PAASEDITIE
MEI 2011
PASEN - De vorst om te overleven
Fietsend door ons glooiend Limburgs landschap zie je meer dan vanuit de
auto. De zonnestralen konden al verwarmen wat tot diep in de ochtend nog fris
te noemen was. Maar tegen de avond zou mogelijk de vorst ons al weer
omarmen.
Nu kan een mens zich daar tegen kleden. De fruitbomen niet. Terwijl de lenteachtige temperaturen hun takken uitnodigen tot uitlopen, schreeuwen de
ontluikende knoppen straks weer om bescherming. Want we weten: wanneer
de bloesems komen die ons het kostelijke fruit gaan schenken nachtvorst over
zich heen krijgen, is het snel gedaan met de kans tot oogsten. U en ik weten
dat de telers in dat soort gevallen er als de kippen bij zijn om de fruitgaarden te
benevelen. Een waas van dauw omhult de knopjes en deze milde regen
bevriest. Zo sluiten ze het wordend leven in met hulp van de vorst die in eerste
instantie hun vijand is. De vorst zetten we in om de nieuwe oogst te laten
overleven.
Pasen is hetzelfde en tegelijk totaal anders.
Jezus onderging de bittere kou van de hardheid van de mens. Hij werd
gemarteld en zijn leven werd niet gespaard. Hij is dood, gestorven, zijn lichaam
verliest elk leven en elke warmte. Hij ondergaat de kou van de dood.
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Dat is het verschil met de bloesem welke we onder de kou laten overleven...!
Maar deze ijzige kilte hield Hem niet vast. God wekte Hem op uit de dood, Hij
verrees uit het graf. En daarmee laat Hij zien dat de vrucht van
geloofsgehoorzaamheid uitloopt op eeuwig leven.
U en ik en wij allen hebben het ook niet altijd even makkelijk. Ieder
mensenleven kent moeiten, lasten, opgaven en tegenslagen. Menigeen
verzucht dan wel eens: hoe kan God dit nu toelaten? Wat schiet ik er mee op?
Wat voor nut moet dit mij brengen?
Hetzelfde lot ondergaat de Kerk ook door de loop der tijden. Het ziet er naar uit
dat opnieuw een ijzige wind de Kerk in onze streken in haar greep heeft. Geen
enkel spoor van een nieuwe lente. Weinig leven nog te bespeuren. Menige tak
( lees: kerk, maar ook leden van de nieuwe generatie) lijkt af te sterven. We
zien amper nog nieuwe vruchten. En toch: het is als met de fruitbomen, wie de
koude nacht doorstaat, zal nieuw leven zien ontwaken.
Proberen we in het leven ook vol te houden als gure omstandigheden en
bittere kou ons raken. En dan kan het veel uitmaken of we ons aan de Jezus,
de “Vorst van het overleven” vasthouden en ons door Hem laten leiden.
Met een warme paasgroet, deken Th. v. Galen
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DODENHERDINKING 4 MEI IN WELTEN
Hoofd van de Martinusschool, dhr. Frank Feron is inmiddels met
voorbereidingen begonnen voor een 4 mei herdenking in Welten. Wie de
Welterkoerier gevolgd heeft zag recentelijk een stukje over het O.L. Vrouw
beeld bij de ingang van de Martinuskerk. Dit is een “vergeten
oorlogsmonument”. Op woensdag 4 mei willen we voor het eerst in Welten bij
de Dodenherdenking stilstaan.
Frank zal met een aantal kinderen namens de school een bloemenkrans of
bloemstuk neerleggen. De hele school krijgt een uitnodiging mee om hierbij
aanwezig te zijn. Ze zijn nog op zoek naar een trompettist die de Last Post en
het Wilhelmus kan spelen. Verder zal het een korte plechtigheid zijn.
Vanwege de viering in het centrum waar de politiek zich schaart met burgers
en vertegenwoordigers van o.a. politie, brandweer en rode kruis is uit die hoek
geen support te verwachten. Misschien toch iets voor diverse burgers en/of
groepen in Welten die zich daarbij willen aansluiten? Indien ja, en men wil iets
inbrengen, dan kunt u het best contact opnemen met de school, telefoon
5711559.
Sinds enkele jaren houdt de Raad van kerken, afwisselend in de kerk aan het
