MAART 2011
Er wordt massaal “aanbeden”
Kent u dat woord aanbidding (nog)?
Wij schilderen u even het plaatje ervan. Een priester (of diaken) komt uit de
sacristie, bekleed met een feestelijk gewaad (de koormantel). Op het altaar
staat een “Monstrans”, een deftige houder voor het erin opbergen van een
grote Hostie.
Omdat we Jezus daarin aanwezig weten knielen we en gebruiken aan het
begin en einde wierook om die Goddelijke aanwezigheid in het Allerheiligste te
onderlijnen. En we zingen een feestelijk lied als eerbetoon.
Ik moet dit even proberen uit te schrijven, omdat hele generaties er geen bal
meer van weten of snappen. Hoe kan ik dan schrijven en beweren dat er
massaal aanbeden wordt?
Simpel, ik kijk niet naar de kerk maar naar bijvoorbeeld de “zonaanbidders”.
Mensen die in onze wintermaanden de zon over zich laten schijnen elders in
de wereld getuigen daarvan met hun bruine toet. Tenzij het zonnebankers zijn
natuurlijk. Maar u merkt: die aanbidding van de zon laat sporen na.
Dat geldt eigenlijk voor alle vormen van “aanbidding”. Mensen maken makkelijk
veel tijd vrij voor iets of iemand waar ze zich bij thuis voelen, bij aansluiten, het
zich laten welgevallen.
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Mensen die dat carnaval “aanbidden” zijn al volop bezig: maken plannen,
maken of kleren voor die dolle dagen, gaan naar bals en revue´s, leren zich de
(nieuwe) schlagers, sparen voor de naderende uitgaven.
Anderen worden hemaal heet en opgewonden als ze de kriebels krijgen om te
gaan shoppen. Meestal kan dat uren duren en dan krijgen ze er nog geen
genoeg van. De koopjes zijn dan voor het thuisfront “niet duur” en daarmee is
de aanbidding van het shoppen/kopen gerechtigd en wekt een “vrome” indruk.
Weer anderen genieten terrasjes, koffiezaken en gelegenheden waar ze met
volle teugen zich verheugen over ontbijtjes, gebak of lunch tot dineetjes toe.
Grote menigten “aanbidden” het aanbod op de woonboulevards, de autoshows,
de sportevenementen of de concerten. Men maakt er ruim tijd voor vrij,
“bewondert”, “aanbidt”, “bezingt en bejubelt de favorieten”, siert met aankopen
zichzelf of het huis ermee, of de tuin vertoont sporen van dankbaar
koopgedrag, men gaat diep door de knieën in de sportscholen waar inspanning
en pijn betekent dat het lichaam er beter van wordt zodat we naderhand
“bewierookt“ worden als men ons zegt: wat zie je er goed uit!
U ziet, alles wat we aanbidden laat zijn sporen na. In en óp het individu, in
onze omgeving, in onze organisatie, in onze samenleving.
Gelukkig zij die in hun relatie hun eens gekozen partner nog aanbidden met de
ogen van de eerste liefde. Gelukkig zij door zoveel aandacht en lofprijzing zich
extra gesteund weten door hun dankbare fans die telkens weer terugkeren.
Gelukkig zij die van hun winkels en (muziek- en sport) helden veel inzet
ontvangen om de ontmoeting weer perfect te maken.
Ik denk daar wel eens aan, als we met een handje vol aanbidding houden bij
Hem die ons troost kan geven en energie, en inzicht en wijsheid en rust en
vrede. Wat zou het zijn en betekenen als Dé Heilige iets van zijn glans op ons
zou kunnen leggen? Niet alleen om God iets te vragen, maar ook om Hem te
naderen, die we straks eeuwig mogen zien.
Mogelijk kan de vastentijd u eens (extra) naar zijn Godshuis brengen.
Hartelijke groet, deken Th. v. Galen

