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FEBRUARI 2011 
 
Over “Wil zwakte”  en  “Wilszwakte”. 
 
We zijn al weer enkele weken oud in het nieuwe jaar. Voornemens gemaakt? 
Lukt het ermee of valt het tegen? Twee woorden houden ons namelijk bezig: 
willen en kunnen. Welke van die twee lijkt u het meest doorslaggevend? Je 
kunt wel veel willen…Waar zit nu de knoop in het leven van elke dag?  
 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat ouders hun kinderen voor houden om het zwakke 
te willen.  
Zo ook zal een werkgever niet aan werknemers toestaan dat ze aan luiheid en 
gemakzucht toegeven en hun werk niet serieus verrichten. Een top - artiest die 
half presteert zal snel geen volle zalen meer trekken. (Top)Sporters krijgen 
geen contract wanneer ze trainen aan hun laars lappen. 
 
We merken in het leven dat we als baby tot niets in staat waren. Maar 
gaandeweg kwam het “kunnen”. 
Je zag hoe iets moet en dan leer je het ook. Oefening baart kunst(= kunnen) 
zeggen we dan simpelweg. Wat ooit onmogelijk leek, blijkt best mee te vallen. 
Heb je nog talenten op bepaald gebied, dan groei je uit tot verbazingwekkende 
dingen. Kennis en vaardigheden veraangenamen de levenskunst. Dat alles is 
ook een kwestie van opvoeden. 
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Daarnaast dient een opvoeding ook gericht te zijn op de leefcode, op het 
gedrag of de leefcultuur. Een oud woord daarvoor is: de moraal of de zeden. 
Als een sporter een succesdag had, hoor je wel eens spreken over: ik had 
vandaag een goede moraal….Klinkt als: ik had er zin in, voelde me goed, wilde 
en kon ervoor gaan.  
Maar dat lukt ons niet elke dag kennelijk. Dan bouwen we er niet veel of weinig 
van, presteren niet of onder de maat. 
 
De zorg voor ons leefklimaat is afhankelijk van de mens. Wat hebben we elkaar 
te bieden? 
Niemand is blij met  troep voor zijn voordeur of in zijn tuin(tje). .Maar hoe komt 
het dan dat er toch zoveel in de bermen terecht komt of op de weg? Niemand 
zal zeggen dat hij dat blikje of papiertje of zakje niet in de afvalbak kon 
deponeren. Maar het willen was er dus niet. Met een daad als deze zegt de 
mens in feite: wat de ander ervan vindt, boeit mij niet. M.a.w.: je bent voor mij 
niet de moeite waard. 
Naast de zorg voor het milieu is er de zorg voor het lichaam. Niemand zal 
willens en wetens zich schade berokkenen. Toch moet een minister ingrijpen 
om te zorgen dat we meer aan beweging gaan doen, verstandiger eten en dat 
roken en drinken aan banden wordt gelegd. 
We “kunnen” dat wel, maar we missen kennelijk iets. En dat is de wilskracht. 
Vaak maken we onszelf iets wijs: “Nog een trekje, nog een glaasje, nog een 
keer een hapje”. Weet u wat de mens zelf er als commentaar bij zegt? “Ik zal 
nog een keer zondigen”…   
 
Als de baas komt kijken, de manager op talentjacht is, de agent je in de gaten 
houdt, je ouders een oogje in het zeil houden..als er dus iemand is die op je 
doen en laten let, dan kunnen we het wel wat we soms niet lijken te willen. 
Nu onze cultuur God eruit heeft gewerkt in het concrete van elke dag, is ook 
ons willen verzwakt. Omdat de mens zich niet meer herkent als een wezen met 
een ziel, welke huist in een lichaam dat vergaat maar alles eraan doet om de 
ziel te laten voortbestaan. We zijn dus ziel-ige mensen of bezielde mensen. U 
die dit leest …kiest zelf.    
 
