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APRIL 2011 
 
Over “Hard hollen”  en  “Hart op hol”  
 
Op adressen waar mensen thuis zorg nodig hebben, staan de dames en heren 
onder zakelijke druk. Voor het verrichten van een bepaalde handeling of zorg is 
vanuit een kantoordesk een bepaalde tijd voorzien. Voor wassen, steunkousen 
aantrekken, spuit zetten, kamer poetsen en dergelijke heeft men een bepaalde 
tijd. Dan is het weer hard hollen naar het volgende adres. Ook hier wordt 
productie gevraagd. Net als in ziekenhuizen is zorg in tijd berekend. Iets wat 
ook in het bedrijfsleven trouwens geld. Bel je met een bepaald type kantoor 
voor een vraag, drukt de deskundige een klok in en krijgt u de rekening thuis.  
Lang niet elke werknemer die hierin moet meedraaien is daar gelukkig mee. 
Van de baas mogen ze hun hart niet laten spreken. En dat voelt de man of 
vrouw die deze zorg dan ook ervaart als koel en zakelijk. 
De tsunami in Japan toonde ons weer hartverscheurende beelden voor de 
mensen die getroffen zijn. Het zal je maar treffen….Natuurlijk zijn er de doden. 
Vervolgens de mensen die het verleden zien wegvagen, in het heden met lege 
handen ( = zonder huizen met inhoud) komen te staan en maar moeten zien 
welke toekomst er op hen wacht. 
De tsunami welke de westerse wereld al jaren treft, krijgen we langzaam maar 
zeker in beeld. Nu de golven van ongeloof en het afgekeerd-zijn van God jaren 
lang ´onzichtbaar` haar slag kon slaan, komen steeds meer de gevolgen ervan 
aan de oppervlakte. Golven die de wetgevingen overspoelden en waardoor 
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alles is prijsgegeven wat met de meest fundamentele geboden te maken heeft. 
Golven die het geweten en de moraliteit van alle handelen een ander aanzien 
gaven. Tot in het maatschappelijke verkeer dringt de groeiende verzakelijking 
hard door. In feite worden we beroofd van een hartelijke inzet. 
Je bent gewoon stom verbaasd als je hartelijk te woord wordt gestaan, iemand 
net ietsje meer doet dan je gevraagd hebt, iemand zijn hart onder de 
vereniging zet zonder er zelf meteen voordeel bij te willen halen. Het is 
opmerkelijk wanneer iemand je gewoon wat tijd en een oor geeft, dat voor jou 
bedoeld is en niet uit is op eigen voordeel.  
We hebben ons het Godsbeeld laten roven en daarmee het mensbeeld dat 
Jezus uitdroeg: dient elkander, bemint elkander, heb iets voor elkaar over, 
draagt elkanders lasten, vergeeft elkander, blijf niet eeuwig verwijten maken en 
wees barmhartig, zoals Uw Hemelse Vader barmhartig is.  
God is nu eenmaal liefde, maar als we die God ons laten afpakken, wordt ook 
die liefde niet meer vanzelfsprekend. We laten ons het hart afnemen, oftewel 
geven we de hardheid een kans boven een liefdevolle benadering. 
De vastentijd is een uitnodiging aan uw adres om God te naderen. Hem te 
ontmoeten in woord en gebed en sacrament. Om de ware liefde weer een 
plaats te geven in ons leven en daardoor in onze maatschappij. Om een einde 
te helpen maken aan de liefde die uit is op eigen gewin en op zichzelf, te 
behagen en te bevredigen. 
Ik wens u een zinvolle vastentijd.  
 
Deken Th. v. Galen      
 
 
 
WAAROM VASTEN? 
 
