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Beste Parochianen,
het is helaas een heel trieste mededeling waarmee wij ons tot U moeten richten.
In het wekend van 26 april is onze Pastoor getroffen door een zwaar hartinfarct en per
ambulance naar het Universitair Medisch Centrum te Maastricht overgebracht.
De hele daaropvolgende week heeft hij daar verbleven. Zijn hart is gekatheteriseerd en
in de hartslagaders ter voor-en achterzijde is een stent van c.a. 4 cm aangebracht.
Op vrijdagmiddag 1 mei mocht hij in stabiele toestand het ziekenhuis weer verlaten.
Echter, hij is nog zwak van conditie, hetgeen moge blijken uit het feit dat de ejectiefractie
(=uitpompwaarde)waarde van het hart van een normale persoon 60-70 % bedraagt, bij
hem is deze waarde slechts 37 %. Hij heeft zware medicatie om e.e.a. stabiel te houden.
Door de doctoren is hem absolute rust opgelegd voor de komende periode, en zal tevens
een project van revalidatie ingaan.
Daarom is in overleg met de Vicaris-Generaal van het Bisdom Roermond besloten een
ziekteverlof van –voorlopig- twee maanden in acht te nemen (t/m 1 juli).
De Pastoor laat U allen hartelijk groeten en vraagt of U zo af en toe eens een
Weesgegroetje voor hem zou willen bidden, om het lichamelijk te dragen en ook
geestelijk een plaats te kunnen geven.
R.K. Kerkbesturen St. Pancratius,
Christus Koning-H.Antonius van Padua.
Voor alle pastorale aangelegenheden zoals:
- Ziekenzalving
- Uitvaarten
- Evt. Doopsels
Gelieve U in deze periode contact op te nemen met:

Pater Martin de Korte c.p.,
P.C. Houbenstraat 9,
06.53.75.45.54

Voor administratieve vragen:
Parochiesecretaresse Mevr. Carla Voots-Vrancken,
Martinusstraat 9,
06.23.12.48.28
Voor kerkhofaangelegenheden:
De Kerkhofbeheerder Dhr. Thijs Peeters,
Burg. Ramakerstraat 22,
06.30.28.32.41

Digitale bereikbaarheid
Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen:
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen
Websites: www.sint-pancratius.nl
www.kerkhofmunstergeleen.nl
www.paterkarel.nl

Maatregelen in verband met coronavirus
De Nederlandse Bisschoppen gaven maatregelen in verband met het coronavirus. Alle
publieke liturgische vieringen door de week en in het weekend worden tot en met
tenminste 31 mei (Pinksterzondag) afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij
het recente advies van de overheid en het RIVM, en aangescherpt door het laatste advies
van regeringswege d.d. 23 maart. Uitvaarten vinden plaats in kleine kring, gezongen
door de cantor/organist en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van
fysieke afstand tussen de gelovigen.
De Bisschoppen dispenseren iedereen in deze crisistijd om deel te nemen aan de
H.Mis en wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te
volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Liturgische Kalender
Onder voorbehoud van de nieuwe aankomende bepalingen van de Nederlandse
Bisschoppen en het RIVM:
Maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag,
10.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
Woensdag 3 juni: 13e verjaardag heiligverklaring van Pater Karel;
18.30 uur Pontificale Hoogmis door Mgr. dr. Everard de Jong (zang nog onbekend);
OO. Neis-Jacobs en Mia Neis (St.); Marlies Nacken (vrienden).
Zaterdag 6 juni:
18.30 uur: H.Mis;
Zondag 7 juni, Drievuldigheidszondag,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis (Zang nog onbekend); Jan Voots en overl. familie

Heiligverklaringsdag Pater Karel
Het is dit jaar 13 jaar geleden dat Pater Karel werd heiligverklaard. Toch willen we,
ondanks dat de omstandigheden zo ongewoon zijn deze dag niet ongemerkt voorbij
laten gaan. De Hulpbisschop zal graag komen om celebrant te zijn deze dan in een H.Mis
om 18.30 uur. Hoe de muzikale verzorging zal zijn wordt nog bekeken in overleg met
dirigent en koor. De traditionele samenkomst na afloop in de schuur van Hoeve Halmans
zullen we dit jaar laten vervallen, omdat dat zéker niet haalbaar zal zijn gezien de
geldende maatregelen.
Mocht e.e.a. tussendoor nog veranderen dan verwijzen wij U graag naar de
berichtgeving die wij zullen doen op onze Facebookpagina: Sint Pancratius
Munstergeleen of via de websites.

Oud brood
Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht , zo
wordt er niets verspild. U kunt het deponeren in de ton aan de sacristiedeur, of aan de
poort van de pastorie.

Bestellen van H. Missen
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)