WERK MAKEN VAN JEZELF IN DE VASTENTIJD 2011
Vanuit de Raad van Kerken hebben enkele leden zich bezonnen op de
vastentijd, die staat achter de deur van de carnaval. Op 9 maart is het
Aswoensdag. Vanouds is dit de tijd van voorbereiding op Goede Vrijdag en
Pasen door bezinning en soberheid. Dat kan een rijke tijd worden, wanneer we
er wat mee doen. Onszelf bewust richten op ons leven en onze manier van
samen-leven kan best extra aandacht gebruiken. Het is de bedoeling om u en
jullie voor de weken tot Pasen een afwisselend programma van bezinning aan
te bieden. Aan sommige bijeenkomsten zijn kosten verbonden.
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- Op woensdag 9 maart zijn er zowel
‟s morgens als ‟s avonds in diverse
kerken in Heerlen en omstreken vieringen, waarin askruisjes worden
gegeven.
- Op donderdag 17 maart zijn we
welkom in de Abdij Mamelis. We
zullen daar in gesprek gaan met een
van de broeders over zijn ervaringen
rond vasten. In verband met de dagorde van de abdij kunnen we terecht
tussen 17.30 en 19.30 uur. Om 17.00u
verzamelen we daarom op de parkeerplaats bij de Josephkerk aan de
Heerlerbaan. Vandaar kunnen we carpoolen naar Mamelis.
- Voor vrijdag 25 maart is een film gereserveerd. Deze zal ons een getuigenis
geven van geloofstrouw en offerbereidheid. Deze zal vanaf 20.30 worden
vertoond in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2. Kosten 5 euro p.p.
- Op donderdag 31 maart wordt een sobere maaltijd geserveerd.
Deze zal om 18.00 uur klaar staan in een van de zalen bij de Protestantse
Kerk aan het Tempsplein. Kosten p.p. 2,50 euro
- Voor wie naar vormen van praktische bezinning zoekt, is misschien liturgisch
bloemschikken op donderdag 7 april a.s. een goede optie. Hierbij hoort
enige inleiding in de liturgie rond de vastentijd. Daarvoor gaan we naar de
zaal onder de Josephkerk, Heerlerbaan, aanvang 20.00 uur.
Kosten 15 euro p.p.
- In de ontmoetingsruimte van de Josephkerk, Heerlerbaan bent u op
donderdag 14 april van 20.00 tot 22.00 uur welkom voor een avond over „op
leven en dood‟. Wat heeft Goede Vrijdag ons in dit verband te zeggen?
- Op maandag 18 april tenslotte willen we nadruk leggen op leven, nieuw
leven. Dit gebeurt tijdens een samenzijn in een van de zalen van de
Protestantse Kerk aan het Tempsplein, aanvang 20.00 uur. In de Vroege Kerk
werd vooral in de Paasnacht gedoopt. Het sacrament van de doop is
belangrijk in oecumenisch perspectief. De Protestantse Kerk in Nederland en
de Rooms-Katholieke Kerk erkennen elkaars doop. In de Paasnachtviering
past ieder jaar het „vernieuwen van de doopbelofte‟. Hoe leeft dit voor ons?
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Wilt u er over denken om mee te doen? Wat kan u tegenhouden? Wat brengt
u in beweging voor bezinning? Weet u van harte welkom! Wie niet aan alle
avonden wil of kan deelnemen, kan uiteraard een keuze maken; het zijn
immers op zichzelf staande thema‟s.
Aanmelden kan via secretariaat@pancratiusheerlen.nl of bloemlag@online.nl
of via 045 571 21 77 (op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
14.00 en 17.00 uur).
Namens de Raad van Kerken Parkstad,
deken Th. van Galen fso en ds. S. Bloemert
ASWOENSDAG
Gun u zelf de vreugde van een geboden vasten – en onthoudingsdag! Leef
eens een dag sober in eten en drinken! Durf eens een dag solidair te zijn met
de armen van de wereld om te beseffen hoe rijk we doorgaans zijn. Ga eens
een dag de woestijn in om naast de dagelijkse drukte GOD te vinden.
Onze kerk biedt u de kans voor het gebedsmoment rond het askruisje, het
zichtbare teken van onze afhankelijkheid van de Schepperswil dat we tot het
stof terugkeren vanuit ons lichaam opdat onze ziel het ware leven kan
binnengaan.
Voor askruisjes in de kerken van de samenwerkende kerken:
Pancratiuskerk om 10.00 en 19.00 uur.
Martinuskerk om 19.00 uur.
Josephkerk om 19.00 uur
Een askruisje is een bezinningsmoment, geen aanleiding tot een feest.
UITVOEREN REQUIEM VAN FAURE
Op Palmzondag 17 april biedt de Pancratiuskerk de gelegenheid voor een
passend concert met het oog op de Goede Week. We dragen u nu reeds de
datum aan met de uitvoerende zodat u deze datum nog tijdig kunt noteren.
Uitvoerenden zijn HGK Paluda samen met solisten en accordeonorkest.
Het zangkoor vraagt geen entree maar kijkt of de vrijwillige bijdrage
kostendekkend kan zijn voor de vergoeding van het orkest en solisten.
De aanvangstijd is 19.30 uur.
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ZATERDAG 26 FEBRUARI
Lezing: Jes. 49, 14-15
Ev: Mt. 6,24-34
Preek: Kapelaan F. Beijk
19.00u: Dameskoor