De vastenperiode, d.w.z. de 6 weken voorafgaand aan de viering van Pasen, 
kende een aantal gebruiken die tot gewoonten werden. Zo was er ´het zich iets 
ontzeggen in eten en drinken´, en zeker ´het niet snoepen´ was in zwang bij de 
kinderen die er een vastentrommel op na hielden. In het huishouden werd in 
het hele huis schoon schip gemaakt en men ging biechten voor de Pasen. Ook 
een vorm van schoonmaak van onnodige ballast. Voor Paasdag ´stak men zich 
in nieuwe kleding´ om aan te geven dat we – innerlijk vernieuwd – dit ook lieten 
zien aan de buitenkant. Echt vasten was lastig en dus waren we blij als de 
kerkklokken ´weer terug waren´, het Pasen luidden en dat we weer ons aan 
een aantal geneugten konden overgeven.  
Deze gewoonten werden uiterlijkheden, en dus niet meer aansprekend. 
Bovendien kon men door een vastenoffer, heel legitiem overigens, zich ook 
berustend voelen dat men de vasten beleefd had. Alleen..werd het offer meer 
en meer tot een verplichte …fooi.  En daarmee kwam een eind aan de invulling 
van het eigenlijke vasten. 
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Het vasten is de laatste jaren herontdekt door de geneeskunde en door 
meditatiebewegingen. Vastenkuren en het uitsluitend leven op sappen 
gedurende bepaalde tijd worden met veel succes ontvangen tegen de grote 
beschavingsziekten. Vooral tegen reuma en gewrichtsontsteking en 
overgewicht. Meditatietechnieken worden vaak verbonden met vasten om in te 
groeien in stilte. Vredesactivisten zetten hongerstaking in als protestmiddel en 
dj.´s laten een week lang zich opsluiten zonder voedsel en weinig nachtrust om 
geld in te zamelen voor een goed doel.  
 
Alleen, het lijkt wel of de kerk in deze haar stem is vergeten. De vasten als 
uitdrukking van een gelovig bouwen op God is verwaterd. Omdat de wereld 
misprijzend ging neerkijken op het  zuiver lichamelijke vasten, maakten we er 
een geestelijk project van. Als je maar voelde dat je vrij kon staan ten aanzien  
van de dingen van de wereld was dat prima. Dat het prijsgeven van de 
lichamelijke verstervingen ook de geest van het vasten naar huis stuurde, zien 
we nu achteraf.  
Vasten in de zin van je iets ontzeggen, te beginnen op Aswoensdag, brengt 
mensen samen, verbindt en maakt saamhorig. Het maakt je geestelijk sterker 
omdat je jezelf overwint.  
Niet geprobeerd, niet gescoord.     

 
 
MIJMERINGEN VAN EEN KAPELAAN 

 
Afslanken om te groeien 
Vasten, jezelf iets ontzeggen, doet niemand graag. Je moet je er altijd toe 
aanzetten. Zelfs afslanken, toch vaak goed voor de gezondheid, kost moeite. 
De advertenties met afslankmethoden doen alsof het een fluitje van een cent is 
om slank te worden, maar alleen al de grote hoeveelheid advertenties geeft 
aan dat het niet zo gemakkelijk is. Juist in deze tijd van overvloed is soberheid 
hard nodig. 
Werkdruk beperken 
Eigenlijk sluit dit aan bij één van de huidige trends: jezelf zijn. Je moet jezelf 
niet kapot werken, stress vermijden, geen slachtoffer zijn van de klok 
enzovoort. Vasten is ook de werkdruk beperken. 
Je moet voor jezelf opkomen, je niet weg laten drukken door anderen, je eigen 
mening zeggen, ontdekken wat jezelf wilt, kortom jezelf worden. Soms kan dit 
doorslaan naar egoïsme en eigenwijsheid, maar het kan ook betekenen: zelf 
groeien, vrijer worden om ook meer voor anderen te kunnen betekenen. 
Vasten is …  
En juist voor dit laatste is vasten belangrijk. Vasten is je beperken in eten en 
drinken, om meer te kunnen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zoals 
Jezus het zegt in de Bergrede. Juist door de gerechtigheid kom je zelf ook 
meer tot je recht, doe je recht aan jezelf. Vasten is je beperken in de weelde 
waardoor je de weelde van de liefde niet meer kunt ontdekken. Vasten is je iets 
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ontzeggen om te ontdekken wat je echt nodig hebt. Vasten is de rijkdommen 
aan bezit inkrimpen om de rijkdom van je hart te beleven. 
Vasten is, zoals een mooie spreuk dat zegt: ervaren dat je het meest gevoed 
wordt door het brood dat je deelt, en dat je dorst het meest gelest wordt door 
de drank die je te drinken geeft. Vasten is afslanken om innerlijk te groeien.  
Dit is allemaal niet gemakkelijk. Maar mensen, wordt jezelf. Laat je niet 
bedelven onder te veel, zodat je jezelf niet meer kunt vinden, om je zelf te 
kunnen geven.  
 

