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JULI 2011 
 
WAT EEN REINIGING’S CD DOET….DOET OOK HET GEWETEN 
 
De op jonge leeftijd overleden beeldschone, serene dichteres Alice Nahon was 
vele jaren lang een idool van scharen meisjes en vrouwen. Ze zochten steun 
bij Nahons sentimentele verzen over geloof, hoop en liefde. Ze werd niet oud, 
leefde van 1896 tot 1933 en had veel last van chronische bronchitis en 
depressiviteit. Haar gedichtenbundels  vonden echter gretig aftrek. Haar  
bekendste gedicht begin met: “ 't Is goed in 't eigen hert te kijken, nog even 
vóór het slapen gaan. Of ik van dageraad tot avond, geen enkel hert heb zeer 
gedaan” .. 
Kent u het ook( nog)? Past u het wel eens toe? 
Menigeen zal die praktijk van een ´gewetensonderzoek´ nooit meer hebben 
aangereikt  gekregen.  In onze huidige beleving zal men spreken over 
´reflectie´, een overdenken van de dingen.  Toch lijkt me dat verre van identiek 
te zijn. 
Wie de dingen van een dag eens naloopt en overdenkt, zou nog kunnen 
denken in de trant van: “Die heb ik lekker eens voor schut gezet , voor de gek 
gehouden, een poets gebakken, een zwarte Piet toegespeeld. “ 
Wie een dag overdenkt vanuit een geweten, dat zoekt te vermijden wat niet 
goed is in Gods oog, zal op tal van fronten juist heel anders redeneren. “Die 
heb ik bewust willen passeren, en dat was niet goed”. Zo iemand zal het 
voornemen maken het morgen anders en beter te doen. 
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Echter, onze avonden eindigen meestal niet meer met zulk een 
gewetensonderzoek. Natuurlijk zal menigeen vlak voor het slapen de TV 
uitzetten, boordevol informatie of beelden en geluiden. Een aantal zal een 
boek/tijdschrift  met of zonder voldoening wegleggen. Anderen maken zich al 
druk voor de dag van morgen, zeker als er drukkende dingen opstaan. 
Onder hen allen zullen velen  wel hun tanden een poetsbeurt geven. Dat is 
zeker goed tegen mogelijk bacteriën.  Toch zou het kijken in het hart vanuit een 
geweten, ook zijn reinigende werking laten gelden. Enerzijds kan een mens 
voldoening vinden in alles dat goed verlopen is. Wat niet is geslaagd leggen we 
dan in Gods hand. En hetgeen niet juist werd aangepakt krijgt een ´wasbeurt´ 
over zich heen, met erachter het concrete voornemen: “ Morgen anders en 
beter”. 
Dat is geen garantie dat het leven en vooral ook het samen - leven inderdaad 
allemaal zonder probleem gaat worden! Dat er geen teleurstellingen zullen zijn 
en dat er alleen maar volmaakten rondlopen. Het gaat wel betekenen dat er 
gewerkt wordt aan een betere aanpak, houding, keuze, inzet, volharding, 
spreek – of zwijggedrag. 
Zoekt u het volledige gedicht maar eens op( u tikt gewoon in: 't Is goed in 't 
eigen hert te kijken), hetgeen via internet totaal geen probleem is. En kijk eens 
of u ook wilt meewerken aan de reinigende kracht in een wereld, waar niet 
alleen bacteriën of virussen het lichaam lam leggen. Ook de geesten en harten 
zijn regelmatig toe een check-up, of hongeren naar een reiniging of zelfs 
genezing. 
 
Hartelijke groet, deken Th. v. Galen 
 
 
BEDANKT! 
 
We willen onze markante overbuur ook vanaf  
deze plek dankend uitzwaaien. Café Teerling  
ziet zijn uitbater en echtgenote zich terugtrekken 
op 26 juni. Na vele jaren waarin zij mensen de  
kans gaven om in een vertrouwde omgeving 
elkaar te ontmoeten, ontspanning en vreugde en 
voldoening te vinden rond eten en drinken, is er een tijd aangebroken om  
een stapje terug te doen.  Een plaats om te lachen, om verdriet te verwerken, 
om troost te geven of te ontvangen, een plaats waar je nog weer eens wat kon 
horen uit eigen plek of omgeving, waar mensen met elkaar tot tranen toe 
lachten en waar huilend hart een schuilplekje zocht. 
Een plek om zaken te leren relativeren of juist om ernstig met elkaar eens te 
bomen over wat het leven wel allemaal niet in petto heeft, hoe het anders en  
beter kan in de wereld van sport, van plaatselijke of landelijke politiek ´wereld`- 
politiek, van recessie en inflatie, over leven en dood bij bekende en onbekende 
mensen. 
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Kortom, een plek waar je als gemeenschap en als kerk naar uitziet dat het er 
was, is en mogelijk weer blijven zal. Bij de kerk hoort een café, omdat beide er 
zijn ten bate van de wereld waarin de mens zich beweegt. 
Lon en Marjan, dank voor alles en succes met de nieuwe levensfase.  
 
