zijn er veel intenties kunt u 
mogelijk uitwijken naar een andere weekend/weekdienst zodat 

we niet boven de 100 gelovigen uitkomen en iedereen kunnen 
toelaten. 
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H. Mis Benzenrade 
 

Elke 1e vrijdag van de maand willen we de H. Mis vieren bij 
de kapel van Benzenrade. Binnen kunnen we niet vieren omdat 

we tot elkaar geen afstand kunnen garanderen. We vieren dus 
de Mis buiten voor de kapel en zodoende zijn we, helaas, we-
ersafhankelijk. Bij slecht weer of dreiging ervan gaat de Mis 

niet door. Op facebook zullen we dit actueel kunnen aankondi-
gen. Voor de zomermaanden staat de Mis gepland op 3 juli en 

7 augustus om 19.00 uur. 

 
Kroetwusj wandeling op zaterdag 15  augustus 

2020 , vertrek 11.00 uur St.Josephkerk Heerler-

baan. 

U allen uitgenodigd om dit mee te beleven! 

De  St.Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN 

Heerlen en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusj 

wandeling. Een wandeling om deze mooie traditie voort te zet-

ten.  De Kroetwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, 

twee geneeskrachtige kruiden en onweer werende kruiden.                                                                                                                                                                   

Wij gaan onder leiding en uitleg van IVN Heerlen op pad om                                                                                                                                                                                   

deze kruiden te plukken en te binden.  Bij de Boskapel in Im-

stenrade 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 Kroet-

wusj zegening plaats op of rondom 15 augustus:  Maria Ten 

Hemelopneming. De kroedwusj wordt gebruikt om onheil af te 

wenden en in huis of op zolder op te hangen.                                                                                                                                                         

Echter in deze tijd is het noodzakelijk zich aan de richtlijnen 

van het RIVM te houden. Hand-en hoest/nies hygiene, geen 

handen schudden. Blijf bij klachten thuis, afstand houden 1,5 

meter. Na afloop is er in de buitenlucht een gezellig samenzijn 

met koffie/thee en iets lekkers .   
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Communiemis 30 augustus 
 

Helaas ging de Communiemis niet door. Op Hemelvaartsdag, 
de geplande Communiedag, hebben de communicanten een 

troostcadeautje van de parochie gekregen: een boek met 
verhalen over Jezus. Maar we kijken vooruit met veel hoop dat 

30 augustus toch de Communiemis kan gaan plaatsvinden! 
Gezien het aantal mensen dat in de kerk past mét inachtnem-
ing van 1,5 meter afstand tot elkaar, is het helaas niet mo-

gelijk om bij de Communiemis aanwezig te zijn. Alleen de-
genen kunnen aanwezig zijn die uitgenodigd zijn; voor ie-

dereen worden plaatsen gereserveerd. We hopen op jullie be-
grip!              
 

Vormelingen 
 

De vormelingen zijn volop bezig met het afscheid nemen van 
hun basisschooltijd en ze kijken al vooruit naar hun nieuwe 

schoolcarrière. Natuurlijk wensen wij hen alvast een mooie va-
kantie toe en ook veel succes met hun nieuwe start.  
We zullen nog een inloopmoment voor de vormelingen houden 

in de diverse kerken. Een gezellig moment om hen dit persoon-
lijk te vertellen en natuurlijk horen we graag van ze hoe het 

met hun gaat en wat ze nog bezighoudt. Zij krijgen hierover 
nog een persoonlijke uitnodiging via de mail. 
We kijken al uit naar de Vormselviering  op 6 november 

2020 is om 18.00 uur van alle vormelingen van alle paro-
chies van Heerlen Zuid, de Vormheer zal de hulpbis-

schop Mgr. De Jong zijn. 
 
Ik wil nog eindigen met een klein gebed: 

Goede God, 
De dag is van u, deze mooie dag, 

dank u dat ik hem beleven mag! 
Het licht is van u, dit morgenlicht, 
dank voor de zon op mijn gezicht! 

Mijn vriend bent u, mijn geheime schat, 
vandaag ga ik graag met u op pad! 