Hartelijke groet, deken Th. v. Galen 
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ZATERDAG 29 januari  

Lezing: Sef. 2,3 + 3, 12-13 

Ev: Mt. 5,1-12a  

Preek: Pastoor Rohling 

19.00: Zang en orgel dhr. Maarten 

Vonhögen 

 

Jrd. ouders Kraussen-Haen (st); 

Huub Janssen ©; 

 

ZONDAG 30 januari 

Lezing: Sef. 2,3 + 3, 12-13 

Ev: Mt. 5,1-12a  

Preek: Pastoor Rohling 

10.00: Zang en orgel dhr. Maarten 

Vonhögen 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jos 

Messing ©; Echtp. Mertens-Gerits 

en kinderen (st); Michel Vaessen ©; 

 

DINSDAG 1 februari 

18.40: rozenhoedje 

19.00: H. Mis 

 

zeswekendienst mw. Barbara 

Schmidt-Stalman; fam. Jongen en 

kinderen; echtp. Hoppers- Retera 

(st) 

 

WOENSDAG 2 februari 

Feest van de Opdracht van de 

Heer in de Tempel, Maria 

Lichtmis 

09.00: H. Mis 

 

Troutje Vrösch (Buurtvereniging 

Benzenrade) 

 
 

ZATERDAG 5 februari 2011 

Vijfde zondag door het jaar 

Lezing: Jes. 58, 7-10 

Ev: Mt. 5,13-16 

Preek: Kapelaan F. Beijk 

19.00: Stille H. Mis 

 

Jrd. Bertha Weijers-Ritzerfeld; Wim 

Ellenbroek ©; Frits Vromen ©; 

Fieny Consten-Quaedvlieg ©; Ruud 

Berns ©; Tiny Waterval-Stevens 

 

Na de H. Mis zal de Blasiuszegen 

gegeven worden. 

 

ZONDAG 6 februari 2011 

Lezing: Jes. 58, 7-10 

Ev: Mt. 5,13-16 

Preek: Pastoor Rohling  

10.00:  Koor Octava 

 

zeswekendienst  mw. Fien 

Schreuder-Maenen; Huub van Hout 

©; Mevr. Trautje Janssen-Stevens 

en Hubert Janssen © Lily Lenoire 

en ouders; José Coenen-De La 

Roy; ouders Frijns-Dekker Kleijn; 

Els Glück-Kals 

 

DINSDAG 8 februari 

18.40: rozenhoedje 

19.00: H. KMis 

 

echtp. Hoppers- Retera (st);  

ouders Paffen-Wachelder; 

 

WOENSDAG 9 februari 

09.00: H. Mis 

Voor de overledenen van de 

parochie 
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ZATERDAG 12 februari 

Lezing: Sir. 15,15-20 

Ev: Mt. 5,17-37 

Preek: Kapelaan F. Beijk 

19.00: Stille H. Mis 

 

Voor de overledenen van de 

parochie 

 

ZONDAG 13 februari 

Zesde zondag door het jaar 

Lezing: Sir. 15,15-20 

Ev: Mt. 5,17-37 

Preek: Pastoor Rohling 

10.00: H. Mis met opluistering door 

Nadine Maes 

 

mw. Jos Inglot- Vellen; echtp. 

Hoppers- Retera (st) 

 

DINSDAG 15 februari 

18.40: rozenhoedje 

19.00: H. Mis 

 

Michel Vaessen ©; echtp. Hoppers- 

Retera (st); voor leden en 

overleden leden van Zij-Aktief 

vooral voor de overledenen Mevr. 

Berns en Troutje Vrösch, vanwege 

de H. Brigida; 

 

WOENSDAG 16 februari 

09.00: H. Mis 

 

Voor de overledenen van de 

parochie 

 
 

 

 

ZATERDAG 19 februari 

Lezing: Lev. 19, 1-2 + 17-18 

Ev.: Mt. 5, 38-48 

Preek: Deken H. Kuijer 

19.00: Stille H. Mis  

 

jrd. ouders Quaedvlieg-Muijrers en 

overl. fam. Leden (st); Ruud Berns 

©; Fien Schreuder-Maenen 

(Buurtvereniging Benzenrade); 

Harrie Didden en Jozefien Didden-

Simons © 

 

ZONDAG 20 februari 

Zevende zondag door het jaar 

Lezing: Lev. 19, 1-2 + 17-18 

Ev.: Mt. 5, 38-48 

Preek: Deken H. Kuijer 

10.00: Carnavalsmis (Dialectmis) 

opgeluisterd door het WF koor 

 

echtp. Hoppers- Retera (st); ouders 

Cordewener-Lemmens; 

 

DINSDAG 22 februari 

Feest van Sint Petrus Stoel 

18.40: rozenhoedje 

19.00: H. Mis 

 

echtp. Hoppers- Retera (st); Ben 

Vork en fam.; mevr. Van Huet 

 

WOENSDAG 23 februari 

Gedachtenis van de H. 