Tempsplein en Pancratius om 18.00 uur een gebedswake, voorafgaand aan de
samenkomst in het stadhuis om 19.00 uur.
Dit jaar is de gebedsviering in de protestantse kerk.
MISSEN IN DE KAPEL
In de mate van het mogelijke zullen we elke eerste vrijdag van de maand een
H. Mis lezen in de kapel van Benzenrade en wel om 19.00 uur. In mei is dit al
vastgelegd en komt deken Kuijer (die deze dag nog jarig is ook!). Ook 3 juni is
positief bezet omdat deken van Galen zich kan inroosteren.
Het is een gebaar naar de bewoners van Benzenrade, om hun kapel te eren,
maar het is voor allen die de betekenis begrijpen van de eucharistie natuurlijk
een moment om samen het Paasmoment te vieren. Elke eucharistie is immers
de samenvatting van Witte donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen.
Elke meimaand is al jaren lang de kapel van Leenhof (tussen Heerlen en
Schaesberg verborgen in de bossen) een plek van gebed. Dit jaar echter zijn er
geen ochtendmissen meer, enkel de avondmissen op weekdagen om 19.00
uur en op zondagen om 17.00 uur.
Op maandag 30 mei staat de eucharistie in het teken van het dekenaat. De
deken is hoofdcelebrant en predikant en wordt het dekenaat aan Maria
toegewijd.
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SOMS PASSEN EN METEN…
Dat betreft de zaterdagavondmis in de Martinuskerk. We verplaatsten de
eucharistie immers naar de dagkapel, ook vanwege de doorgaans geringe
bezetting in de grote kerk welke in de wintermaanden “duur” gestookt moet
worden. De kleine kapel is vlugger echt warm en zeker ook sneller gevoeld,
waardoor het ook op dat vlak niet zo koud aanvoelt.
Indien er vermoed werd door de opgegeven intenties dat de kerk beter op zijn
plaats zou zijn om te gebruiken, werd dit opgepakt.
Maar het kon toch gerust in de dagkapel.
Hoe gaan we daarmee verder? In de warmere zomermaanden? De kapel kan
wel snel warmer worden dan de kerk, maar indien de warmte er eenmaal is,
kan men ook in de kerk puffen. Bovendien leert de ervaring dat goed weer
betekent dat mensen profiteren van de zomernamiddag en zomeravond en
zich niet omkleden om een kerkdienst, hun weg nog vervolgen in tuin of natuur.
Dus voorlopig laten we het zo.
Ooit kenden we als kerk geen zaterdagavondmis. De bisschoppen gingen
daartoe over omdat mensen wel gewend waren in grote getale een zondagse
viering te bezoeken (tot vaak dik 90% van de gedoopten kwamen ter kerke
maar vanwege de nieuwe economie waar men zondags meer en meer werd
ingedeeld voor werk kwam deze dienst aanvullend erbij. Mijnwerkers kenden
sowieso al de vroege diensten in menige kerk om 5.30 uur als ze uit “de
schich” kwamen.
Nu lijkt het volk Gods de keuze van de bisschoppen als achterhaald ten toon te
stellen.
Wie in Heerlen om zich heen kijkt ziet steeds minder beleving in de avondmis
op zaterdag, als ze nog bestaat.
Kent u nog het fenomeen buurtwinkel? Met het opkomen van de grotere en
goedkopere supers werden deze kleine zaken langzaam maar zeker
weggedrukt. ´Het volk´ koos voor de weg naar de grote zaken. Wanneer er zulk
een grote winkel in je wijk ligt, is dat geen punt. Maar menige woonbuurt zag
opeens alles wegvallen. Met het verdwijnen van kleine zaken als slagerij,
bakker, groentewinkel en kruidenier werd het niet aantrekkelijk voor
postkantoren om te kunnen blijven bestaan. Toen alles was gesloten
realiseerde men zich dat het wel makkelijk was “iets” in de buurt te hebben.
Zeker voor de oudere mens kon dat lastig zijn, die de gevolgen van de keuzen
van `de massa´ aan den lijve voelden.
Natuurlijk, een kerk is geen winkel…maar men shopt toch ook makkelijker bij
´de kerk van mijn gading en smaak´. De tijd zal het ons leren waar alle
ontwikkelingen ons heen brengen.
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BIJZONDERE VIERINGEN
-