Deken en kerkbestuur 

 
PROCESSIE 
 
Dit jaar trekt de Sacramentsprocessie op zondag 3 juli a.s. naar het 
Mariakapelletje aan de Mergelsweg. Verzamelen en vertrek vanaf de Kerk om 
9.30 uur. De route is als volgt: 
Weltertuijnstraat, P.Petersstraat, Frankenlaan, Kennedylaan, Ing.Lelystraat 
(rustaltaar), Mergelsweg, rustaltaar Mariakapelletje, De Thun, Mergelsweg, 
Kennedylaan, De Mullender (rustaltaar), De Lirp, De Doom, Weltertuijnstraat. 
 
Bij terugkeer in de Kerk vieren we eerst de Eucharistie, deze zal worden 
opgeluisterd door communicanten en kinderen die verder vanuit het schoolkoor 
Makiko willen meezingen. Tevens is deze dienst de dankviering voor de 
Communicantjes. 
 
Er ligt een uidaging voor de buurten en de bewoners om te kijken hoe ze de 
processie kunnen ondersteunen. Men kan  langs de route kunnen een beeldje 
of een kaars voor het raam zetten of ook de vlag uithangen. 
 
Na afloop van de kerkdienst is er een gezellig samenzijn in het 
Gemeenschapshuis met medewerking van Henk van Boxtel. 
Het kerkbestuur biedt de deelnemers en medewerkers een kop koffie/thee met 
makronen of een kop soep aan vanuit de medewerking van Henk Dirks. 
 
Bij slecht weer is er een H.Mis om 9.30 uur in de kerk, opgeluisterd door de 
communianten en leden  van het schoolkoor. Ook dan blijft het  de H.Mis als 
dankviering voor de Communicantjes. Het gezellig samenzijn na de mis in het 
Gemeenschapshuis met de genoemde ingrediënten welke wij als kerk u 
aanbieden , gaat uiteraard ook dan door. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om de processie inhoud, vorm en aankleding 
te geven, al is het maar door gewoon mee te lopen. 
 
NIEUWS VAN HET KERKELIJK ZANGKOOR 
 
Misschien heeft U het al gemerkt, maar als “ons” koor in de kerk zingt dan 
klinkt er weer een vol geluid. Wat is er gebeurd? Aan het begin van vorig jaar 
hebben bestuur en leden van de koren St. Caecilia van de St. Josephparochie 
Heerlerbaan en St. Joseph van de St. Martinusparochie Welten besloten om 
een jaar samen te gaan zingen in de beide kerken met als uiteindelijk doel te 
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komen tot één koor. De proef is zodanig succesvol verlopen dat de leden in 
aparte jaarvergaderingen unaniem besloten door te gaan als één koor.  
Alleen was er nog geen naam. Ook die is er nu. De leden hebben suggesties 
kunnen doen voor een nieuwe en naam. Vanaf heden heeft het koor de naam: 
Kerkelijk zangkoor St. Joseph, Heerlerbaan - Welten. Natuurlijk verandert er 
het e.e.a. in het opluisteren van de HH. Missen. Want het koor moet nu in 2 
kerken de H. Mis opluisteren. Maar getracht wordt zo min mogelijk af te wijken 
van de tijden die u gewend was. Verder is er ook een samenwerkingsverband 
van de gregoriaanse zangers van het nieuwe koor en de gregoriaans zangers 
van de St. Pancratius-parochie. Dit stuk cultureel erfgoed mag ook in onze 
parochie niet verloren gaan. Door deze samen-werking is de kans hierop weer 
fors kleiner geworden.  
U ziet dat het van belang is om steeds te blijven vernieuwen en dat er gehoopt 
wordt op een aanwas van nieuwe leden in het koor. Want, ondanks de nieuwe 
opzet, gaat de vergrijzing gewoon door en nieuwe leden zijn daarom 
noodzakelijk en van harte welkom. Kom eens naar de repetitieavond van het 
koor op de 1ste, 3de en 4de woensdag van de maand in het 
gemeenschapshuis in Welten. De 2de vrijdag van de maand is de repetitie op 
het oksaal van de St. Martinuskerk. De aanvang van de repetities is 
respectievelijk 20.00 en 19.30 uur. Kom en zing mee met enthousiaste 
zangers(ressen). 