Kapelaan Beijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOD BETER LEREN KENNEN 
 
In de Pancratiuskerk ligt een folder welke we interessant genoeg vonden om er 
enkele exemplaren van aan te vragen. Dit met het oog op Pasen, het grootste 
kerkelijke feest dat inhoudelijk nauwelijks nog bekend is onder mensen. 
In die folder staat ook een kleine advertentie welke we ook op deze plaats 
aandacht willen geven. Met een paar muisklikken God beter leren kennen. 
Internetcursus  van 4 weken met een eigen e-coach. Eerste kennismaking met 
het christelijk geloof. 
www.waaromjezus-rk.nl    
 
 
ZICHT OP KERKONTWIKKELINGEN 
 
We geven u eerst een kijkje in het cijfermateriaal van het eigen bisdom. 
Vervolgens weten we dat we nog verder inzakken. Maar wie meent dat deze 
trend algemeen is, weet niets omtrent de wereldkerk. Daarom geven we u toch 
ook eens deze cijfers. 
  
Van de 1,1 miljoen inwoners die de provincie - en dus het bisdom Roermond 
- telt, zijn 786.000 mensen volgens kerkelijke registratie rooms-katholiek, 
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70% van de bevolking. Dat is een afname van bijna 3% ten opzichte van het 
jaar ervoor. Van de Limburgse katholieken gaat 8% regelmatig naar de kerk, 
wat neer komt op 64.200 kerkgangers per weekeinde. Maar liefst 33.900 
mensen zijn in de parochies van het bisdom actief als vrijwilliger; ongeveer de 
helft daarvan als koorlid. Dit blijkt uit nieuwe kerncijfers van het bisdom 
Roermond over het jaar 2009 zoals die afgelopen maand door 
onderzoekbureau KASKI gepresenteerd werden. Per weekeinde worden er in 
de Limburgse parochies 585 vieringen gehouden, wat neer komt op 109 
deelnemende gelovigen per viering. Het bisdom telt 326 parochies, waarin 181 
priesters werkzaam zijn. In totaal telt het bisdom 251 priesters, 69 diakens en 9 
pastoraal werkers. In 2009 werd in het bisdom Roermond 5.825 maal het 
sacrament van het Doopsel toegediend, 7.990 kinderen ontvingen de Eerste 
Communie en 6.600 het H. Vormsel. Ten opzichte van het jaar ervoor is bij het 
doopsel en vormsel een lichte daling bespeurbaar, terwijl het aantal 
communicanten gelijk is gebleven. Het aantal kerkelijke uitvaarten bedroeg 
6.640. Ook hierin is een lichte daling merkbaar. De volledige kerncijfers zijn na 
te lezen op www.bisdom-roermond.nl bij button ‘bisdom’ en dan hoofdstuk 
‘kerngegevens’. 
 
OVERZICHT WERELDKERK 
 
Verdeling van het aantal katholieken per werelddeel. Cijfers zijn van 2009. 
 
