
Oktober 2010 
 
Wie of wat is er nog wijs? 
 
Een aardige jonge man legt aan zijn bezorgde ouders uit waarom op school er 
met de pet naar gooit. Dat had hij op school zelf geleerd. Hij redeneerde: 1. 
Hoe meer je leert, hoe meer je vergeet. 2 Hoe meer je weet, hoe meer je 
vergeet. 3. Hoe meer je vergeet, hoe dommer men je vindt. Conclusie lieve 
ouders: hoe meer je leert, des te dommer je wordt.  "Leren heeft dus geen 
zin”. 
Iets dergelijks komen we tegen bij hen die het heelal doorvorsen. Steeds zijn 
we nog in staat gebleken dieper door te dringen in de oneindige afstanden 
welke we wel denken te kunnen benoemen, maar waar we ons geen beeld van 
kunnen vormen…en de wijzen concluderen -  terecht denk ik - : Hoe meer 
kennis we opdoen,  hoe meer we ontdekken dat we steeds minder ervan 
weten. 
U zult het met mij eens zijn dat de poging van de jongeman leuk bedoelde 
“larie” is. Maar dat we respect krijgen voor wetenschappelijke onderzoekers 
die alleen maar verbaasd staan bij het scheppingsgeheim. 
In het geschapene zijn we wel in staat om te herleiden, 
te herkennen en processen te kunnen volgen. Dat we ook  
hebben geleerd om in te grijpen, ten goede en ten kwade.  
Voorbeeld van het eerste is o.a. het kunnen beschikken  
over medicamenten omdat we bacteriën en virussen op het spoor  
kunnen komen en die weten te bestrijden.  De andere 

 

 



kant is er ook: we hebben kennis van atomen …en die liep 
o.a. uit op het maken een atoombom. 
 
De dagen en weken en maanden zijn gevuld met informatie. Vanuit de hele 
wereld komt er nieuws naar ons toe. Mensen met hun doen en laten stappen 
bij ons over  de vloer met hun inzichten en meningen. Op alles en iedereen 
wordt door velen gereageerd, vaak op de meest uiteenlopende wijze. Wat 
voor de een geweldig is, vindt een ander helemaal niks. Mensen betreden 
daarvoor menig strijdtoneel, voeren acties voor het een of tegen het 
ander..ten koste van elkaar. Hoge bomen worden bejubeld door de een, 
verguisd door de ander.  
Wie heeft er gelijk, wat is wijs en wat is wijsheid in deze of gene kwestie?  
Kijkend in min eigen tuin waarin ik werd geplant lees ik in de H. Schrift: het 
begin van wijsheid is de “vreze des Heren”. Daar is niet mee bedoeld dat we 
bang moeten zijn voor God maar dat we respect hebben voor Hem en het 
Scheppingsplan. 
Paulus legt dat verder uit in zijn 1ste brief aan de Christenen van Forinten, 
hoofdstuk 13. En dat luidt samengevat: wat baat het mij alles te kennen, of te 
hebben, als de liefde niet heb. ..al dat andere baat mij dan niets. 
En liefde start daar waar een mens een kruisje leert zetten door zichzelf. 
Dat klinkt niet moeilijk, maar is een levensprogramma. 
 
Hartelijke groet, deken Th.v. Galen 

 

 
VRIJDAG 1 oktober 
19.00: H. Mis in Benzenrade 

 

ZATERDAG 2 oktober 
Preek: deken van Galen 

19.00: Volkszang 

Frits v.d. Boom ©; Tiny Waterval- 

Stevens; overl. echtp. Hein 

Sistermans- Hagen (st); Mien 

Speetjens- Roumans ©; Mia 

Claessen- Haenen en overl. fam. ©; 

Wim Ellenbroek ©; Mw. Pijnenburg- 

Hanen © 

ZONDAG 3 oktober 

Rozenkranszondag – aansluitend 

aan de H. Mis is er processie om de 

Blok, nadien is iedereen uitgenodigd 

voor een kopje koffie in het 

gemeenschapshuis. 