 
DAGBEDEVAART NAAR BANNEUX 

 
Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten Maastricht organiseert namens 
het HET LEGIOEN VAN MARIA BISDOM ROERMOND een dagbedevaart 
naar Banneux en wel op zaterdag 27augustus 2011. 
Thema van deze dag zal zijn: “Steek Uw handen in het water!”. 
 
Van harte nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bedevaart naar 
Banneux. De prijs bedraagt € 18,00, kinderen € 10,00. 
 
Degene die in 2009 of 2010 reeds met ons zijn mee geweest, ontvangen eind 
juni 2011 rechtstreeks een brief van het Bureau van de Limburgse 
Bedevaarten Maastricht met inlichtingen en een opgavestrook. 
 
Opgeven kan tot 25 juli 2011 middels een aanmeldingsformulier en 
overschrijving van het te betalen bedrag. Over te maken op rekeningnummer 
1058699 t.n.v. St. Limburgse Bedevaarten te Maastricht onder vermelding van 
“Marialegioen” Banneux 27-08-2011. 
 
Aanmeldingsformulieren te verkrijgen op het parochiesecretariaat of bij  
Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten 
Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht tel. 043-321 57 15  
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ZATERDAG 25 JUNI 

Lezing: Deut. 8, 2-3+14b-16a 

Ev: Joh. 6, 51-58 

Preek: Kapelaan F. Beijk  

19.00u: Maarten Vonhögen 

 

Ouders Cordewener- Lemmens (st); 

ouders Leufkens- Quaedvlieg (st);   

Karel Daniëls en overleden familie; 

Marianne Spiga; 

 

ZONDAG 26 JUNI 
HOOGFEEST VAN HET H. SACRAMENT 

VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN 

CHRISTUS 

Lezing: Deut. 8, 2-3+14b-16a 

Ev: Joh. 6, 51-58 

Preek: Kapelaan F. Beijk  

10.00u: Mannenkoor Gregoriaans 

 

Echtp. Hoppers- Retera (st); jrd. 

overl. echtp. Savelbergh- Scholten 

(st); jrd. Ruud Berns; Joep Koenen 

©; jrd. Carola Tuinstra-Kloppenburg; 

José Coenen-De La Roy; jrd. ouders 

Willy Ploum en Lies Ploum-

Goossen;  

 

DINSDAG 28 JUNI  

18.40u: rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers- Retera (st); overl. 

ouders Maigray- Schreurs; Joep 

Koenen ©; 

 

WOENSDAG 29 JUNI 
HOOGFEEST VAN DE HH. PETRUS EN 

PAULUS, APOSTELEN 

09.00u: H. Mis 

 

Voor de overledenen v.d. parochie 

VRIJDAG 1 JULI 

19.00u. H. Mis in de Kapel in 

Benzenrade 

 

ZATERDAG 2 JULI 
ONBEVLEKT HART VAN MARIA 

Lezing: Zach. 9, 9-10 

Ev: Mt. 11, 25-30 

Preek: Deken Th. Van Galen 

19.00u: Dameskoor 

 

Fieny Consten-Quaedvlieg (c); Ruud 

Berns(c);  jrd. Jo Handels; Ben Vork 

en familie; 

 

ZONDAG 3 JULI 
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR  

PROCESSIEZONDAG 

Lezing: Zach. 9,9-10 

Ev: Mt. 11,25-30 

Preek: Deken van Galen 

10.00u: Schola Gregoriaans 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); jrd. 

overl. ouders van Kerkoerle (st) 

 

DINSDAG 5 JULI 

18.40u: rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders 

Stevens-Bastiaens en kinderen (st); 

overl.v.d. fam. Meijs (st); Ger Jägers 

©; 

 

WOENSDAG 6 JULI 

09.00u: H. Mis  

 

Voor de overledenen v.d. parochie; 
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ZATERDAG 9 JULI 

