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DECEMBER 2010 
 

Goddank….in verwachting! 
 
Het zou zo maar een uitspraak kunnen zijn van een stel dat de hoop op 
ouderschap al had opgegeven. Maar het kan evenzeer gelden voor mensen die 
opeens weer een lichtpuntje zien voor hun levensweg. Want als donkere 
wolken zich boven je samenpakken en niets of niemand lijkt nog zin te kunnen 
geven aan je leven, is het geweldig als er weer iets zinvols, iets moois, iets van 
betekenis voor de deur staat.  
Als je zaak strop lijdt door welke omstandigheden dan ook en klanten lijken 
weer terug te keren….maar ook als je zoon of dochter niet meer thuis wilde 
komen en dan toch tekenen duidelijk maken dat er weer een hereniging plaats 
vindt… en tussen beide genoemde grote probleemvelden schuilen vele 
kleinere. Iemand die je weer goedendag zegt, een gunstige uitslag rond een 
zieke poes, om maar iets te noemen waar mensen echt over kunnen inzitten. 
Wij allen hebben een lichtpuntje zó nodig! Zeker als het duistert! 
In zijn boek “Niets meer te wensen en toch niet gelukkig” schrijft de rabbijn 
Kushner over de zin van het leven.  
Hij stelt de vraag: als er in het bos een boom valt en geen enkel oor hoort het, 
maakt zo’n boom dan geluid? In deze vraag komt de diepste angst van de 
mens naar buiten…dat er geen ontvanger is. D.w.z. dat er géén hoorder, géén 
toeschouwer is, niemand die naar je kijkt of die het interesseert wat je 
overkomt.  Het dagelijkse leven leert ons deze waarheid met grote regelmaat 
en dringende intensiteit, dat we dingen pas echt de moeite waard vinden 
wanneer we het met íemand kunnen delen.  
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Dat er iemand op je wacht, naar je toekomt of ook omgekeerd: dat je naar 
iemand toe kunt gaan. Je verhaal wil je kwijt, je verdriet maar ook je vreugde.  
En dat is wederzijds: Een kind gaat met zijn rapport naar zijn ouders en naar 
opa en oma…en die zijn blij als kind of kleinkind komt…ook als het niet altijd 
dikke tienen zijn… 
Wie alleen voor zichzelf moet koken en de maaltijd in eenzaamheid nuttigt, 
weet dat dit best een opgave kan zijn. Als het koken ook voor een ander is, met 
wie je samen eet, is het doorgaans toch veel aangenamer.  
Soms zou iemand willen huilen, maar waarom doe ik het als toch niemand het 
verdriet ziet?  
De ander trekt mij uit mijn stilte, uit mijn isolement, vult mijn ikje aan en geeft 
zin aan het bestaan. Daarom gaan we op weg om een partner te vinden, zijn ze 
blij met kinderen (ook al is dat wel eens een opgave), met vrienden. Wat is het 
leven indien je alles hebt wat met geld gekocht kan worden, maar er is niemand 
die om je geeft? 
Gaan we niet daarom op pad? Gaat niet menig alleenstaande even de straat 
op om gezien te worden en herkend door iemand die je even goedendag zegt?  
Het wordt weer Advent. De kerk drukt in deze 4 weken de verwachting uit, 
welke onze ogen richten op de Komende. Jezus wil Gods antwoord zijn op die 
diepste vraag naar de zin van alle bestaan. En dat is: Er is een God die als een 
Vader van je houdt, die op je wacht en alles met je deelt. De tijd, en straks zelfs 
de eeuwigheid. 
Heerlijk als je in blijde verwachting kunt zijn. 
Laten we echter ook kijken dat we niet alleen blij zijn  
met God die naar ons kijkt, maar dat we ook naar anderen  
kijken die ons nodig hebben.  
 
Hartelijke groet, deken Th. v. Galen  
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ZATERDAG 27 november 
Adventsviering 

Preek : Kapelaan Beijk 

19.00u : Chrisko-koor 

 

mw. Brassee- Thonon © 
 
ZONDAG 28 november 

Eerste Zondag van de Advent 

1
e
 lezing : Jes. 2,1-5  

Evangelie : Mt. 24,37-44 

Preek : Deken Kuyer 

10.00u : Zang en orgel dhr. M. 