Afrika:                   15,2 % 
Amerika                49,4 % 
Azië                      10,7 % 
Europa                  24,0 % 
Oceanië                  0,8 % 
 
 
EN OVER DE GROEI TUSSEN 2000 – 2009 
 
                                         2000                     2009                     GROEI (%)                                  

Gedoopten                1,045 miljard          1,181 miljard                  13 

Bisschoppen                   4.541                       5.065                      12  

Priesters                      405.178                   410.593                       1 

Priesterkandidaten      110.583                   117.978                       7 

Permanente diakens     27.824                     38.155                      37 

Vr. religieuzen           ca. 800.000               729.371                      - 9 
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BOEKENMARKT OP ROLDUC 
 
 
 
 
 
De bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc houdt op vrijdag 15 en zaterdag 
16 april 2011 een boekenmarkt. In het seminariegebouw worden op vrijdag van 
14.00 – 18.00 uur, en op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur tweedehands boeken 
voor een gering bedrag te koop aangeboden. Daarbij gaat het om doubletten 
uit het filosofische en theologische bestand, als ook om boeken uit 
verschillende andere vakgebieden, o.a. (kerkelijke) kunst en architectuur, 
natuurwetenschappen, bellettrie (romans, novelles, gedichten enz.), reisgidsen, 
Limburgensia en een verzameling van klassieke CD’s. Het zijn merendeels 
Nederlandse, Duitse en Engelstalige boeken. 
De filosofisch-theologische bibliotheek van het Grootseminarie behoort tot één 
van de best toegeruste vakbibliotheken van Limburg en heeft inmiddels door 
schenkingen en erfenissen (b.v. van overleden priesters) een vrij groot aantal 
dubbele boeken verzameld. Door de verkoop worden deze nu aan eenieder 
aangeboden. Op de boekenmarkt zal men dus zowel specifiek 
wetenschappelijke alsook breed toegankelijke literatuur kunnen vinden, die tot 
geestelijke verrijking, verdieping en ontspanning uitnodigt.  
De opbrengst van de boekenmarkt zal voor de helft ten goede komen aan de 
vastenactie van het Grootseminarie (zie ook: www.uccf.nl) en voor de andere 
helft aan de bibliotheek van het Grootseminarie.  
Tevens worden op beide dagen twee (gratis) rondleidingen van ca. 20-30 
minuten in de  bibliotheek verzorgd, te weten op vrijdag om 14.30 en 16.30 uur, 
en op zaterdag om 12.00 en 14.00 uur.   
Wij nodigen iedereen van harte uit om deze boekenmarkt te bezoeken, en de 
kans op een bijzondere boekenvondst te grijpen. De oude Romeinse redenaar 
Cicero zei immers, dat een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder 
ziel. 
Zie voor de boekenmarkt ook: www.rolduc.nl.  
 
 
DIALEZING: WEGKRUISEN IN HET HEUVELLAND 
 
Heemkunde vereniging Welten-Benzenrade presenteert - dialezing Chris 
Willems - Wegkruisen in het Heuvelland 
 
Dinsdag 29 maart 2011 verzorgt Heemkundevereniging Welten-Benzenrade in 
samenwerking met Chris Willems een lezing over wegkruisen in het 
heuvelland. De voordracht met beelden vindt plaats in de filmzaal van 
Mondriaan aan de John F. Kennedylaan 301 te Heerlen  

 

http://www.uccf.nl/
http://www.rolduc.nl/
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De lezing begint om 20.00 uur en duurt tot ca 21.30 uur. De entree in de 
filmzaal van Mondriaan is een vrije gave. 
 
Tijdens deze dialezing  kan de bezoeker  zich een beeld vormen van al die 
prachtige devote plekjes in onze regio. Wat krijgt u zo al te zien?  
Devotiekruisen, moordkruisen, grenskruisen, memoriekruisen en de zgn. 
pestkruisen en dan de speciale kruisen. 
Verder zit in deze serie de nodige oude boerderijen/flora en 
fauna/molens/folklore en als een rode draad meandert de Geul door deze serie 
net zoals ze slingert door ons landschap. Kortom, het Limburgse landschap 
met zijn vele wegkruisen staat centraal. 
 