Polycarpus, Bisschop en 

Martelaar 

09.00: H. Mis 

 

Voor de overledenen van de 

parochie 
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ZATERDAG 26 februari 

Lezing: Jes. 49, 14-15 

Ev.: Mt. 6, 24-34 

Preek: Kapelaan F. Beijk 

19.00: Dameskoor 

 

jrd. Lieske Geurten en overl. fam. 

(verjaardag) (st);  

 

ZONDAG 27 februari 

Achtste zondag door het jaar 

Lezing: Jes. 49, 14-15 

Ev.: Mt. 6, 24-34 

Preek: Kapelaan F. Beijk 

10.00: Gemengd Kerkelijk 

Zangkoor  

 

echtp. Hoppers- Retera (st); Fieny 

Consten-Quaedvlieg ©; ouders 

Kals-Feijen ©; mevr. Vos-Verbeek 

©; Carola Tuinstra-Kloppenburg; 

 

DINSDAG 1 maart 

18.40: rozenhoedje 

19.00: H. Mis 

 

echtp. Hoppers- Retera (st);  

ouders Stevens-Bastiaens en 

kinderen (st); 

 

WOENSDAG 2 maart 

09.00: H. Mis 

 

Voor de overledenen van de 

parochie 

 
 

 

 

 

ZATERDAG 5 maart 

Lezing: Deut.11,18+26-28 +32 

Ev.: Mt. 21-27 

Preek: Pastoor Rohling 

19.00: Zang en orgel dhr. Maarten 

Vonhögen 

 

jrd. Marietje Timmermans; ouders 

Extra-Schillings (st); Wim 

Ellenbroek ©; Frits Vromen ©; 

Ruud Berns ©; Tiny Waterval-

Stevens; Troutje Vrösch 

(Buurtvereniging Benzenrade); 

 

ZONDAG 6 maart 

Negende zondag door het Jaar 

Lezing: Deut.11,18+26-28 +32 

Ev.: Mt. 21-27 

Preek: Pastoor Rohling 

10.00: Zang en orgel dhr. Maarten 

Vonhögen 

 

echtp.Hoppers- Retera (st); ouders 

Wachelder-Franken ©; 

 

 

GEDOOPT 

16/01 Anouk Frijns; Tijngaard 19 in 

Heerlen 

 

 

 

OVERLEDEN 
 

24/12 Fien Schreuder-Maenen, 82 
jaar 
Corr.adres: Benzenrade 25, 6419 
PG Heerlen 
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28/12 Jan Steultjens, 86 jaar 
Corr.adres: Prof. Lambertstraat 32, 
6419 BP Heerlen 
 
04/01 Jan Bovens, 66 jaar 
Bongerd 15K, 6411 JL Heerlen 
 
12/01 Walter van der Laak, 80 jaar 
Corr.adres: Weltertuijnstraat 100, 
6419 XD Heerlen 
 
17/01 Mevr. Rosenboom-Kroessen, 
82 jaar; gewoond hebbende: 
Douvenrade 1. 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

INLEVERDATUM MISINTENTIES 

 

Als u er zeker van wilt zijn dat uw 

intenties in het parochieblad 

geplaatst worden, raden wij u aan 

deze uiterlijk op donderdag 17 

februari telefonisch of persoonlijk 

bij het parochiesecretariaat op te 

geven. 

 

PAROCHIESECRETARIAAT  

De nieuwe openingstijden zijn op 

maandag van 10.00u tot 12.00u 

en op donderdag van 18.00u tot 

20.00u.  

 

KERSTMIS 2010 

 

Graag willen wij namens de 

parochie onze excuses maken voor 

het ontbreken van de koren op 

Kerstavond. Door de slechte 

weersomstandigheden was het niet 

mogelijk voor de koorleden deze 

missen muzikaal op te luisteren.  

 

Daarentegen een chapeau voor de 

bezorgers van het Martinusnieuws 

die ondanks het slechte weer, veel 

sneeuw en gladheid toch op tijd bij 

iedereen het blaadje hebben 

kunnen bezorgen. Dames en heren 

hartelijk dank hiervoor.  

 

COLLECTEGELD 

UITVAARTDIENSTEN 

 

Tijdens de uitvaart worden er twee 

collectes gehouden waarvan de 

tweede collecte gehouden wordt 

voor H. Missen voor de overledene. 