Vonhögen 

 

Mia Fober- van Alebeek ©; Jos 

Messing ©; Paul Brandsma ©; jrd. 

ouders Weijenberg- Schoofs, 

Manon en Bep Weijenberg; Carola 

Tuinstra- Kloppenburg; echtp. 

Hoppers- Retera (st) 

 
DINSDAG 30 november 

18.30u : Adventsvespers 

19.00u : Deken v. Galen 

 

Levende en overleden leden van 

de fam. Andreas van Horne en 

Anna Maria Houben (st); Jeu de 

Esch; echtp. Hoppers- Retera 

 
 

WOENSDAG 1 december 

Deken Kuyer 

09.00u : H. Mis 

 

Voor de overledenen van de 

parochie 

 

ZATERDAG 4 december 

Lezing : Jes. 11,1-10 

Evangelie : Mt. 3,1-12 

Preek : Deken Kuyer 

19.00u : Zang en orgel dhr. M. 

Vonhögen 

 

Tiny Waterval- Stevens; Mien 

Speetjens- Roumans ©; t.e.v. H. 

Barbara (st); jrd. ouders Verboeket- 

Arts (st); Mia Claessen- Haenen en 

overl. fam. ©; mw. Pijnenburg- 

Hanen ©; Wim Ellenbroek ©; Fieny 

Consten- Quaedvlieg ©; Ruud 

Berns ©; Frits Vromen ©; jrd. 

Robroek- Rosenboom; mw. 

Liesbeth Leenhouts- Renssen ©; 

mw. Brassee- Thonon © 

 

ZONDAG 5 december 

Tweede Zondag van de Advent 

Lezing : Jes. 11,1-10 

Evangelie : Mt. 3,1-12 

Preek : Deken Kuyer 

10.00u : Schola Gregoriaans 

 

eerste jaardienst Ennio 

Starremans; overl. ouders 

Waterval- Huppertz en fam.; echtp. 

Hoppers- Retera (st); Sjef Brouns 

(st) (v.w. verjaardag) 

 
DINSDAG 7 december 

18.30u : Adventsvespers 

19.00u : Kapelaan Beijk 

 

overl. ouders Maigray- Schreurs; 

ouders Paffen- Wachelder; echtp. 

Hoppers- Retera (st) 
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WOENSDAG 8 december 

Deken van Galen 

09.00u : H. Mis 

 

Voor de overledenen van de 

parochie 

 
ZATERDAG 11 december 

Lezing : Jes. 35,1-6a.10 

Evangelie : Mt. 11,2-11 

Preek : Kapelaan Beijk 

19.00u : Zang en orgel dhr. M. 

Vonhögen  

 

mw. Brassee- Thonon © 

 
ZONDAG 12 december 

Derde Zondag van de Advent 

Lezing : Jes. 35,1-6a.10 

Evangelie : Mt. 11,2-11 

Preek : Deken Kuyer 

10.00u : Zang en orgel dhr. M. 

Vonhögen  

 

jrd. Treesje Hofland; Jan Jongen ©;  

Paul Brandsma ©; Huub van Hout 

©; echtp. Hoppers- Retera (st); jrd. 

Harrie Goltstein, Claartje Goltstein- 

Bosch (st) 

 
DINSDAG 14 december 

18.30u : adventsvespers 

19.00u : Deken Kuyer 

 

echtp. Hoppers- Retera (st) 

 
 

 

 

 

WOENSDAG 15 december 

09.00u : Kapelaan Beijk 

 

Willem Scheeren, Josephina 

Gillissen (st) 

 
VRIJDAG 17 december 

Kerstviering Catharinaschool 

10.30u : Kapelaan Vankan 

 
ZATERDAG 18 december 

Lezing : Jes. 7,10-14 

Evangelie : Mt. 1,18-24 

Preek : Deken Kuyer 

19.00u : Zang en orgel dhr. M. 