Inlichtingen 
Bureau Evenementen Mondriaan - 045-5736305 

 
 
ZALIGVERKLARING PAUS JOHANNES PAULUS II 

 
Het Vaticaan heeft op 15 maart op internet pagina´s geopend om mensen de 
zaligverklaring te kunnen laten volgen. Wie belangstelling heeft, die kan terecht 
op de volgende pagina: 
 
www.youtube.com/giovannipaoloii  
www.youtube.com/vatican  
www.facebook.com/vatican.johnpaul2.  

 
 
PASSIECONCERT 

 
Op zondag 3 april zal er in de Pancratiuskerk een passieconcert door Cantus 
ex Corde om 16.00 uur zijn. Entree is 7,50 Euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Muziekhuis Smeets (Akerstraat, Heerlen) en bij Oppidom (Pancratiusplein). 

 
 
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 al de datum 
aan met de uitvoerenden 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. 

http://www.youtube.com/giovannipaoloii
http://www.youtube.com/vatican
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ZATERDAG 2 APRIL 

Lezing: 1 Sam. 16, 1b+6–7+10–

13a 

Ev: Joh. 9,1-41 

Preek: Deken Kuijer 

19.00u: Dameskoor 

 

Wim Ellenbroek ©; Frits Vromen ©; 

Fieny Consten-Quaedvlieg ©; Ruud 

Berns ©; Tiny Waterval-Stevens; 

Wiel Griens;  

 

ZONDAG 3 APRIL 

Lezing: 1 Sam.16, 1b+6-7+10-13a 

Ev: Joh. 9,1-41 

Preek: Deken Kuijer 

10.00u: Schola Gregoriaans 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Huub 

van Hout ©; overleden ouders 

Lenoir-Nijsten en zoon Jacques; 

Paul Brandsma ©; Michel Vaessen 

©; José Coenen- De la Roy; voor 

een voorspoedig herstel van zieke 

gezins- en familieleden. 

 

11.30u Toediening van het 

H. Vormsel in de parochie van de 

Heilige Moeder Anna in 

Bekkerveld.  

 

DINSDAG 5 APRIL  

18.40u: vasten vespers 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. 

ouders Paffen-Wachelder; Alfons 

Habets (st); Jan Steultjens ©. 

 

 

WOENSDAG 6 APRIL 

09.00u: H. Mis 

 

Voor de overledenen van de 

parochie. 

 

ZATERDAG 9 APRIL 

Lezing: Ez. 37, 12-14 

Ev: Joh. 11, 1-45 

Preek: Deken van Galen 

19.00u: Maarten Vonhogen 

 

ZONDAG 10 APRIL 

Lezing: Ez. 37, 12-14 

Ev: Joh. 11, 1-45 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Schola Gregoriaans 

 

Echt. Hoppers-Retera (st); Echtp. 

Kerckhoffs-Derks (st); Jrd. echtp. 

Arthur Ackx-Leunissen en dochter 

Hermina (st); voor spoedig herstel 

van zieke gezins- en familieleden. 

 

DINSDAG 12 APRIL  

18.40u: vasten vespers 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

overleden ouders Maigray-

Schreurs. 

 

WOENSDAG 13 APRIL 

09.00u: H. Mis 

 

Voor de overledenen van de 

parochie. 
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ZATERDAG 16 APRIL 

Lezing: Jes. 50, 4-7 

Ev: Mt. 26, 14-27, 66 

Preek: Deken Th. Van Galen 

19.00u: Maarten Vonhogen 

 

Harrie Didden en Jozefien Didden-

Simons ©; Jrd. ouders Kurvers-

Eussen en voor Mireille; Jrd. 

ouders Sjeng en Philomena 

Beuken-Kuijpers;  

 

ZONDAG 17 APRIL 

PALMZONDAG - gezinsviering 

Preek: Deken Th. Van Galen 

10.00u: Chrisko koor 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); mevr. 

