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Pasen 

In verschillende regelmaten en in verschillende groepen, geef 
ik als deken les in de Broederschool, St. Tarcisius en 
Windekind. Soms is er een les die niet “loopt”, maar meestal 
vind ik het een groot plezier. Kinderen stellen hun vragen open 
en onbevangen en zijn leergierig. 
Daarbij viel me op een gegeven moment een patroon op. Zeker 
bij de grotere kinderen begonnen veel van de vragen met 
“Hoe”. “Hoe heeft God de wereld dan gemaakt?”; “Hoe deed 
Jezus dat dan met die broden en die vissen?”. En als het gaat 
over Pasen: “Hoe kon Jezus dan weer levend worden”, met de 
bijklank: dat kan toch helemaal niet! 

Natuurlijk zijn dit interessante vragen en ook ik ben best wel 
nieuwsgierig naar de antwoorden. Toch er is meer aan de hand. 
Want onder de “hoe”-vragen ligt een pretentie: als ik het 
“hoe” niet snap, kan het niet waar zijn! Is dat dan ook zo? Dat 
is maar de vraag! 
Zeker met de grotere kinderen uit de hogere groepen probeer 
ik ook na te denken over dit onderliggende patroon. De Bijbel 
is niet geschreven om antwoorden te geven over de “hoe”-
vragen, maar gaat over andere dingen. Als er een schepping is, 
is de wereld niet toevallig maar gewild. De Bijbel geeft dan 
geen antwoord op de vraag “hoe” God dat heeft gedaan, maar 
wát hij er dan mee heeft gewild en wat dit dan voor ons heeft 
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betekent. Het verhaal van de vijf broden en de twee vissen 
zegt ons niet “hoe” Jezus dat heeft gedaan, maar geeft ons 
aan dat Hij kon handelen door de inbreng van één enkel kind, 
dat terugkwam van de markt: dat er zoveel moois kan komen 
uit het kleine wat we hebben, wanneer we dat neerleggen in 
Zijn handen: en dat een kind ons daar het voorbeeld in geeft. 
Ook bij het Paasverhaal (welk kind weet nog wat Pasen is??) 
zoeken we vergeefs naar het “hoe”. Maar we lezen er wel in, 
dat de dood het laatste woord niet heeft; dat we niet 
gevangen blijven in gevolgen van lijden en pijn, maar dat er 
altijd hoop is op een nieuwe toekomst. Of zoals een bekend 
lied zegt: “het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of 
het wordt altijd wel weer licht”. We mogen geloven en weten, 
dat we mogen rekenen op nieuw leven, nieuw licht, door de 
Vader ons gegeven. En: we mogen geïnspireerd worden om zélf 
altijd brengers te zijn van nieuw licht en nieuw leven in harten 
van onze medemens, die het moeilijk heeft. 

Moge een Zalig Pasen ons gegeven zijn, mogen wij brengers 
zijn van een Zalig Pasen voor elkaar! En wie weet…. komen de 
antwoorden op de “hoe”-vragen ook wel ooit, of: komt er een 
moment, dat we die vragen niet meer zo belangrijk vinden… 
Zalig Pasen! 

Deken Bouman 

Overzicht van de Goede Week en Pasen 

Hieronder een overzicht van de Goede Week en Pasen in onze 
parochies. Helaas zijn er een aantal viering geschrapt dit jaar. 
Ook al zouden wij het liefste willen dat alles doorgaat zoals 
het ons vertrouwd is; we zitten met het aantal priesters. 
Deken Bouman en kapelaan Blom zijn natuurlijk vast in dienst 
en beschikbaar. Pastoor Rohling, Professor Stevens en pater van 
Laarhoven helpen waar ze maar kunnen! Met nadruk willen we 
meegeven: alle viering in de Goede Week gaan door! Alleen 
niet altijd in de eigen vertrouwde parochiekerk of kapel. Wees 
welkom in die kerk of kapel waar de viering plaatsvindt. Op die 
manier bouwen bruggen tussen gemeenschappen van mensen 
om elkaar te versterken! Ter verduidelijking: op Goede Vrijdag 
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is er een 'extra' kruisweg voor kinderen om 17.00 uur in de St. 
Pancratius. Op vrijdagavond wordt in de St. Elisabethkapel de 
kruisweg verzorgd door Guus Prevoo om 19.00 uur. Tevens is er 
in de Andreasparochie op dinsdag 11 april een stilteviering ‘op 
weg naar Pasen’ en op 2e Paasdag geen H. Mis, maar een 
Woord- en Communiedienst. 