Het parochie-secretariaat neemt 

met de nabestaanden schriftelijk 

contact op over het opgehaalde 

bedrag en de invulling van de 

gewenste data. De H. Missen 

dienen binnen een jaar gelezen te 

zijn, de zes-wekendienst en de 

jaardienst vallen hier niet onder. 

Ook is het mogelijk de gewenste 

data op te geven tijdens de 

openingstijden van het 

parochiekantoor.  

 
BIJBELSTUDIE 

 
Het belangrijkste boek voor een 
christen is ongetwijfeld de bijbel!  
Velen beamen dit, maar weten 
vaak geen weg met de teksten. 
Anderen horen dat zeggen, maar 
zijn zo onbekend met het boek dat 
ze er ook niets in (kunnen) zien. 
Voor een gelovige kijk op het leven 
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en de dingen van de wereld is 
kennis en begrip van de teksten 
onmisbaar. Ze zijn uitgangspunt 
van de verkondiging. In de 
kerkelijke liturgie nemen de 
lezingen uit de heilige Schrift dan 
ook een belangrijke plaats in. Het 
boek is het kanaal waarlangs het 
Woord van God tot ons gesproken 
wordt. Het zijn niet zomaar 
woorden die lange tijd eens zijn 
opgeschreven, maar woorden die 
ons tot op de dag van vandaag 
zouden mogen raken. Het zijn 
Woorden van Leven. Ze mogen 
voor ons een richtsnoer zijn of 
worden voor het leven van elke 
dag.  
 
Al een aantal jaren kende ons 
parochie cluster zuid een 
Bijbelstudie. Ook dit jaar zal dit 
plaatsvinden, nu onder leiding van 
Rick Blom, pastoraal 
werker/seminarist. De komende 
bijeenkomsten zullen in het teken 
staan van de synoptici. Dit zijn de 
drie evangelies volgens Marcus, 
Mattheüs en Lucas. Zij vertonen 
alle drie een sterke overeenkomst 
die we nader zullen gaan bekijken. 
 
Op elke 3

e
 maandag van de 

maand komen we bij elkaar in de 
ontmoetingsruimte van de St. 
Josephparochie te Heerlerbaan. De 
avond zal van 19:30 tot 21:30 uur 
duren. Tussendoor is er tijd voor 
een kop koffie en aan het eind van 
de avond zal er nog een kort 
moment van gebed zijn. U bent 
hiervoor van harte uitgenodigd! U 
kunt zich opgeven op de pastorie 

van de St. Josephparochie via tel: 
045-5413896 ofwel via e-mail: 
rickblom7@hotmail.com 
 
Data van de bijeenkomsten: 
21 februari - 21 maart - 18 april - 16 
mei - 20 juni 
 

WERK MAKEN VAN JEZELF 
 
Het lijkt nog ver weg, maar het 
staat achter de deur van het 
carnaval: de vastentijd. Het kan 
een rijke tijd worden als je er iets 
mee doet. Je zelf bewust  
richten op je leven en je manier van 
samen- leven kan best een lichtje 
gebruiken. 
We bieden daarvoor een 
afwisselend programma. Als u mee 
wilt doen, is het goed dat u zich 
bekend maakt, voor de praktische 
gang van zaken. 
Op 17 maart starten we met een 
bezoek aan de abdij van Mamelis 
tussen 17.30 en 19.30 uur. Een 
monnik zal getuigen en verhalen 
wat in de mensen geschiedenis 
“vasten” is. 
Op 25 maart kijken we naar een 
film. 
Op 31 maart is er een sobere 
maaltijd voorzien. 
Op 7 april bespreken we de liturgie 
rond en in de vastentijd. 
Op 14 april spreken we et elkaar 
over het thema: op leven en dood.  
Ten slotte spreken we op 18 april 
over een levensfundament: de 
doop. 
 
Wie niet aan alle avonden deel wil 
of kan deelnemen, mag altijd een 

mailto:rickblom7@hotmail.com
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keuze maken. Het zijn ook op 
zichzelf staande thema´s. 
Aanmeldingen via de mailadressen 
of secretariaatsnummers.    

 
DE KERKBIJDRAGE 

 
De minimum bijdrage is door het 
Bisdom Roermond vastgesteld op  
€ 96,00 voor 2011, omgerekend € 
8,- per maand.  
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage 
blijft 1% van het netto inkomen van 
een economische eenheid. 
De bijdrage voor rouw - en 
trouwdiensten en de aanwezigheid 
in het crematorium zonder 
voorafgaande kerkdienst wordt niet 
gevraagd aan parochianen die in 
vier jaren voorafgaand aan de dag 
van de betreffende kerkdienst c.q. 
crematorium-aanwezigheid, 
kerkbijdrage hebben betaald en per 
jaar tenminste het gemiddelde van 
de in deze jaren geldende minimum 
kerkbijdrage hebben betaald. 
 