Jos Inglot-Vellen; ouders Schillings-

Gorissen en dochter (st); Paul 

Brandsma ©; Fien Schreuder-

Maenen (buurtvereniging 

Benzenrade) 

 

Na de H. Mis zullen de kinderen 

met hun palmpasenstok zieken van 

onze parochie gaan bezoeken en 

hun deze stok aanbieden.  

 

DINSDAG 19 APRIL  

Paasviering gezamenlijke 

verenigingen 

 

Preek: Deken Van Galen 

14.00u: Schola Gregoriaans 

 

VOOR DE PASEN ONTVANGT U 

VAN ONS EEN EXTRA UITGAVE 

VAN HET MARTINUSNIEUWS !! 

 

 

DOPELINGEN 

Roan Schoonbrood geboren 

23.12.2010 gedoopt op 13 maart 

2011 in de St. Martinuskerk.  

 

 

OVERLEDEN 

16.3.2011 Charles Gramser, oud 

97 jaar; corr. adres p/a Akerstraat 

77, 6417 BJ Heerlen 
 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

INLEVERDATUM MISINTENTIES 

 

Als u er zeker van wilt zijn dat uw 

intenties in het parochieblad 

geplaatst worden voor de periode 

van 17 april tot en met 29 mei 

2011, raden wij u aan deze uiterlijk 

op donderdag 14 april telefonisch 

of persoonlijk bij het parochie-

secretariaat op te geven.  
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KLEPPEREN 

 
Het is een heel oud gebruik dat misdienaars tijdens de goede week rondgaan 
van deur tot deur en dan klepperen met een speciale klepper. De opbrengst 
van hun geklepper dient om een gezellig dagje uit te financieren. De oorsprong 
van dit gebruik zou te vinden zijn in de Middeleeuwen toen melaatsen van het 
dorp klepten om te waarschuwen dat ze eraan kwamen. Later zou het geluid 
van de klepper in het algemeen het gevoel van barmhartigheid oproepen. In de 
St. Martinuskerk hebben we een groep van 13 misdienaars onder leiding van 
Tim Frins en Mireille Bauer.  
Zij begeleiden zoveel mogelijk de nieuw aankomende misdienaars. Als dank 
voor hun trouwe opkomst bij al onze Eucharistievieringen in onze Sint 
Martinusparochie.  Tussen 21 en 23 april kunt u hen verwachten.  

 
  
VASTENAKTIE PROJECT 
 
Ingesloten treft u een vastenaktie folder 2011 aan betreffende een project op 
de Pilippijnen met als thema ´Duurzaamheid´. In onze parochie wordt 
gedurende de Vasten aandacht geschonken aan de Vastenaktie. Donatie via 
bijgevoegde acceptgirokaart.  

  
UITVOERINGEN SAVELBERGKLOOSTER 
 
Zaterdag 2 april, Passieconcert 
 
Een uniek project waarin muziek en beeldende kunst samenkomen. 
Uitgevoerd worden werken van Händel, Vivaldi, Bach, Mozart en Haydn. 
Uitvoerenden: Het Maastrichter Strijkkwartet & Schilderijen van Rob Gruner. 
Aanvang: 19.30 u. 
Entrée: € 12,50, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze. 
Meer informatie: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820 
 
Vrijdag 8 april, Lijdensmeditatie ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am 
Kreuz’ 
 
Ontmoeting van Woord Vorm en Beeld 
Verzorgd door bureau Mamre: Franck Ploum, theoloog en Jetje van Wijk, 
piano. 
Aanvang: 19.30 u. 
Entrée: € 12,50 per persoon inclusief koffie/thee/fris. 
Meer informatie: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820 
 

http://www.savelbergklooster.nl/
http://www.savelbergklooster.nl/


 11 

 



 12 

 

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/