Tijd om op te staan! 

Logisch toch?? Als je gevallen bent, sta je weer op! Iedereen is 
wel eens op zijn gezicht gegaan. Natuurlijk wil iedereen dan 
weer gewoon opstaan. En bij geen ernstige ongelukken is dat 
ook geen probleem. Een bekende uitspraak, bijna een 

  Pancratius St. Martinus St. Joseph St. Andreas

W. Donderdag 19.00 uur H. 
Mis

    19.00 uur H. Mis

G. Vrijdag

15.00 kruisweg 15.00 kruisweg 15.00 kruisweg
15.00 
kruisjestocht

17.00 kruisweg      

19.00 kruisver.  
19.00 
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19.00 
kruisverering

Paaswake 21.00 uur 21.00 uur   19.00 uur
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  Molenberg Moeder Anna St. Elisabeth

W. Donderdag 19.00 uur H. Mis   19.00 uur H. Mis
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dooddoener, luidt: 'het leven gaat met vallen en opstaan.' Een 
soortgelijke spreuk kwam ik laatst tegen: 'degene die valt en 
weer opstaat is zoveel sterker dan die nooit gevallen is.' 
Niemand wil vallen en toch beseffen we allemaal dat dat bij 
het leven hoort. We zetten een misstap door onze eigen 
tekorten, we struikelen over zorgen en we vallen in een diepe 
put door leed. Maar Jezus wil heel nadrukkelijk met Pasen 
tegen ons zeggen: 'Ik help je opstaan!' Je wordt sterker als je 
de moed hebt om weer op te staan en door te zetten. Jezus 
helpt ons erbij. En Hij weet precies wat wij doormaken, want 
als er Iemand is die gevallen is en weer is opgestaan, dan is 
het wel Jezus. Hoe bijzonder dat Hij dát gedaan heeft 
zeggende: 'Ik heb dit voor jou gedaan!' Het is Pasen, het is tijd 
om op te staan! De kruisweg is zo actueel; het gaat over ons 
leven. Een leven met vallen en opstaan. Maar als het een leven 
mét Jezus is, dan krijgt het leven een nieuw perspectief, een 
reden om op te staan. Opstaan betekent weer opnieuw liefde 
de kans geven om kracht te krijgen. Liefde betekent de hemel. 
En als wij anderen helpen opstaan uit liefde, dan is dat de 
manier om een stukje hemel te brengen.  
Zalig Pasen!  

Kapelaan Rick Blom 

Palmzondag voor alle kinderen! 

Beste kinderen! 
Op zondag 9 april is het palmzondag. Jezus wordt als een 
belangrijk Persoon, als een Koning ontvangen in de hoofdstad 
Jeruzalem. Jezus is geen Koning die de baas speelt en boven 
de mensen staat, maar een Koning die naast je wil staan en je 
wilt helpen waar het nodig is! Toen Jezus Jeruzalem 
binnenkwam juichten de mensen en maakten ze een erehaag 
met grote palmbladeren. Laten wij ook Jezus ontvangen! Dat 
doen we door het maken van palmpasenstokken. De 
communicanten zullen als voorbereiding op hun 1e H. 
Communie samen palmpasenstokken maken. Dit is voor hen 
een bijzondere dag, want deze mis is hun presentatiemis! Ze 
zullen zich dan voorstellen aan alle mensen in de kerk.   
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Maar we willen graag jullie allemaal uitnodigen om thuis zelf 
een palmpasenstok te maken en te versieren. Je bent ook 
welkom op zaterdag 8 april van 15.00 tot 16.30 uur om 
samen een palmpasenstok te knutselen. Belangrijk is om je 
eigen stok mee te nemen en geel crêpepapier. We hebben 
versierselen, maar neem gerust ook eigen mee. Iedereen die 
een palmpasenstok wil maken (thuis of op 8 april) krijgt een 
broodhaantje. Geef je even op via rickblom7@hotmail.com tot 
uiterlijk 4 april i.v.m. het bestellen van de broodhaantjes; 
vermeld er even naam en groep bij. We hopen jullie allemaal 
te zien op zondag 9 april om 11.15 uur in de kerk of ook op 
zaterdagmiddag 8 april. Welkom!! 
1e Paasdag - Paaseieren zoeken en collecte voor de 
misdienaars 