Het is goed te weten dat bijdragen 
aan de kerk vallen onder een gift 
aan goede doelen, of organisaties 
tot algemeen nut, zodat deze voor 
belastingaftrek in aanmerking 
komen. 
 
Als bijlage ontvangt een financieel 
overzicht over het jaar 2010 en een 
deelnameformulier Kerkbijdrage. 
Doet u al mee aan de kerkbijdrage 
dan hoeft u het deelnameformulier 
niet in te vullen. Wilt u een 
machtiging tot automatische 
incasso afgeven of een wijziging in 
de bijdrage doorgeven, dan kan dit 

door het getekende formulier te 
deponeren in de brievenbus van de 
pastorie: Welterkerkstraat 3, 
6419CR Heerlen. 
 
Het Kerkbestuur dankt iedereen 
van harte voor de verleende 
bijdrage in het afgelopen jaar. En 
bij voorbaat danken wij iedereen 
die ook dit jaar een bijdrage willen 
verstrekken. 
 

FINANCIËLE OVERZICHT 
 
Zoals uit de cijfers blijkt zijn de 
inkomsten aanzienlijk gedaald. De 
kerkbijdragen, toch de belangrijkste 
bron van inkomsten, waren 
behoorlijk lager. Ook de collectes 
waren lager. De inkomsten uit H.H. 
Missen waren praktisch gelijk. 
De uitgaven van gebouwen en 
begraafplaats waren aanzienlijk 
hoger, door vooral onderhoud aan 
het Gemeenschapshuis, zoals 
schilderwerkzaamheden, herstel 
lekkage in de kelder en verhoging 
van de verzekeringspremies van de 
Kerk. Ook de verfraaiing van de 
dagkapel bracht extra kosten met 
zich mee. 
Het dalen van de kerkbijdrage 
stemt tot nadenken en vraagt om 
actie en willen wij bijzonder onder 
uw aandacht brengen. 
 

ACTIE “KERKBALANS” 2011 
Een kerk is van blijvende waarde 
 
Geachte wijkgenoot van Welten - 
Benzenrade, 
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Met uw woonadres behoort u tot de 
parochie St. Martinus. Elk jaar doen 
we, zoals landelijk gebruikelijk is, 
op zoveel mogelijk mensen een 
beroep tot ondersteuning. De 
parochie kerk is er immers van en 
voor de mensen. Mensen die heel 
divers met de kerk omgaan. Het 
kan gaan van hoogst betrokken via 
“goed dat ze er is” tot onverschillig 
of afwijzend. 
       
Tegen allen willen we zeggen dat 
in- en met de kerk veel mensen 
stilstaan bij de hoogte- en 
dieptepunten van hun leven . Blij 
vieren we ons geluk, we delen 
verdriet en we komen op voor 
mensen die het minder goed 
getroffen hebben.  
Geloven is gratis, maar het werk 
van onze parochie moet wel op de 
een of andere manier gefinancierd 
worden. Kerkbalans is een 
jaarlijkse financiële actie waarmee 
u uw parochie en al het 
waardevolle werk dat daar wordt 
gedaan, ondersteunt en in stand 
houdt. De bijdrage die u betaalt, 
wordt gebruikt voor de lopende 
kosten van onze parochie: het 
salaris van het priesterteam, de 
kerk en de pastorie, het 
energieverbruik, kosten voor de 
liturgie, activiteiten voor kinderen 
en jongeren, diaconale activiteiten, 
versiering, koren, organisten en 
dirigent, scholing en vorming van 
vrijwilligers, administratiekosten en 
drukkosten. Het gaat om al die 
kosten die gemaakt moeten worden 
om als parochie te functioneren.  
 

Voor onze inkomsten zijn wij vrijwel 
uitsluitend afhankelijk van de 
bijdragen van onze parochianen. 
Het bisdom draagt alleen bij als er 
nood aan de man is of bij 
bovenmatige kosten. Dan doneren 
zij met procenten.  
Met uw bijdragen kunnen we – met 
zuinig beleid en de hulp van veel 
vrijwilligers – rondkomen.  
Daarom willen we ook in 2011 de 
actie Kerkbalans van harte bij u 
aanbevelen.  