Email: anita@pancratiusheerlen.nl        Telefoon: 06-40508492 
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We durven € niet te vragen, maar toch… 
 

Ook uw parochie heeft het financieel moeilijk: de collectes ho-
ren tot onze belangrijkste inkomsten, maar de manden blijven 

in de gesloten kerken leeg. De kosten lopen natuurlijk wel ge-
woon door! 
We voelen ons wat ongemakkelijk om het te vragen, want ve-

len zitten in financiële problemen, bedrijven dreigen om te kie-
pen, mensen vrezen op straat te komen staan. Maar toch, voor 

wie het misschien wat minder een probleem is: wilt u ons hel-
pen? Enkele kerkgangers maakten al spontaan hun collecte 
over via de bank, zelfs betaalde iemand uit zichzelf de kosten 

van drie weken uitzendingen van de HH. Missen uit de Pancra-
tiuskerk. Hart verwarmend! Dus, als u ons niet kwalijk neemt… 

helpt u de kerk helpen? Iedere extra bijdrage, hoe klein of 
groot ook, wordt gewaardeerd! 
 

Kroetwusj zegening. 
 

In het weekend 15-16 augustus kunt U een zelf gemaakte 
kroetwusj laten zegenen. 
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GEDOOPT: 

 
27 juni Tieme Ortmans 

    

 
OVERLEDEN: 

15 mei Trees Simons-Rutten 93 jr. 

5 juni May Luijten, 89 jr. 
11 juni John Beuken 71 jr. 

23 juni Jet Schielen-Lemmens 86 jr. 
 

 
HUWELIJK: 

op 22 aug. hopen Noëlle Kreutz en Hugo Boon elkaar het 
ja-woord te geven: alvast van harte proficiat en veel geluk 

 

 
 

INLEVERDATUM 
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

 

18 AUGUSTUS 2020 

 
 

Voor de periode van 29 Aug tot 19 Okt 2020 
 
 

Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 

10.00u–12.00u. 
Misintenties S.V.P. via mail: sintmartinus@home.nl , 

telefonisch 045 – 571 32 25 of persoonlijk bij het 
parochiekantoor doorgeven. 

 

 

mailto:sintmartinus@home.nl
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Vrijdag 3 juli 

Kapel Benzenrade 
19.00 uur:Kapelaan Blom 

Bij goed weer buiten !!! 
 
Zaterdag 4 juli 

1e lez.: Zach. 9,9-10 
Ev.: Mt. 11,25-30 

Celebrant:Kapelaan Blom 
19.00 uur:  
 

Jrd. J. Vrösch-Quaedvlieg en 
kinderen; Doortje Habets-

Boumans (c) 
 
 

Zondag 5 juli 
14e zondag door het jaar 

1e lez.: Zach. 9,9-10 
Ev.: Mt. 11,25-30 

Celebrant:Prof. Rohling 
10.00 uur: Trio Vivente 
 

 
1ste Jrd.  Lou Engelen; 

6 wk dienst Mien 
Dietzenbacher-
Wachelder en tevens voor 

Jan Dietzenbacher;  
2e jrd. Maria Robèr- 

Muijters, jrd.  voor Nelly 
Bianchi-Bisschoff en tevens 
voor Tonny Bianchi-

Dabekaussen en 
wederzijdse overleden 

familieleden (st); Tiny 
Waterval -Stevens; Math 
Feijen;  Bertie Loozen-

Theunissen en zoon 

Andreas; echtp. Hoppers-

Retera  (st); voor 
beterschap van de corona 

patiënten ; ouders van 
Kerkoerle - Stap, Marianne 
en Hanneke , Giel en Han 

 
Dinsdag 7 juli 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Woensdag 8 juli 
9.00 uur: 

 
 

Zaterdag 11 juli 
1e lez.: Jes. 55,10-11 
Ev.: Mt. 13,1-23 of 1-9 

Celebrant: Prof. Schreurs 
19.00 uur:  

 
Doortje Habets-Boumans 
(c); Tiny Waterval-Stevens 

 
 

Zondag 12 juli 
15e zondag door het jaar  

1e lez.: Jes. 55,10-11 
Ev.: Mt. 13,1-23 of 1-9 
Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: Ensemble 
Excludent 

 
Jrd. José en Sjef Brouns-
Hupperetz (st); echtp. 