-

-

Op zaterdagavond 21 mei (in de grote kerk) zal de deken de kinderen
van de Martinusschool het sacrament van het vormsel toedienen
namens de bisschop, waarbij zich een aantal kinderen aansluiten van
het familiekoor Chrisko. Begint zoals altijd op zaterdag om 19.00 uur.
Op Hemelvaartsdag 2 juni is de viering van de eerste heilige
communie om 10.00 uur. Op 15 mei is hun kennismakingsmis gepland,
zodat ze met de kerk en de liturgie ietsje meer vertrouwd gaan raken.
De processie dit jaar in Welten is op zondag 3 juli.

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
De vastenaktie folder 2011 heeft U inmiddels ontvangen bij het Martinusnieuws
van april j.l. betreffende een project op de Pilippijnen met als thema
´Duurzaamheid´. In onze parochie wordt gedurende de Vasten aandacht
geschonken aan de Vastenaktie. Donatie wordt aanbevolen en kunt U voldoen
via de acceptgirokaart.

PAASCOMMUNIE
Op Witte Donderdag zal de Paascommunie rondgebracht worden. Indien U
wenst dat U in aanmerking komt om deze communie te ontvangen )vooral
zieken en-of gehandicapten‟ dan dient u alsnog contact op te nemen met
Diaken Franssen telefoon 045/5751417
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Drie jaar trekt Jezus rond, preekt, geneest,
drijft duivels uit en laat de liefde van zijn
Vader zien. Hij doet alleen maar goed. Dan
trekt Jezus Jeruzalem binnen. Ze begroeten
Hem als hun koning en bevrijder. De mensen
zwaaien met palmtakken en roepen Hosanna.

ZATERDAG 16 APRIL
Lezing: Jes. 50,4-7
Ev: Mt.26, 14-27.66
Preek: Deken van Galen
19.00u: Maarten Vonhögen

Echtp. Hoppers-Retera (st); Mw Jos
Inglot-Vellen; ouders SchillingsGorissen en dochter (st); Paul
Brandsma ©; Fien SchreuderMaenen (buurtvereniging Benzenrade)

ZEGENING PALMTAKJES EN NA DE
HELIGE MIS UITREIKING
PALMTAKJES

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 VERENIGINGEN
(ZONNEBLOEM, SENIORENSOCIËTEIT EN

Harrie Didden en Jozefien DiddenSimons ©; Jrd. ouders KurversEussen en voor Mireille;
Jrd. ouders Sjeng en Philomena
Beuken-Kuypers; ouders FrijnsDecker Kleijn

ANNABOND)

Lezing: Jes. 49,1-6
Ev: Joh. 13,21-33.36-38
Preek: Deken van Galen
14.00u: Schola gemengd
Voor de overledenen van de
parochie en de verenigingen

ZONDAG 17 APRIL
PALMZONDAG
Begin van de Goede Week

DE H.MIS VAN 19.00U KOMT TE
VERVALLEN

Lezing: Jes. 50,4-7
Ev: Mt. 26, 14-27.66
Preek: Deken van Galen
10.00u: Chrisko koor / Markiko

WOENSDAG 20 APRIL
09.00u: H. Mis
Echtp. Hoppers-Retera (st)

ZEGENING PALMTAKJES EN NA DE
HELIGE MIS UITREIKING
PALMTAKJES
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Jezus wordt mishandeld, draagt het kruis en
sterft na de woorden: Het is volbracht. De
goede Herder die uit liefde zijn leven geeft
voor de schapen. Hij neemt onze zonden op
zich en sterft in onze plaats, om ons met
Goed te verzoenen en ons het leven te
schenken. Daarom is het ‘goede Vrijdag’.In
de kerk volgen we deze dag de kruisweg,
horen het Evangelie over het lijden en zijn
kruisdood en vereren we het Kruis.

DONDERDAG 21 APRIL
WITTE DONDERDAG BEGIN VAN
PAASTRIDUUM – PLECHTIGE
VIERING VAN HET LAATSTE
AVONDMAAL

Lezing: Ex. 12,1-8, 11-14
Ev: Joh. 13,1-15
Preek: Deken Kuijer
19.00u: Schola Gregoriaans

Goede Vrijdagviering om 18.00u
in de St. Josephkerk op
Heerlerbaan door Professor
Rohling

Jezus viert het Laatste Avondmaal. Hij
omgordt zich met een witte doek en wast de
voeten van de leerlingen. Daarna neemt
Jezus brood en wijn en zegt: Dit is mijn
Lichaam, dit is mijn Bloed. Hij maakt zich
klein en geeft zichzelf in de heilige
Eucharistie, want zó groot is zijn liefde voor
ieder van ons. Hij wijdt zijn apostelen tot
priesters, zodat zij in de dienstbaarheid
sacramenten kunnen bedienen.