ZATERDAG 5 MAART
Lezing: Deut. 11, 18+26-28+32
Ev: Mt. 7, 21-27
Preek: Pastoor Rohling
19.00u: Maarten Vonhogen

Jrd. Lieske Geurten en overl. Fam.
(verjaardag) (st); ouders KurversEussen en kleindochter Mireille

Ouders Extra-Schillings (st); Wim
Ellenbroek ©; Frits Vromen ©; Tiny
Waterval-Stevens, Troutje Vrösch
(Buurtvereniging Benzenrade); Jrd.
Marietje Timmermans; ouders
Mathieu Heuts-Quaedvlieg; Ruud
Berns ©

ZONDAG 27 FEBRUARI
Lezing: Jes. 49, 14-15
Ev: Mt. 6,24-34
Preek: Kapelaan F. Beijk
10.00u: Meerstemmig gemengd
koor

ZONDAG 6 MAART
Lezing: Deut. 11, 18+26-28+32
Ev: Mt. 7, 21-27
Preek: Pastoor Rohling
10.00u: Schola Gregoriaans

Echt. Hoppers-Retera (st); Fieny
Consten-Quaedvlieg ©; ouders
Kals-Feijen ©; mevr. Vos-Verbeek
©; Carola Tuinstra-Kloppenburg;
voor de overledenen van de fam.
Schouten; Jan Steultjens (sen.
Sociëteit Welten-Benzenrade);
ouders Paas-De Esch; uit
dankbaarheid.

Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders
Wachelder-Franken ©; Paul
Brandsma ©; Mevr. Mia VankanJannes, mevr. Mieke Jacobs

DINSDAG 1 MAART
18.40u: rozenhoedje
19.00u: H. Mis
Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders
Stevens-Bastiaens en kinderen (st)

DE MIS VAN DINSDAG 8 MAART
KOMT TE VERVALLEN I.V.M.
CARNAVAL

WOENSDAG 2 MAART
09.00u: H. Mis

I.V.M. ASWOENSDAG IS ER
GEEN OCHTENDMIS MAAR EEN
AVONDMIS

Voor de overledenen van de
parochie.
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WOENSDAG 9 MAART
Aswoensdag
Vasten en onthoudingsdag
Begin van de veertigdagentijd
19.00u: Schola Gregoriaans

DINSDAG 15 MAART
18.40u: vastenvespers
19.00u: H. Mis
Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders
Paffen Wachelder; Paul Brandsma
©; Michel Vaessen ©

Echtp. Hoppers-Retera (st); Joseph
Schrijvers (st); ouders Kals-Feijen©

WOENSDAG 16 MAART
09.00u: H. Mis

ZATERDAG 12 MAART
Lezing: Gen. 2, 7-9+3, 1-7
Ev: Mt.4,1-11
Preek: Deken Van Galen
19.00u: Maarten Vonhogen

Voor de overledenen van de
parochie.
ZATERDAG 19 MAART
Lezing: Gen. 12,1-4a
Ev: Mt. 17, 1-9
Preek: Kapelaan Beijk
19.00u: Nadine Maes

Zeswekendienst Agnes
Rosenboom-Kroezen; Jrd. ouders
Greten-Latten en zoon Jan (st);
voor de overledenen van de fam.
Consten-Vrösch (st); Fieny
Consten-Quaedvlieg ©; Harrie
Didden en Jozefien Didden-Simons
©; overleden ouders Watervale
Huppertz en fam.; 2 jrd Lenie
Steur-Janssen

Ouders Gulikers-Vrösch (st) (v.w.
verjaardag)
ZONDAG 20 MAART
e

2 zondag van de veertigdagentijd

Lezing: Gen. 12,1-4a
Ev: Mt. 17, 1-9
Preek: Deken van Galen
10.00u: Maarten Vanhogen