 
Een kerk is inderdaad van 

blijvende waarde 
Daar geef je voor! 
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FINANCIEEL OVERZICHT OVER HET JAAR 2010 

(bedragen afgerond op € 100,00) 

 

INKOMSTEN 2010 2009 

Kerkbijdragen € 42.100,00 € 46.500,00 

Collectes € 17.000,00 € 21.400,00  

Collecte Missie / Vastenactie € 2.100,00 € 2.800,00  

Kaarsengeld € 2.500,00 € 3.200,00  

HH. Missen € 13.000,00 € 13.400,00  

Grafhuur € 15.400,00 € 18.300,00  

Huur gebouwen € 5.500,00 € 5.500,00  

Rente en Diversen € 17.100,00 € 21.000,00  

TOTALEN INKOMSTEN € 114.700,00 € 132.100,00 

   

UITGAVEN 2010 2009 

Gebouwen en begraafplaats, energiekosten, 
lasten en verzekeringen 

€ 66.000,00 

 

€ 30.100,00 

 

 
Eredienst, pastorale activiteiten en beheers- 
kosten (liturgische benodigdheden, zangkoor, 
kerkversiering, gewaden, parochieblad, 
telefoon, porto, administratiekosten, 
vergaderingen, tijdschriften en abonnementen) 

 
€ 19.000,00 

 

 
€ 17.000,00 

 

 
Verplichte en vrijwillige bijdragen (afdrachten 
Bisdom, dekenaat, missie- en vastenacties 
etc.) 

 
€ 22.000,00 

 

 
€ 25.400,00 

 

 

Salarissen en Sociale lasten, Priesters, diverse 

medewerkers, sociale lasten Bisdom 

 
€ 22.000,00 

 

 
€ 26.100,00 

 

 

Naar/t.l.v. onderhoudsfonds (minus) 

 

€ 14.300,00 

 

€ 25.000,00 

 

Exploitatie saldo 

  

€ 8.500,00 

TOTALEN UITGAVEN € 114.700,00 € 132.100,00 

 

Welten – Benzenrade, 17 januari 2011 

Het Kerkbestuur, W.P.J.M. Vaessen 
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 DEELNAMEFORMULIER KERKBIJDRAGE 
 
Parochie St. Martinus   U kunt het ingevulde formulier 
Welterkerkstraat 3   deponeren in de brievenbus van 
6419 CR HEERLEN   de pastorie 
Tel. 045-5713225 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

De mogelijkheden om mee te doen aan de kerkbijdrage zijn: 
0 Ik geef een machtiging tot automatische afboeking van de kerkbijdrage via 

onderstaand machtigingsformulier; 
0  Ik geef zelf opdracht aan mijn bank/postbank om een bedrag van €…………. 

over te boeken op bankrekening 11.99.05.515 en doe dit per 
maand/kwartaal/halfjaar/jaar. 

0  kunt u contact met mij opnemen over de kerkbijdrage. 
Telefoonnummer:………………… 

 
Naam en voorletters…………………………………………………….. 
Adres                       …………………………………………………….. 
Postcode en plaats   …………………………………………………….. 
     Handtekening. 
 
     ……………………………………….. 
 

MACHTIGINGSFORMULIER 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
R. K. Kerkbestuur St. Martinus te Heerlen, om van zijn/haar hieronder genoemde 
rekening bedragen af te schrijven wegens Kerkbijdrage. 
 
Bankrekeningnummer………………………….. Postbank nr……………………….. 
 
Bedrag €……… per maand/kwartaal/halfjaar/jaar (doorhalen wat niet van toepassing is) 

                                               
Bij wijziging van het Adviestarief van het Bisdom ga ik akkoord met aanpassing van het 
tarief. 
 
Het betreft een: 0 nieuwe machtiging; 0 gewijzigde machtiging. (aankruisen wat van 

toepassing is) 
    
Naam en voorletters…………………………………………………….. 
Adres……………………………………………………………………. 
Postcode en plaats………………………………………………………. 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling tot automatische incasso 
opgesteld door de gezamenlijke banken, spaarbanken en postbank. 
 
Datum…………………………   
Handtekening…………………………………………   
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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        

Website       www.parochie-welten.nl/site/  

Openingstijden: MA van 10.00u - 12.00u en DO van 18.00u - 20.00u 

 

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/