ZATERDAG 23 APRIL
PAASZATERDAG – STILLE
ZATERDAG - PAASWAKE

Lezingen:
Gen. 1, 1-2,2
Ex. 14,15-15,1
Ez. 36,16-17a+18-28
Rom. 6,3-11
Ev: Mt. 28, 1-10
Preek: Deken Kuijer
21.00u: Schola Gregoriaans

Jrd. mevr. Hofland-Dahmen
AANSLUITEND AAN DEZE
PLECHTIGE VIERING IS ER 1 UUR
AANBIDDING IN DE DAGKAPEL

DONDERDAG 21 APRIL
10.00u Paasviering van de ZMLK
Catharinaschool

Jezus dode lichaam rust in het graf. De
leerlingen zijn gevlucht. Alleen Maria blijft
waken. Verder is de dag doodstil. Stilte kan
confronterend zijn, eenzaam maken. Stilte bij
verlies. God kent het allemaal en wil juist in
de stilte bij ons zijn. We ontsteken de
Paaskaars.

VRIJDAG 22 APRIL
GOEDE VRIJDAG HERDENKING VAN
HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE
HEER

Huub Janssen ©; Anneke CeelenKuypers en Jan Ceelen (st); Jrd.
ouders Gulikers-Vrösch (st); voor
overleden ouders en familieleden
van de familie Odé;

09.00u Paasviering van de St.
Martinusschool (Deken van Galen)
15.00u: Kruisweg (Deken Kuijer)
Schola Gregoriaans
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ZONDAG 24 APRIL

MAANDAG 25 APRIL

PAASZONDAG VERRIJZENIS VAN DE
HEER – PLECHTIGE VIERING VAN
PASEN

2 PAASDAG

e

Lezing: Hand. 2,14.22-32
Ev: Mt. 28, 8-15
Preek: Deken van Galen
10.00u: Schola Gregoriaans

Lezing: Hand. 10,34a + 37-43
Ev: Joh. 20, 1-9
Preek: Kapelaan Beijk
10.00u: Schola gemengd

Voor de overledenen van de
parochie

Jezus verrijst in de nacht uit de dood, uit het
graf. Vanaf de morgen verschijnt Hij aan de
vrouwen en de apostelen. Sindsdien hebben
tallozen Hem ervaren als de levende Heer. 50
dagen gaan we vieren dat Jezus verrezen is.

DINSDAG 26 APRIL
18.40u: rozenhoedje
19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st); José en
Sjef Brouns (st); overleden ouders
Moonen-Savelsbergh (st); Mw. Mia
Verhoeckx-Eymael ©; Jrd. Louis Kok
(st); Troutje Vrösch (Buurtvereniging
Benzenrade); voor ouders KalsFeijen ©; Trautje Janssen-Stevens
en Hubert Janssen ©; v.d.
overledenen
van
de
familie
Schouten; Jrd. overleden ouders
Lemmens-Schaeps (st); voor Ennio
en Huub Starremans ©; Jrd. Lieske
Grift-Caris; Fien Schreuder-Maenen
©; Ouders Kerkhoffs-Smeets (verj)
en familie Franssen; Jan Steultjens
©; Jo Handels; jrd. Jos Seelen

Echtp. Hoppers-Retera (st);
WOENSDAG 27 APRIL
09.00u: H. Mis
Voor de overledenen v.d. parochie
ZATERDAG 30 APRIL
Lezing: Hand. 2,42-47
Ev: Joh. 20, 19-31
Preek: Professor Rohling
19.00u: Maarten Vonhögen
Carola Tuinstra-Kloppenburg; Jan
Steultjens ©;

ZONDAG 1 MEI
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

Beloken Pasen en zondag van de
goddelijke Barmhartigheid
Lezing: Hand. 2,42-47
Ev: Joh. 20, 19-31
Preek: Professor Rohling
10.00u: Schola gemengd
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ZONDAG 8 MEI

1 jrd. Elisabeth Lenoire (st); echtp.
Hoppers-Retera (st); Huub van Hout
©; t.e.v. St. Marculphus (st); jrd.
ouders Kals-Moonen (st); Michel
Vaessen ©; Ennio en Huub
Starremans ©;

DERDE ZONDAG VAN PASEN
MOEDERDAG

Lezing: Hand. 2,14+22-32
Ev: Lc. 24,13-35
Preek: Kapl. F. Beijk
10.00u: Maarten Vonhögen

DINSDAG 3 MEI
18.30u: Lof met rozenhoedje
19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st); Paul
Brandsma ©; Jrd. Riny BeukenSchaeps; Mevr. Mia Vankan-Jannes
en Mevr. Mieke Jacobs

Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders
Stevens-Bastiaens en kinderen (st);
overleden ouders Maigray-Schreurs

DINSDAG 10 MEI
18.30u: Lof met rozenhoedje
19.00u: H. Mis

WOENSDAG 4 MEI
09.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st); Lenie
Steur-Janssen