ZONDAG 13 MAART
e

1 zondag van de veertigdagentijd

Lezing: Gen. 2, 7-9+3, 1-7
Ev: Mt.4,1-11
Preek: Deken Kuijer
10.00u: Maarten Vonhogen

Echtp. Hoppers-Retera (st); Mw
Jos Inglot-Vellen; Jrd. overleden
ouders Lemmens-De la Haye (st);
Paul Brandsma ©; Jrd. ouders
Wilders-Gielkens (st); Trautje
Janssen - Stevens en Hubert
Janssen ©;

Echtp. Hoppers-Retera (st); Huub
van Hout ©; Jrd. Jo Hofland; Mia
Verhoeckx-Eymael ©
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WOENSDAG 30 MAART
09.00u: H. Mis

DINSDAG 22 MAART
18.40u: vastenvespers
19.00u: H. Mis

Voor de overledenen van de
parochie.

Echtp. Hoppers-Retera (st);
WOENSDAG 23 MAART
09.00u: H. Mis

ZATERDAG 2 APRIL
Lezing: Sam. 16, 1b+6–7+10–13a
Ev: Joh. 9,1-41
Preek: Deken Kuijer
19.00u: Dameskoor

Voor de overledenen van de
parochie.
ZATERDAG 26 MAART
Lezing: Ex. 17, 3 - 7
Ev: Joh. 4, 5 - 42
Preek: Prof. Rohling
19.00u: Maarten Vonhogen

Wim Ellenbroek ©; Frits Vromen ©;
Fieny Consten-Quaedvlieg ©; Ruud
Berns ©; Tiny Waterval-Stevens;
Wiel Griens
ZONDAG 3 APRIL
e

4 zondag van de veertigdagentijd

Tonny Bianchi-Dabekaussen en
overl. familie; Jrd. Ben Vork; Jrd. Jo
Roeks; Jrd. Huub Crombach

Lezing: Sam. 16, 1b+6–7+10–13a
Ev: Joh. 9,1-41
Preek: Deken Kuijer
10.00u: Schola Gregoriaans

ZONDAG 27 MAART
e

3 zondag van de veertigdagentijd

Lezing: Ex. 17,3 - 7
Ev: Joh. 4,5 - 42
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Maarten Vonhogen

Echtp. Hoppers-Retera (st); Huub
van Hout ©; overl. ouders LenoireNijsten en zoon Jacques; Paul
Brandsma ©; Michel Vaessen ©

Echtp. Hoppers-Retera (st);

OM 11.30U TOEDIENING HEILIG
VORMSEL IN DE MOEDER
ANNAKERK, BEKKERVELD

DINSDAG 29 MAART
18.40u: vastenvespers
19.00u: H. Mis

DOPELING

Echtp. Hoppers-Retera (st);
overleden broers en zussen (st)

20/03 Jessie Heijenrath
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OVERLEDENEN

LEPRA-COLLECTE 2011

29.01 Jim Vlot, oud 86 jaar, corr.
adres: Ir. Lelystraat 62, 6429 XS
Heerlen

De huis-aan huis collecte in Welten
en Benzenrade heeft € 1362,90
opgebracht. Verleden jaar was dat
€ 1375,57.
Alle gevers en ook alle dames en
heren die gecollecteerd hebben,
heel hartelijk bedankt.

05.02 Nettie Bemelmans-Cremers,
oud 85 jaar, corr.adres:
Strengstraat 5, 6617 AT Borgharen
09.02 Dhr. Kurtyka, oud 86 jaar,
gewoon hebbende Douvenrade
612, 6419 AG Heerlen

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
DOOPSEL
Ouders die hun kind willen laten
dopen kunnen deelnemen aan de
doopvoorbereiding op de pastorie
(Welterkerkstraat 3) in Welten op
iedere eerste maandag van de
maand. Indien gewenst kun u zich
hiervoor opgeven bij Diaken
Renckens telefoon 045-5421730 of
Rick Blom telefoon 045-5413896.