Vonhögen 

 

Jan Ramaekers ©; Mia Jacobs- 

Dirks ©; jrd. overl. echtp. Brouwers- 

Claessen (st); ouders Cordewener- 

Lemmens (st); Ber Maes ©; jrd. 

Harrie Weerts (st); mw. Brassee- 

Thonon © 

 
ZONDAG 19 december 

Vierde Zondag van de Advent 

Lezing : Jes. 7,10-14 

Evangelie : Mt. 1,18-24 

Preek : Deken Kuyer 

10.00u : Mozart Trio 

 

Mw. Thonon- de Bolster (sen. Soc. 

Welten Benzenrade); echtp. 

Hoppers- Retera (st); Mia 

Verhoeckx- Eymael (c) 
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DINSDAG 21 december 

Kertsviering Seniorensociëteit, 

Zonnebloem. Annabond, Zij-aktief 
Deken van Galen 

14.00u : Meerstemmig Zangkoor 

Welten/ Heerlerbaan. 

 
18.30u : Adventsvespers 

19.00u : Kapelaan Beijk 

 

Michel Vaessen ©; overl. ouders 

Maigray- Schreurs; jrd. ouders 

Wachelder- Hazen; echtp. 

Hoppers- Retera (st) 

 
WOENSDAG 22 december 

09.00u : H. Mis 

Kapelaan Beijk 

 
 

De intenties van de volgende 

dagen komen in het kerstnummer 

van het parochieblad (periode van 

vrijdag 24 december t/m eind 

januari 2011). Nu ziet u alvast het 

schema. 

 
 

VRIJDAG 24 december 

Kerstavond  

 

Gezinsviering (geen H. Mis)  

Deken v. Galen 

17.30u : Markiko 

 

Familiemis 

Deken Kuyer 

20.00u : W.F.Koor 

 

Nachtmis 

Deken Kuyer 

22.00u : Dameskoor  

 
ZATERDAG 25 december 

Eerste Kerstdag 

Kapelaan Beijk 

10.00u : Meerstemmig Zangkoor 

Welten/ Heerlerbaan. 

 

ZONDAG 26 december 

Tweede Kerstdag 

Deken van Galen 

10.00u : Schola Gregoriaans 

 

 

GEDOOPT 

Op 24.10 Dane Varkevisser, 

Steengang 5, 6372 MS Landgraaf. 

 

 

 

OVERLEDEN 

 
Mw. Troutje Janssen- Stevens, 

91 jaar, voorheen woonachtig 

P. Petersstraat, Heerlen 

Corr.adres Eikehof 3, 6374 ML 

Landgraaf 

 

Twan Vos, 56 jaar, 

corr.adres Burg.Savelberglaan 45, 

6461 GL Kerkrade 

 

Heer, geef onze dierbare doden 

rust en vrede 
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MEDEDELINGEN 

 

INLEVERDATUM MISINTENTIES 

Uiterste datum voor het opgeven 

van misintenties voor de kerst-

dagen en de maand januari 2011 

vrijdag 17 december 2010. 

 

PAROCHIESECRETARIAAT 

Op 24 en 31 december 2010 is er 

op het secretariaat van de pastorie 

niemand aanwezig. 

 

KERKBIJDRAGEN 
De kerkbijdragen met als peildatum 
1.10.2010 geven over het jaar 2010 
een daling t.o.v. dezelfde periode 
over het jaar 2009. 
De kerkbijdrage is de belangrijkste 
bron van inkomsten van de Kerk. 
Mogen wij U oproepen te kijken of 
U al heeft overgeboekt. 
Denk hierbij ook aan de fiscale 
mogelijkheden. Nadere informatie 
via onze penningmeester, de heer 
W. Vaessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KERSTMARKT SCOUTING 
WELTEN 
Op 12 december organiseert 
Scouting Welten haar inmiddels 29

e
 

kerstmarkt in het gemeenschaps-
huis van Welten van 11.00u tot 
16.00u. Iedereen is van harte 
welkom en de toegang is gratis. 
 