Hoppers-Retera (st) 
 

 



 

8 

Dinsdag 14 juli 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 
Woensdag 15 juli 

9.00 uur: 
 

Zaterdag 18 juli 
1e lez.: Wijsh. 12,13.16-19 
Ev.: Mt. 13,24-43 of 24-30 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur:  

 
Hub Rutjens (c) 
 

Zondag 19 juli 
16e zondag door het jaar  
1e lez.: Wijsh. 12,13.16-19 
Ev.: Mt. 13,24-43 of 24-30 

Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur:  
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Dinsdag 21 juli 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Woensdag 22 juli 
9.00 uur: 

 
Zaterdag 25 juli 
1e lez.: 1 Kon. 3,5.7-12 

Ev.: Mt. 13,44-52 of 44-46 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  
 

Tonny Bianchi-

Dabekaussen; Nelly Bianchi- 
Bisschoff en wederzijdse 

overleden fam. leden (st); 
Roos Meertens-Luijten ( c) 
 

 
Zondag 26 juli 

17e zondag door het jaar  
1e lez.: 1 Kon. 3,5.7-12 
Ev.: Mt. 13,44-52 of 44-46 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur:  
 
Voor alle overleden rectoren 
en pastoors van Welten(st); 

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
Dinsdag 28 juli 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 
Jrd. ouders Paffen-

Wachelder 
 

Woensdag 29 juli 
9.00 uur: 
 

Echtp. Hoppers-Retera(st) 
 

 
Zaterdag 1 augustus 

1e lez.: Jes. 55,1-3 
Ev.: Mt. 14,13-21 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  
 

Tiny Waterval-Stevens 
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Zondag 2 augustus 

18e zondag door het jaar  
1e lez.: Jes. 55,1-3 

Ev.: Mt. 14,13-21 
Celebrant:Prof. Rohling 
10.00u:  

 
Bertie Loozen-Theunissen 

en zoon Andreas; Math 
Feijen; echtp. Hoppers-
Retera (st) 

 
Dinsdag 4 augustus 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st)  
 

Woensdag 5 augustus 
9.00 uur: 

 
Zaterdag 8 augustus 

1e lez.: 1 Kon. 19,9a.11-13a  
Ev.: Mt. 14,22-33 
Celebrant: Prof. Schreurs 

19.00 uur: 
 

Zondag 9 augustus 
19e zondag door het jaar  
 

1e lez.: 1 Kon. 19,9a.11-13a  
Ev.: Mt. 14,22-33 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur:  
Jrd.  Jessie Schouten-

Wouters en voor de 
overledenen van de fam. 

Schouten; 
 jrd. Sjir Sijstermans; 
 echtp. Hoppers-Retera (st) 

Dinsdag 11 augustus 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Woensdag 12 augustus 
9.00 uur: 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Zaterdag 15 augustus 
Maria Ten 
Hemelopneming 

Kroetwusj zegening 
(zelf meebrengen) 

1e lez.: Apok. 11,19a; 12,1-
6a.10ab 
Ev.: Lc. 1,39-56 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur:  

 
Zondag 16 augustus 

20e zondag door het jaar 
 1e lez.: Jes. 56,1.6-7 

Ev.: Mt. 15,21-28 

Kroetwusj zegening 
(zelf meebrengen) 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur: Nadine Maes 
 

overleden ouders (st); 
Deken Buschman (st);  

Hub Rutjens en fam Buck-
Offergelt (c); 

echtp. Hoppers-Retera (st);  

 
 

Dinsdag 18 augustus 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Ouders Paffen-Wachelder 
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Woensdag 19 augustus 

9.00 uur: 

Echtp. Hoppers-Retera (st)  

 
Zaterdag 22 augustus 
 

11.00 uur:  
Huwelijk Noëlle Kreutz en 

Hugo Boon 
 
19.00 uur:  

1e lez.: Jes. 22,19-23 
Ev.: Mt. 16,13-20 

Celebrant: Prof. Schreurs 
 
 

Nelly Bianchi-Bisschoff; 
Tonny Bianchi-Dabekaussen 

en wederzijdse overleden 
fam. leden (st) 

 
 
 

 
Zondag 23 augustus 

21e zondag door het jaar 

1e lez.: Jes. 22,19-23 
Ev.: Mt. 16,13-20 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur:  