11.02 Hub Dielen, oud 88 jaar,
Burg. van Rooystraat 13, 6417 XJ
Heerlen

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 24
MAART telefonisch of persoonlijk
bij het parochiesecretariaat op te
geven.
PAROCHIESECRETARIAAT
De openingstijden zijn op maandag
van 10.00u tot 12.00u en op
donderdag van 18.00u tot 20.00u.
Carnavalsmaandag is het parochiesecretariaat gesloten.
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EEN OVERZICHT VAN BIJZONDERE KERKELIJKE DAGEN IN 2011










09/03
03/04
21/04
22/04
24/04
02/06
12/06
03/07

Aswoensdag: vasten- en onthoudingsdag
11.30u clusterbrede vormselviering in de Moeder Annakerk
Witte donderdag
Goede vrijdag: vasten- en onthoudingsdag
Pasen
Hemelvaartsdag: Viering eerste H. Communie (10.00u)
Pinksteren
Processie

KERKHOF AKERSTRAAT OPEN
Met ingang van 1 maart mogen we weer op dit prachtige stadskerkhof mensen
begraven. Men maakt er plekken voor urnbijzetting! Men gaat er zelfs bankjes
zetten om er een rustplek van te maken bij hen die op weg zijn gegaan naar de
plaats van de eeuwige rust.
Na veel wikken en wegen rond de kerkhoven is de raad dan toch aan de wens
van velen tegemoet gekomen: de doden horen immers dicht bij ons.
Op het moment dat we u dit laten weten is nog niet bekend hoe we dit moment
samen met de gemeente kunnen onderlijnen.
Er is van de wethouder N. Aarts de uitdrukkelijke wens neergelegd om dit te
doen, samen met de Pancratiuskerk en met de mensen die zich als comité voor
deze heropening hebben ingezet. Onder aanvoering van Roel Leers verflauwde
de aandacht voor deze hartenwens van velen niet op het politiek toneel.
Op zondag 13 of zondag 20 maart zouden we na de Mis van 11.30 vanuit de
kerk naar deze prachtige dodenakker trekken voor een openingsmoment. Maar
om dat zeker te weten moeten we u verwijzen naar berichtgeving daarover in
de lokale media. Daarin zult u ook dan meer vinden over de nieuwe tarieven
welke dit gemeentekerkhof gaat hanteren.
Wel is het zo dat vanaf dit jaar op dit kerkhof een Allerzielenbijeenkomst zal zijn
vanuit de Pancratius. Het gedenken van de doden van het voorbije jaar gebeurt
dan in een middagplechtigheid in de kerk, waarna we naar dit kerkhof gaan
voor de zegening der graven.
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BIJBELSTUDIE (HERINNERING)
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 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
medewerker/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.
e

Op elke 3 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 maart - 18 april - 16 mei - 20 juni
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90 JAAR BEDEVAARTEN NAAR LOURDES
Al 90 jaar verzorgt de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten,
bedevaarten voor pelgrims uit heel Nederland. In 2011 bieden zij reizen aan
naar:
- Lourdes
- Rome
- Banneux
- Czestochowa

- San Giovanni Rotondo (Pater Pio)
- Maastricht (Heiligdomsvaart)
- Madrid (WJD)
- Echternach

Een uitgebreide brochure kunt u aanvragen bij:
Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten
Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht
Tel: 043 – 3215715 of www.bedevaarten.com

OPVOERING SAVELBERGKLOOSTER 27 MAART 2011
Op zondag 27 maart zal het eerste kamerconcert in De Kapel van het
Savelbergklooster plaatsvinden: „Parels van de Barok‟
Italiaanse en Duitse barokmuziek.
Er zullen werken worden uitgevoerd van Paolo Benedetto Bellinzani (1690 –
1757) en Johan Sebastian Bach (1685 – 1750).
De uitvoerende musici zijn: Ruth Boersma; dwarsfluit, Chiaki Omura;
klavecimbel en Ephraïm van IJzerlooij; cello.
Uitgevoerd worden: Sonata I opus 3, nummer 3 in C groot van Bellinzani,
Sonata II opus 3, nummer 8 in c klein van Bellinzani,
Sonata in E groot BWV 1035 van J.S. Bach en Sonata in g klein BWV 1030-b
van J.S. Bach.
Aanvang: 19.30 u.
Entrée: € 12,50, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.
Reserveren aanbevolen.
Meer informatie: 045 – 571 9820 of www.savelbergklooster.nl
Kassa en museum zijn open op dinsdag en donderdag t/m zondag van 10.30 u.
tot 17.00 u.
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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.bisdomroermond.nl
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