 

Lezing: Hab. 1,2-3.2,2-4 

Ev: Lc. 17,5-10 

Preek: deken van Galen 

10.00: Gregoriaanse Hoogmis – 

Mannenkoor 

jrd. ouders Schouten- Becher en voor 

de overl. van de fam. Schouten; Lily 

Lenoire (sen.sociëteit Welten-Benzen-

rade); echtp. Hoppers- Retera (st); 



jrd. Willy Ploum en Lies Ploum; 

Ouders Kals – Feijen © 

 

 

 

DINSDAG 5 oktober 
18.40: rozenhoedje 

19.00: ouders Paffen- Wachelder; 

Lily Lenoire ©; echtp. Hoppers- 

Retera (st) 

 

WOENSDAG 6 oktober 
09.00: overl. v.d. Parochie 

 

DONDERDAG 7 oktober 
19.00: Lof met uitstelling en bidden 

van het rozenhoedje  
ZATERDAG 9 oktober 
Preek: kapl. F. Beijk 

19.00: Volkszang 

Zeswekendienst Frits Vromen; 

mw. Anna Wojciechowski- Hendriks 

©; Fieny Consten- Quaedvlieg ©; 

Ruud Berns ©; jrd. ouders Slijpen- 

Brouwers; overl. ouders en kinderen 

Frederiks- Lemmens; ouders Bartels- 

Bartholomeus en dochter Jettie; Jo 

Handels; jrd. Wiel Griens 

 

ZONDAG 10 oktober 
Lezing: 2 Kon. 5,14-17 

Ev: Lc. 17,11,19 

Preek: Deken H. Kuijer 

10.00: W.F.-Koor 

Jan Jongen ©; echtp. Hoppers- 

Retera; ouders Stevens- Bastiaens en 

kinderen (st); ouders Stevens- 

Jacobs, Sjeng Jacobs; jrd. fam. 

Franssen- Vleugels; jrd. Ans 

Augenbroe-Goertzen  (st);  jrd. 

overl.ouders Goertzen-Stoffels (st); 

jrd. overl. ouders Augenbroe-

Lucassen (st) 

 

DINSDAG 12 oktober 
18.40: rozenhoedje 

19.00: echtp. Hoppers- Retera (st); 

Hubert Schrijvers (st)   

 

WOENSDAG 13 oktober 
09.00: overl. v.d. Parochie 

 

DONDERDAG 14 oktober 
19.00: lof met rozenhoedje 

 

ZATERDAG 16 oktober 

Dameskoor 
Preek: Prof. Rohling 

19.00: Lieske en Wiel Dohmen- 

Houppermans; jrd. Jo Winkels; jrd. 

ouders Didden-Blezer en kinderen 

 

ZONDAG 17 oktober 
Lezing: Ex. 17,8-13 

Ev:  Lc. 18,1-8 

Preek: Prof. Rohling 

10.00: Volkszang 

1ste jaardienst Viktor Vlas; mw. 

Peeters-Krahé ©; overl. ouders 

Lemmens- Schaeps (st); jrd. Willy 

Boumans (st); Jan Willem Schrijvers 

en Theresia Heiligers (st); Paul 

Brandsma ©; Fieny Consten-

Quaedvlieg (sen. Sociëteit Welten-



Benzenrade); echt. Hoppers- Retera 

(st) 

 

DINSDAG 19 oktober 
18.40: rozenhoedje 

19.00: Michel Vaessen ©; echtp. 

Hoppers- Retera (st) 

 

WOENSDAG 20 oktober 
09.00: overl. v.d. Parochie 

 

DONDERDAG 21 oktober 
19.00: Lof met uitstelling en bidden 

van het rozenhoedje 

 

ZATERDAG 23 oktober 
19.00: Volkszang 

1ste jaardienst voor Harrie 

Didden; Ber Maes © 

 

ZONDAG 24 oktober 
Lezing: Sir. 35,12-14.16-18 

Ev: Lc. 18,9-14 

Preek: Deken Th. Van Galen 

10.0: Gregoriaanse Hoogmis – 

Mannenkoor 

overl. broers en zussen (st); jrd. 