WEBSITE ST. MARTINUSKERK 
Met veel plezier kunnen we u 

mededelen dat sinds kort onze kerk 

een eigen parochiewebsite heeft. 

www.parochie-welten.nl/site/ 

Hier kunt u alle informatie vinden 

over  het wel en wee van onze 

parochie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parochie-welten.nl/site/
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Collecte Chrisko 
 
“Chrisko” bestaat uit ouders en kinderen, die vanuit met name de Pancratius en 
de Martinus zijn opgestaan maar een brede belangstelling krijgt uit de regio. 
Het zijn bewust levende mensen die als individu en/of als gezin zichzelf en het 
leven serieus nemen om er iets van te maken. Dit betekent dat men het leven 
niet zomaar wil ondergaan zoals het zich langs alle kanten opdringt, maar dat 
men kijkt, proeft en toetst om vervolgens keuzen te maken. Kinderen leren het 
leven oppakken zodat ze ook zichzelf kunnen redden later. Het betekent ook 
dat ze niet alleen maar in een goede sfeer samen komen, maar ook samen 
leren doen, van koken, naaien tot handenarbeid in het omgaan met 
huishoudelijke klussen. Ouders en kinderen helpen elkaar daarin en daarbij.  
Tevens is er vorming via sport, spel en bezinning en gaan ze op kamp. De 
bekendste verschijningsvorm is het familiekoor. Ze zingen en bespelen 
instrumenten om de eigen geschreven muziek en teksten te deken met 
kerkgangers. Vanuit Chrisko verzorgt men in basisscholen catechese en krijgt 
daarvoor steeds meer belangstelling vanuit regionaal – en landelijk  
geïnteresseerden. Ook in de basisschool in Welten is men enthousiast actief 
bezig en dit leidde weer tot een eigen schoolkoor “Makiko”. 
Men kan dit alles doen met geldelijke inspanning uit eigen middelen, maar men 
bouwt toch ook graag zo af en toe op het potje “ Voorzienigheid”. Natuurlijk zijn 
er mensen nodig die deze voorzienigheid een handje kunnen helpen. Als u tot 
die mensen wilt behoren: op zaterdag 27 november zingt het Chrisko koor bij 
gelegenheid van de eerste adventszondag en men houdt aansluitend een deur 
collecte. Mocht u het doel willen steunen maar niet die avond erbij kunnen zijn, 
is er altijd nog een rekeningnummer als helpdesk: 1200722  
 
 
Zo gewoon en toch héél bijzonder  
 
Op donderdag 18 november stapte ik even onze kerk binnen bij de dames en 
heren die iets heel gewoons deden: poetsen. De taken waren goed verdeeld, 
zodat een ieder aan zijn of haar trekken kon komen.  
“De ploeg” was net niet compleet maar met 15 personen kon er veel werk 
worden verricht. Daar let je normaal niet zo op maar ook een kerk heeft veel 
hoeken en kanten en richels die een beurt nodig hebben. Ook de heiligen waar 
we doorgaans tegen op kijken mag je wel weer eens onder het stof vandaag 
halen… 
Toen ik een mevrouw dankte voor haar bereidheid en inzet voor het Godshuis 
antwoordde ze: “Het is toch ook ons huis..”  
Deze overtuiging wens ik vele bewoners in de gemeenschap van Welten toe…    
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ADRESSEN 

 

Pastoor-Deken Th.v. Galen fso,  

Pancratiusstraat 41, Heerlen 

Telefoon  045 - 5713682 

E-mail th.v.galen.@pancratiusheerlen.nl             

 

Parochiekantoor en secr. kerkbestuur                   

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen   

Telefoon  045 - 5713225 

E-mail sintmartinus@home.nl        

 

Openingstijden: woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 

 

Pastoraal Medewerker 

Dhr. Rick Blom 

Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen 

Telefoon 045 - 5413896 / 06-29220761 

E-mail  rickblom7@hotmail.com 

 

Diaken L. Franssen  

Telefoon 045 - 5751417 

 

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings  

Telefoon 045 - 5740143 

 

Stichting Patiëns Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg 

Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415  

 

Nooddienst dekenaat  

Telefoon  045 - 5766666 

 

Kerkbijdrage / Misstipendia  

Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus 

 

Informatie over het bisdom 

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-

roermond.nl 

mailto:rickblom7@hotmail.com
http://www.bisdom-roermond.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/