Lezingen: Jes. 55,10-11 

Ev: Mt. 13,1-23 

Preek: Kapelaan F. Beijk 

19.00u: Maarten Vonhögen 

 

Jrd. fam. J. Vrösch-Quaedvlieg en 

overledenen (st); t.i.v. de zielerust 

van overleden echtpaar (st); jrd. 

ouders Lipsch-Koymans en dochter 

Miet; 

 

ZONDAG 10 JULI 
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Lezingen: Jes. 55, 10-11 

Ev: Mt. 13, 1-23 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Meerstemmig gemengd 

koor (sluiting koorjaar) 

 

Zeswekendienst Tity Huijdts-

Palmen; echtp. Hoppers -Retera 

(st); Trautje Janssen- Stevens en 

Hubert Janssen ©; Ennio en Huub 

Starremans ©; Tiny Waterval-

Stevens; Joep Koenen ©; mevrouw 

Jos Inglot-Vellen; 

 

DINSDAG 12 JULI 

18.40u: rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echt. Hoppers-Retera (st); Lenie 

Steur- Janssen;  Ger Jägers © 

 

WOENSDAG 13 JULI 

09.00u: H. Mis 

 

Voor de overledenen v.d. parochie 

 

 

 

ZATERDAG 16 JULI 

Lezing: Wijsh. 12, 13+16-19  

Ev: Mt. 13,24-43 

Preek: Deken Th. Van Galen 

19.00u: Maarten Vonhögen 

 

Ouders Mathieu Heuts-Quaedvlieg; 

Jo Roeks b.g.v. zijn verjaardag; 

 

ZONDAG 17 JULI 
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Lezing: Wijsh. 12, 13+16-19  

Ev: Mt. 13,24-43 

Preek: Kapl. F. Beijk 

10.00u: Maarten Vonhögen 

 

Echtp. Hoppers- Retera (st); jrd. 

José en Sjef Brouns-Hupperetz (st); 

jrd. Lenie Poell-Lennertz (st); Pierre 

Mertens (st); Fien Schreuder-

Maenen ©; 

 

DINSDAG 19 JULI 

18.40u: rozenhoedje  

19.00u: H. Mis 

 

echtp. Hoppers- Retera (st); Joep 

Koenen ©; Ger Jägers ©; 

 

WOENSDAG 20 JULI 

09.00u: H. Mis 

 

Voor de overledenen v.d. parochie 

 

ZATERDAG 23 JULI 

Lezing: 1 Kon. 3,5+7-12 

Ev: Mt. 13,44-52 

Preek: Kapelaan F. Beijk  

19.00u: Maarten Vonhögen/Cantor 

 

Huub van Hout ©; Ant Staarink; 
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ZONDAG 24 JULI 
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR  

Lezing: 1 Kon. 3,5+7-12 

Ev: Mt. 13,44-52 

Preek: Deken Th. Van Galen 

10.00u: Maarten Vonhögen 

 

echtp. Hoppers- Retera (st; 

 

DINSDAG 26 JULI  

18.40u: rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers- Retera (st); Ger 

Jägers ©; Ouders Paas-De Esch; 

 

WOENSDAG 27 JULI 

09.00u: H. Mis 

 

Voor de overledenen v.d. parochie 

 

ZATERDAG 30 JULI 

Lezing: Jes. 55, 1-3 

Ev: Mt. 14, 13-21 

Preek:  

10.00u: Maarten Vonhögen 

 

ZONDAG 31 JULI 
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR  

Lezing: Jes. 55, 1-3 

Ev: Mt. 14, 13-21 

Preek:  

10.00u: Schola Gregoriaans 

 

Echt. Hoppers-Retera (st); ouders 

Wachelder-Franken en zoon John 

©; 

 

 

 

 

 

 

OVERLEDEN 

09.06.2011 Fia Deckers oud 66 jaar,   
Mostardstraat 4, 6367 HT  
Ubachsberg/Voerendaal  

 

 

MEDEDELINGEN 

 

INLEVERDATUM MISINTENTIES 

 

Als u er zeker van wilt zijn dat uw 

intenties in het parochieblad 

geplaatst worden voor de periode 

van 25 juni t/m 31 juli 2011, raden 

wij u aan deze uiterlijk op 

donderdag 21 juli telefonisch of 

persoonlijk bij het parochie-

secretariaat op te geven. 
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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/