Madeleine van der Kroon (st); mw. 

Jos Inglot- Vellen (st); echtp. 

Hoppers- Retera (st) 

 

DINSDAG 26 oktober 
18.40: rozenhoedje 

19.00: overl. ouders de Poel, ouders 

van Leeuwen, Tiny, Jo; echtp. 

Hoppers- Retera (st) 

 

WOENSDAG 27 oktober 
09.00: overl. v.d. Parochie 

 

DONDERDAG 28 oktober 
19.00: Lof met uitstelling en bidden 

van het rozenhoedje 

 

 

ZATERDAG 30 oktober 
Preek: Prof. Rohling 

19.00: Volkszang 

jrd. ouders Mathieu Heuts- 

Quaedvlieg (st); overl. ouders 

Mertens- Eurlings (st); mw. 

Pijnenburg- Hanen ©; Wim 

Ellenbroek ©; mw. Mia Jacobs- Dirks 

©; ter nagedachtenis van Math. 

Verboeket en ouders Verboeket; fam. 

Huijnen-Langen en zoon Jan 

 

ZONDAG 31 oktober 
Allerheiligen 

Lezing: Wijsh. 11,23-12.2 

Ev: Lc. 19,1-10 

Preek: Prof. Rohling 

10.00: Schola Gregoriaans 

echtp. Hoppers- Retera (st); overl. 

echtp. Kerckhoffs- Derks (st); Jan 

Jongen ©; mw. Mia Fober- van 

Alebeek ©; jrd. overl. ouders 

Hoenkamp- Boumans en zoon Rob 

(st); jrd. Petrus Franciscus van 

Enckevoort (st); José en Sjef Brouns- 

Hupperetz (st); ouders Leyendeckers- 

Hustings (st); t.e.v. O.L. Vrouw en 

alle Heiligen (st); mw. Jos Inglot- 

Vellen ©; Jos Messing ©; Ennio en 

Huub Starremans ©; Paul Brandsma 



©; Lily Lenoire ©; Michel Vaessen ©; 

Kees van Ekelenburg ©; Ruud Berns 

©; jrd. ouders Kerckhoffs- Smeets en 

familie Fransen 

 

15.00: Allerzielenlof  

Gemengd kerkelijk zangkoor st. Joseph 

Welten en gemengd kerkelijk zangkoor 

Heerlerbaan. 

 

Op zondag 31 oktober staan onze 
kerken in het teken van de vieringen 
van Allerheiligen/ Allerzielen. 
Wat de meeste mensen interesseert is 
met name de dag waarop we de doden 
herdenken in zijn algemeenheid, maar 
heel bijzonder dat we bidden voor hen 
die we gedenken als de overledenen uit 
het voorbije jaar.  
 
Op zondag 31 oktober besteden we 
daar tijd aan. En wel om 15.00u in de 
Martinus kerk. 

Er is een gedenkdienst, waarbij we 
naast muziek en overweging, kaarsen 
aansteken voor alle overledenen die in 
de Martinuskerk werden ontvangen. 
 
Het kan goed zijn dat dus iemand in de 
Martinus parochie is overleden maar 
naar een andere kerk of kapel  werd 
begeleid. Hun namen staan in de 
kerkregisters van díe parochie en niet 
in die van de St. Martinus. Voor hen 
komt dan ook in die parochie de 
vermelding voor, niet in de parochie 
waarin men woonde. Zo kan het ook 
voorkomen dat mensen die van buiten 
de parochie de  St. Martinus 
“aandeden” wel opgeno-men zijn in 
onze lijst van overledenen. 
   
Aansluitend aan de plechtigheid in de 

kerk vindt de zegening der graven 
plaats. 
 

Overledenen van 21/10/2009 t/m 

heden, waarvan de uitvaart resp. 

crematie vanuit onze parochiekerk is 

geschied. 