Voor de overledenen van de
parochie

WOENSDAG 11 MEI
09.00u: H. Mis

VRIJDAG 6 MEI
19.00 uur H. Mis aan de kapel in
Benzenrade – Deken Kuijer

Voor de overledenen v.d. parochie

ZATERDAG 7 MEI
Lezing: Hand. 2,14+22-32
Ev: Lc. 24,13-35
Preek: Kapl. F. Beijk
19.00u: Dameskoor

ZATERDAG 14 MEI
Lezing: Hand. 2,14a 36 41
Ev: Joh. 10, 1/10
Preek: Kapl. F. Beijk
19.00u: Maarten Vonhögen

Wim Ellenbroek ©; Frits Vromen ©;
Fieny Consten-Quaedvlieg ©; Ruud
Berns ©; t.e.v. O.L.V. van Fatima
(st); ouders Gulikers-Vrösch (st);
Tiny
Waterval-Stevens;
voor
overleden
ouders
WatervalHuppertz en familie; jrd. ouders van
Kerkhof-Rijvers;

Ruud Berns ©; overleden ouders
Langen – Vanwersch en kinderen
e
(st); Jan Steultjens ©; 2 jrd Wim
Caris
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ZONDAG 15 MEI

Hendriks, Johnny van der Linden;
ouders Lipsch-Koymans en dochter
Miet; Ger Kurvers;

VIERDE ZONDAG VAN PASEN
ROEPINGENZONDAG
PRESENTATIEMIS COMMUNICANTEN

ZONDAG 22 MEI
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Lezing: Hand. 6, 1 7
Ev: Joh. 14, 1 12
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Maarten Vonhögen

Preek: Professor Rohling
10.00u: Chrisko Koor / Markiko
Zeswekendienst Joep Koenen;
Echtp. Hoppers-Retera (st); Jos
Inglot-Vellen; ouders WachelderFranken ©; Fien Schreuder-Maenen
©

e

1 jrd Michel Vaessen; Echtp.
Hoppers-Retera (st); Paul Brandsma
©; Trautje Janssen en Hubert
Janssen ©

DINSDAG 17 MEI
18.30u: Lof met rozenhoedje
19.00u: H. Mis

DINSDAG 24 MEI
18.30u: Lof met rozenhoedje
19.00u: H. Mis

Ouders Paffen-Wachelder; Echtp.
Hoppers-Retera (st)

Echtp. Hoppers-Retera (st);
overleden ouders Schilling (st)

WOENSDAG 18 MEI
09.00u: H. Mis

WOENSDAG 25 MEI
09.00u: H. Mis

Voor de overledenen van de
parochie

Voor de overledenen v.d. parochie

ZATERDAG 21 MEI
Toediening sacrement van het
Vormsel aan de kinderen van de St.
Martinusschool en een aantal
kinderen van het Familiekoor
Chrisko.
Preek: Deken van Galen
19.00u: Chrisko

ZATERDAG 28 MEI
Lezing: Hand. 8, 5 8 14 17
Ev: Joh. 14, 15 21
Preek: Professor Rohling
19.00u: Maarten Vonhögen
Jan Steultjens ©; Karel Daniëls en
overleden familie

Overledenen van de familie DaniëlsSimons (st); José en Sjef Brouns (st)
(trouwdag); Jan Steultjens ©; Jrd.
ouders
Boven-Hendriks,
Johan
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ZONDAG 29 MEI
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Lezing: Hand. 8, 5 8 14 17
Ev: Joh. 14, 15 21
Preek: Deken Kuijer
10.00u: Schola Gregoriaans

van 17 april tot en met 29 mei 2011,
raden wij u aan deze uiterlijk op
donderdag 19 mei telefonisch of
persoonlijk
bij
het
parochiesecretariaat op te geven.

Echtp. Hoppers-Retera; Mevr. Mia
Vankan-Jannes en Mevr. Mieke
Jacobs

DOPELINGEN
15.05.2011 Neve & Lewis „t Hart

OVERLEDENEN
Mevr. Scholten-Claessen,
(Luxemburg) uitvaart op 2 maart
2011 in Welten
29.03 mevr. Leonie van der
Geest/Rijcken, oud 85 jaar W.
Schweitzerlaan 1, 6419 BA Heerlen
02.04 dhr. Joep Koenen, oud 84
jaar, De Mullender 2, 6419 EZ
Heerlen
Kapel Benzenrade

MEDEDELINGEN
INLEVERDATUM MISINTENTIES
Als u er zeker van wilt zijn dat uw
intenties
in
het
parochieblad
geplaatst worden voor de periode
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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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