De Paashaas is ons nog nooit vergeten! Elk jaar komt hij bij ons 
op bezoek. We gaan er vanuit dat hij dat dit jaar ook weer 
doet. We willen alle kinderen uitnodigen voor de Mis op 1e 
Paasdag 16 april om 11.15 uur. Tijdens deze mis zal er voor 
de kinderen een eigen kindernevendienst zijn. Ze zullen dan 
het eerste gedeelte van de mis een eigen bijeenkomst hebben 
met uitleg over Pasen en het maken van een leuk 
knutselwerkje. Op het eind van de mis zal er een deurcollecte 
plaatsvinden om leuke activiteiten met de misdienaars te 
organiseren. Na de mis zullen we in de achtertuin van de 
pastorie gaan zoeken naar de chocolade eieren die de Paashaas 
ook dit jaar weer zal verstoppen! 

Paastafereel 

Het is gebruikelijk in kerken om een kerststal op te zetten. In 
de Pancratiusparochie kennen we al jaren het gebruik om ook 
het paastafereel op te zetten; met dank aan de vrijwilligers! 
Van oudsher werden taferelen en afbeeldingen in kerken 
gebruikt als catechese; veelal ongeletterde mensen konden 
toch de boodschap van de Kerk verstaan. Nog altijd zijn 
mensen visueel ingesteld. Je onthoudt iets makkelijker als je 
iets voor je ziet. Je kunt je makkelijker in een verhaal 
verplaatsen als je er een 'plaatje' bij hebt. De moeite waard 
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om in de Goede Week en de, erop volgende, paastijd een 
kijkje te komen nemen! 

“Een weg” door zanggroep Palet 

Het is niet gelukt om “The Passion” naar Heerlen te halen, 
maar een bijzonder passie zal er dit jaar zeker zijn op 
Palmzondag 9 april van 15.00-16.00 uur in de Pancratiuskerk. 
Entree is een vrije gave. Zanggroep Palet uit Overloon verzorgt 
dit verhaal in een bijzondere sfeer: met kwalitatief 
hoogwaardige zang, enkele eenvoudige attributen en een 
bijzondere sfeer nemen zij ons mee in het verhaal van de 
Goede Week. Welkom! Voor mee info zie ook: http://
www.zanggroeppalet.nl/projecten/een-weg 

Bereikbaarheid St. Pancratiuskerk op 30 april 

Zondag 30 april is Heerlen het decor van “Heerlen Stormt”, 
waarin een 1500 delenemers allerlei hindernissen nemen. Start 
en vertrek is op het Pancratiusplein. Dit betekent, dat er die 
dag NIET bij de kerk geparkeerd kan worden. Voor en na de Mis 
van 10 uur en voor de Mis van 11:30 zijn er openingen in de 
dranghekken, zodat de kerk bereikbaar is. Na de Mis van 11.30 
uur zijn de dranghekken gesloten. Oversteken van het parcours 
is op verschillende plaatsen wel mogelijk, omdat de 
deelnemers van 12 uur iedere vijf minuten in groepen 
vertrekken. 