 

2009: 

21.10 Ralph Hoefnagels, 41 jaar 

23.10 Harrie Didden, 81 jaar 

02.11 Mia Fober- van Alebeek, 85 jaar 

05.11 Maria Elisabeth Dohmen- 

Houppermans, 98 jaar 

07.12 Ennio Starremans, 43 jaar 

17.12 Jan Ramaekers, 77 jaar 

31.12 Mien Speetjens- Roumans,  

 75 jaar 

 

2010: 

08.01 Jos Inglot- Vellen, 86 jaar 

28.01 Anna Maria Geertruida 

 Wojciechowski- Hendriks,  

 91 jaar 

16.02 Karel Savelsberg, 54 jaar 

24.02 Mia Claessen- Haenen, 88 jaar 

24.02 Tilly Vos- Verbeek, 77 jaar 

04.03 Marietje Timmermans, 66 jaar 

15.03 Paul Brandsma, 79 jaar 

19.04 Mia Jacobs- Dirks, 89 jaar 

30.04 Lily Lenoire, 83 jaar 

18.05 Michel Vaessen, 77 jaar 

09.06 Wim Ellenbroek, 89 jaar 

22.06 Ruud Berns, 72 jaar 

01.07 Jo van Sloun, 68 jaar 

19.07 Fieny Consten- Quaedvlieg,  

 88 jaar 

23.07 Huub van Hout, 75 jaar 

29.08 Frits Vromen, 83 jaar 

06.09 Liesbeth Leenhouts-Renssen,  



 87 jaar 

18.09 Antoinette Thonon-de Bolster, 

 96 jaar 

 
Mededelingen 

 

Oktobermaand – Mariamaand 

Wij willen u mededelen dat op de 

donderdagavonden om 19.00 uur een 

Lof met rozenhoedje zal plaatsvinden 

in de dagkapel. 

 

 
Gerardustocht 
Op zaterdag 16 oktober, de feestdag 
van de heilige Gerardus, hervatten we 
als SPV (stichting Pelgrimswegen en 
Voetpaden) de gewoonte om vanuit 
Welten naar Wittem te lopen (ca 13 
km). We starten om 8.30 uur in de 
Martinuskerk te Welten met een korte 
bezinning en het pelgrimsreisgebed. 
Daarna wandelen we via de kapel van 
Benzenrade, de Putberg, de Bernar-
dushoeve (pauze) en via Eys en Cartils 
naar Wittem. Daar kunnen we ons 
aansluiten bij de eucharistieviering van 
12.15 uur. U kunt daarna op twee 
manieren terug: via het openbaar 
vervoer (met Veolia, lijn 21 rijdt er elk 
uur een bus rechtstreeks naar Welten) 
ofwel u kunt mee terugwandelen: langs 
een andere, even lange en mooie route 
(via Eijserheide en Ubachsberg).  
U hoeft zich voor deze tocht niet op te 
geven. Op tijd aanwezig zijn in de kerk 
is voldoende. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op 
deze tocht. Namens de SPV, Nan 
Paffen.  
 

De Parochie St. Joseph organiseert 
voor 2011 een Polenreis van 11 tot en 
met 18 september 2011 
 

Voorlopig programma van de “Bustocht 
Polen” 
 
Dag 1: vertrek uit Heerlen, overnach-

aw. 
Vertrek om 7:00u 's ochtends naar 
Polen. Verzamelplaats St. Josephkerk 

aldaar. 
 
Dag 2
daarna naar Krakau. 
Deze dag staat in het teken van O.L. 

Madonna waar wij zullen verblijven. Wij 
bezoeken de Jasna Góra, (verlichte 
berg) waarop het heiligdom is gelegen 
en waar de H. Mis wordt bijgewoond, 
daarna rondleiding in het heiligdom 
met een gids. Daarna vertrek naar 
Krakau voor avondmaal en inchecken. 
Dag 3
de kerk van Zuster Faustyna. 
Deze dag staat geheel in het teken van 
Zuster Faustyna.  
Wij bezoeken het klooster en de 
nieuwe Basiliek van de zusters van O. 
L. V. van Barmhartigheid. Zuster 
Faustyna heeft een aantal jaren in dit 
klooster ge-woond, hier is haar graf en 
hier wordt de Barmhartige Jezus 
Vereerd. Wij wonen de H. Mis. bij in 
deze basiliek. 
 