 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st): 

Jaardienst Ouders Kuipers-
Kurvers en overleden 

kinderen ( st ) 
 
 

Dinsdag 25 augustus 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st)  

 
Woensdag 26 augustus 
9.00 uur: 

 
Zaterdag 29 augustus 

1e lez.: Jer. 20,7-9 
Ev.: Mt. 16,21-27 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  
 

 
Zondag 30 augustus 
22e zondag door het jaar  

Eerste Heilige Communie 
Sint-Martinusschool 

1e lez.: Jer. 20,7-9 
Ev.: Mt. 16,21-27 

Celebrant:Kapelaan Blom 
10.00 uur:  
 

Gereserveerd voor 
communicanten en 

familie 
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Nieuwsbrief Pancratius 
 

Vanuit de Pancratius wordt iedere week een digitale nieuws-
brief verspreid. Interesse? Als u even een mailtje stuurt naar 

parochiepost@rkheerlen.nl komt het allemaal goed. En als het 
toch geen meerwaarde heeft: onderaan de mail staat een link, 
waarmee u zich weer eenvoudig kunt uitschrijven, hoewel we 

dat niet verwachten! 
 
 

Caritas045 / Heerlen against Corona 
 

Nu Cariras045 door de Corona geen samenkomsten meer kan 

organiseren, is van de nood een deugd gemaakt: maaltijden 
kunnen worden afgehaald bij diverse kerken door hen, die dat 

nodig hebben. Binnen ons cluster is dat de Josephkerk Heer-
lerbaan op donderdagavond van 17-18 uur. Ook worden voor 
hen die het nodig hebben, in samenwerking met Heerlen 

against Corona maaltijden thuis bezorgd. Hulde en dank! 

 
Kerkdiensten online en RTV Parkstad 
 

Zolang we de kerkdeuren van ons cluster voor de weekdagmis-
sen en weekendmissen gesloten moeten houden, zullen de 

weekendmissen vanuit de Pancratius via internet en TV mee te 
vieren zijn. Dat kan t/m 5 juli op de volgende manieren: 

via de gewone TV, RTV Parkstad, Ziggo kanaal 43 (alleen wie 
Ziggo heeft) 

de website https://kerkdienstgemist.nl/s…/722-St-
Pancratiuskerk-Heerlen 
de facebookpagina van deken Bouman  

https://www.facebook.com/hbouman 
Youtube van Baadjou: 

htps://www.youtube.com/channel/UCgPsmgp-sW-
uJ0RlIEY0nfQ  (of bij Youtube zoeken naar: Baadjou) 
Wij danken heel bijzonder Marc Baadjou en zijn team en alle 

vrijwilligers die het vieren mogelijk maken! 
Na 5 juli worden alle weekendmissen zoals de door-de-weekse 

Missen zonder beeld uitgezonden, dus alleen audio op 
https://kerkdienstgemist.nl/s…/722-St-Pancratiuskerk-Heerlen 

mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
https://www.facebook.com/hbouman
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ADRESSEN en CONTACTgegevens: 
Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur: 
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen   

Telefoon:  045 – 571 32 25 

E-mail: sintmartinus@home.nl 

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u 

Bezoek ook onze Website:  www.parochie-welten.nl/site 

 

Pastoor-Deken H. Bouman: 
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 

Telefoon:  045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91 (alleen dringend) 

E-Mail:deken@pancratiusheerlen.nl     twitter: @DekenHeerlen 

 

Kapelaan R. Blom 
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 

Telefoon: 06 - 55 72 28 69 

E-mail: rickblom7@hotmail.com 

 

Diaken L. Franssen 
Telefoon: 045 - 575 14 17     

 

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings 
Telefoon: 045 - 574 01 43 

 

Stichting Patiëns: 
Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg: 

Telefoon: 045 - 523 25 04  /  045 - 575 14 15  

 

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus: 

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76 

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15 

 

Misstipendia:   Dinsdag/Woensdag  € 12,50 

         Zaterdag/Zondag     € 27,50 

 

Giften:  Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade: 

IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818 

 

Federatiebestuur: federatiebestuur.heerlen@gmail.com 

 

 

 

mailto:sintmartinus@home.nl