Parochiekantoor 

Recent is het parochiekantoor van de St. Pancratius verhuisd 
van Pancratiusstraat 21 naar leegstaande ruimtes in de 
dekenij, Pancratiusstraat 41. De openingstijden zijn 
dinsdagochtend van 10.00-12.00 en vrijdagmiddag van 
14.00-16.00. Dit betekent ook dat het telefoonnummer 
gewijzigd is: 5713682 kunt u nu zowel voor de deken als 
(tijdens openingstijden) voor het parochiekantoor gebruiken. 
H e t m a i l a d r e s b l i j f t o n g e w i j z i g d : 
secretariaat@pancratiusheerlen.nl. Het treft ons, dat de 
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langer geplande en afgesproken datum van verhuizing zo dicht 
in de buurt lag van het overlijden van mw. Quanjel. Wij 
danken haar en de familie Quanjel voor de mooie tijd, dat wij 
de ruimte hebben mogen gebruiken; wij wensen hen sterkte 
met het gemis van moeder en wij hopen, dat zij een goede 
bestemming voor dit mooie pand kunnen vinden. 

Rondleidingen in de Pancratius 

Iedere zaterdagmiddag is onze kerk van 13:00 tot 14:00 vrij 
toegankelijk voor bezoekers. Enthousiaste vrijwilligers staan 
klaar om zonder enige kosten (een gift mag altijd) hun 
enthousiasme en hun vakkennis over de Pancratius met 
iedereen te delen. Als u een paar minuten heeft of een enkele 
specifieke vraag, dan is dat prima; wilt u een uitgebreidere 
rondleiding, dan kan dat ook. Geeft u zelf aan wat u van hen 
verwacht! Op 22 april zullen zij vanwege de jaarmarkt al vanaf 
11 uur ’s morgens aanwezig zijn. Welkom! 

Dierbare overledene herdacht in kapel of kerk 

03-08-1923 Alfons Graff    22-02-2017 
02-10-1938 Hans Karstenberg   25-02-2017 
03-10-1924 Mia Heuts-Alleleijn   03-03-2017 
31-01-1928 Thea Janssen-Meijboom  04-03-2017 
16-03-1927 Fien Kellenaers-Ploum  14-03-2017 
21-10-1933 Wies Seetsen-Wachelder  25-03-2017 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 

KERKDIENSTEN 

Zondag 2 april   5e zondag vd 
veertigdagentijd 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Ensemble Excludent 

Jaa rd ien s t Ann ie Hans sen ; Mevr. Kety 
Kampermann-Fischer; Mevr. M. Meuwissen-
Verkoelen; Ton Verberne;  
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Celebrant Kapelaan Blom 
Tijdens de H. Mis bijzondere aandacht voor het 
vastenproject 
Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
Kit Meessen-Linssen; Voor ouders Theunissen-
Schaeps en kinderen 

Celebrant Pastoor Rohling 

Donderdag 6 april  

18.30 uur  Aanbidding en vastenvespers dagkapel St. 
Joseph 
19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph 

Jaardienst Henk Kastermans; Peter Borghans en 
Hubertina Borghans-Heuts & dochter Tiny 
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Zondag 9 april   Palmzondag  

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Jaardienst Bouy van Nieuwburg; Leo Scholten; 

Wiep Block-Joosten; Lies Vranken-Jaspers;  Tiny 
Ploum 

   

Celebrant Professor Stevens 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk  
Presentatiemis 
  St. Joseph Kinderkoor Goed Gestemd / Young 
Spirit 

1e jaardienst Ger Hoeppermans; jaardienst 
Mathieu Lennartz; Jaardienst Nol Vleugels; Mia 
Miseré- Scholtissen 

Celebrant Kapelaan Blom 

Donderdag 13 april   Witte Donderdag 

19.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  St. Elisabethkoor 

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts & 
dochter Tiny; Voor G.J. Voragen 

Celebrant Pater van Laarhoven 

Vrijdag 14 april   Goede Vrijdag 

15.00 uur Kruisweg in de St. Josephkerk  
   

  Geleid door Diaken Keijmis 

19.00 uur Kruisweg in de St. Elisabethkapel 
  

  Geleid door Guus Prevoo 

19.00 uur Kruisverering in de St. Josephkerk 
  Gemengdkoor St. Joseph Welten-Heerlerbaan 
   