Dag 4 -
ska, middag Wadowice. 
Bezoek aan Kawary, het mooie grote 
Franciscanenklooster en het heiligdom 
van Onze Lieve Vrouw. We wonen daar 
de mis bij en krijgen mogelijk een 



rondleiding. 

Franciscaner kerk en klooster met be-
roemde 42-delige Kruisweg verspreid 
over een heuvel. In de namiddag be-
zoeken wij Wadowice, de geboorte 
plaats van Johannes Paulus II, met 
geboortehuis en vroegere parochiekerk 
van de paus. 
 
Dag 5: vroeg vertrek naar Zakopane 
Bezoek aan het Sanktuarium Matki 

ge mis, 
rest van de dag vrij. 
  
Dag 6: bezoek Krakau centrum:  
Bezoek aan de Wawel Kathedraal en de 
Maria_Basiliek op het Marktplein. 's 
namiddags bezoek aan een moderne 
kerk Arka Pana (de Ark van de Heer) in 
Nowa Huta (stadsdeel van Krakau); 
Heilige Mis. Vrij. 
 
Dag 7:  vertrek richting Nederland met 
weer een overnachting. 
 
Dag 8. Aankomst in Heerlen 
In de huidige inschatting zal het 
kostenplaatsje p.p., op basis van een 
tweepersoonskamer, 600 euro be-
dragen. Voor een één-persoonskamer 
komt daar ± 125 euro bij. 
Er werd al gevraagd in de Joseph 
parochie of er ook mensen mee mogen 
die géén parochiaan zijn. Dat kan 
zeker, met name dan wanneer iemand 
meegaat als vriend, vriendin of kennis 
zich wil aansluiten. 
Verder leggen we bij de aanmelding 
een lijst aan. E-status is eigen parochi-
aan. B-status betekent dat iemand van 
elders belangstelling heeft. Mocht de E-
lijst te weinig namen bieden om de reis 

te laten doorgaan, schuiven mensen 
van de B-lijst aan.  
 
De deken reist mee als begeleider. Een 
Nederlandse gids met Pools bloed is 
gids en hostess. 
 
Inschrijven kan op het secretariaat. Of 
via een aanbetaling op nummer 
47.56.83.846 t.n.v. T.C.F. van Galen 
van 100 euro. Zodra u bekend bent 
gewor-den krijgt u een opgave 
formulier. 
Inschrijven kan tot 15 november 2010. 

 

 

 

Gedoopt 

25-09-2010 Linn Ramakers, Akkerhof 92 

Veel vreugde bij de opvoeding! 

 

 

 

Huwelijken 
 

07-08-2010 Nouelle Wilbrink en 

William Brentjens; 

12-09-2010 Maria Hämmerle en 

Anton van Berkum; 

18-09-2010 Oona Franssen en 

Sebastiaan van de Hoek 

 

Overledenen 
 

29.08 Frits Vromen, 83 jaar,  

corr.adres: Valkenburgerweg 110,  

6419 AW Heerlen 

06.09 Liesbeth Leenhouts-Renssen, 

corr.adres: Montfortstraat 25,  



6371 HH Landgraaf 

18.09 Antoinette Thonon-de Bolster, 

Ir. Lelystraat 1, 6419 XN Heerlen 

 

Heer, geef onze dierbare doden rust 

en vrede.  

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van 

misintenties voor de maand 

november: vrijdag 22 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen 

 

Pastoor-Deken Th.v. Galen fso, 

Pancratiusstr. 41 (571.36.82) 

th.v.galen.fso@kpn-officedsl.nl        

      

Parochiekantoor en secr. 

kerkbestuur.                  

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen  

(571.32.25) sintmartinus@home.nl. 

 

Openingstijden: woensdag en 

vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 

 

Diaken L. Franssen (575.14.17) 

 

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings 

(5740143) 

 

Stichting Patiëns (523.25.04 of 

575.14.15)  

 

Nooddienst dekenaat (576.66.66) 

Kerkbijdrage / Misstipendia 

Rabobank 11.99.05.515 giro 

10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. 

Martinus 

 