Celebrant Kapelaan Blom 
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Zondag 16 april   1e Paasdag 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Zang met pianobegeleiding  

Jaardienst  Lou Hermens; Annie Herpers-Waelen; 
Agnes Leuven-Hulsman; Giel Frijns 

Celebrant Pastoor Rohling 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Gregoriaanse schola 

Zeswekendienst Mia Heuts-Alleleijn; Jaardienst  
Wiel en Tiny; Leers-Luyten; Jaardienst Huub en 
Fien Lempers-Leers; Huub Knubben; Mathieu 
Schuurman; Peter Borghans en Hubertina 
Borghans-Heuts & dochter Tiny; Lies Hermans-
Essers; Mia Miseré-Scholtissen 

Celebrant Kapelaan Blom 

Zondag 16 april   2e Paasdag 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  St. Elisabethkoor 
   

Celebrant Deken Bouman 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
Voor overleden ouders Pelzer-Römkens, en 
overleden ouders Molenbroeck-Vanderhallen en 
zus Christina Molenbroeck 

Celebrant Pastoor Rohling 

Donderdag 20 april  

18.30 uur  Aanbidding en rozenkrans dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph 

 Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny 

 12



Zondag 23 april   2e Zondag van de Paastijd 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  St. Elisabethkoor 

Jaardienst overledenen van familie Francort-
Starmans; Jaardienst Wiel Schroeder 

Celebrant Kapelaan Blom 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en 
dochter Tiny; Mia Miseré-Scholtissen 

Celebrant Deken Bouman 

Donderdag 27 april  

18.30 uur  Aanbidding en rozenkrans dagkapel St. Joseph 
19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph 

 Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heutsen 
dochter Tiny 

Zondag 30 april   3e Zondag van de Paastijd 

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 
  Mevr. Kety Kampermann-Fischer; Fun Poels 
Celebrant Pater van laarhoven 

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 
  Gregoriaanse schola 
   

Celebrant Pastoor Rohling 

Donderdag 4 mei  

18.30 uur  Rozenkrans Vredeskapel Bautcherweg 
19.00 uur H. Mis Vredeskapel Bautcherweg 

 Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heutsen 
dochter Tiny 
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Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 7 mei t/
m zondag 4 juni, moeten wij de copy aanleveren op woensdag 
24 mei; zou u zo goed willen zijn uw misintenties - uiterlijk 
genoemde periode - te willen bestellen? 

PAROCHIE ADRESSEN 

Secretariaat 
Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen. Dinsdag en woensdag 
geopend 09.30-12.00;Tel.: 5413896; email: 
parochiekantoor@rksintjoseph.nl 
rksintjoseph.nl  www.rksintjoseph.nl 

Deken H. Bouman 
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen. 
Tel.:  5713682   email: deken@pancratiusheerlen.nl 

Kapelaan R. Blom 
Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen 
Tel.: 5426767 of 06-55722869; email: rickblom7@hotmail.com 

Diaken W. Keijmis 
Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal. 
Tel.: 5751215 of 06 - 20499538; email: w.keijmis@hetnet.nl 

Catechiste Peggy van der Wouw 
Eijgelshovenerweg 2d, 6374 KC Landgraaf 
Tel.: 06-48274858; e-mail: epmvanderwouw@outlook.com 

Federatiebestuur 
Bereikbaar onder:federatiebestuur.heerlen@gmail.com 

Stichting Patiëns 
Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg. 
Info:VivianKreutz  523 25 04  of InekeLasche 575 14 15 

Kerkhofbeheer 
Fam. Schaghen, Petroniusstraat 2, 6417 VL Heerlen. 
Tel.: 7850615 of 06 –22378189 

Rekeningnummers kerkbestuur   
ING:NL43 INGB 00010490 77of Rabo:NL58 RABO 0125 2506 49
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