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SEPTEMBER 2011 
 
OVER TANKEN EN DENKEN… 
 
Wanneer je veel kilometers maakt met je altijd dorstige auto, sta je vaak te 
tanken. Buiten het feit dat je kijkt naar de literprijs, is het ritueel altijd: hetzelfde. 
Tankdop eraf, tankpistool erin, knopje drukken, tankdop erop, en  afrekenen als 
het al niet op voorhand gedaan is via een betaalkaart. En dan: rijden maar 
weer. 
Zijn we niet gewoon: gewoontedieren? Zelfs het spannend uit eten kent vaste 
gebruiken. Vaak bestellen mensen hetzelfde aperitief. Anderen zelfs dezelfde 
gerechten. Met slapen is het al niet anders. Eerst zus liggen, dan draaien, of 
juist niet. De een altijd op de buik, een ander alleen op een zijde of enkel 
ruggelings. Het rondje dat je fiets, met je hond loopt, de winkels waar je gaat 
inkopen. De plek op de tribune of je plaats in de kerk. Zodra er iemand op 
“jouw” plaats staat of zit, is de boel verstoord en vindt een mens zijn draai niet. 
Verveelt u zich nu of straks een keer? Maak eens een lijstje met al uw 
gewoonten! U zult verbaasd staan hoe trouw we zijn in het doen van dingen. 
We hoeven dan niet altijd te denken! En dat geeft rust. Rust welke we nodig 
hebben om tot een zekere kern door te dringen. 
Stelt u zich voor dat je bij het dansen over elke pas weer moet nadenken en 
moet tellen: dat is geen dansen maar dansles. Een goedzittende schoen moet 
je niet voortdurend voelen. Een mens die wil lezen zal niet elke letter apart 
benoemen zoals een kind doet met zijn eerste leeslesjes: p – o – e – s. Poes!  
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In de kerk komt een mens om bij te tanken. Het leven is nu eenmaal eisend en 
normaal gesproken is een kerkdienst een bron om uit te leven. 
Toch is dat niet vanzelfsprekend, niet voor de priester en niet voor de 
kerkganger of kerkgangster. ( dit laatste woord niet op zijn Engels lezen…)   
De eerste moet er in mijn ogen geen routineklus van maken, laat staan zichzelf 
staan te promoten. Zoals je wel eens hoort dat een geestelijke mensen 
uitnodigt voor een dienst waar hij moet (s)preken. Anderen lezen enkel uit 
boekjes voor, zonder te beseffen wat ze zelf zouden willen en kunnen zeggen. 
Of het moet altijd leuker zijn, vrolijker, bonter of korter. Is dat eredienst? 
Eredienst is om naar God toe te gaan en te groeien. Een bedienaar is niet 
meer maar ook niet minder dan een instrument daarvoor. Hetgeen niet 
betekent dat er geen plekken zijn waar hij zeer creatief kan en zelfs moet zijn!     
Een andere misleiding is de voortdurende wens van wisselingen en 
veranderingen. Dit is geen beletsel voor enige creativiteit. Maar als je elke 
dienst voorziet van nieuwe teksten, lijkt dat even vernieuwend maar is tegelijk 
niet onze natuur. Elke deelname is dan als een wijnproeverijtje. Je neemt een 
slokje, spuwt het uit om niet zat te worden. Maar na een poos heb je nog niet 
van een  fles of glaasje genoten. Mensen opperden vaak dat we elke week 
nieuwe gloria´s en credo´s moeten schrijven, nieuwe eucharistische gebeden. 
Dat lijkt even iets anders, maar als het erop aan komt is het dan liturgisch 
denken en….. geen tanken. 
De ideale kerkdienst is die,  welke haast buiten je bewustzijn omgaat zodat de 
gedachten naar God kunnen uitgaan. Een kerkdienst is niet om vermaakt te 
worden maar om te tanken. Want wie als gelovige leeft, verbruikt energie en 
zet voortdurend een kruisje door zichzelf. Dat kan niet zonder aanvulling. Zodra 
deze aanvulling van Godswege ontbreekt…..is er dan nog leven? Ja, maar wat 
voor leven?  
  
PROGRAMMA SEIZOEN 2011-2012: FUNDAMENTELE THEOLOGIE 
 
Ook in het komende seizoen (september 2011 – april 2012) willen wij een 
geloofscursus houden: Inleiding in de fundamentele theologie. 
De fundamentele theologie wil een verantwoording van ons geloof geven. Zij 
wil aantonen dat het redelijk is om in de Openbaring te geloven. Zo zullen o.a. 
de volgende vragen aan bod komen: Hoe ons geloof verantwoorden? Wat is de 
Openbaring? Wat is geloven? Geloof en rede? 
Hoe komt de Heer en Zijn boodschap tot ons? Wat is de taak van het 
leergezag? Wat betekent dat de H. Schrift geïnspireerd is? Kunnen we Jezus 
kennen vanuit de evangelies? De wonderen van de Heer. De verrijzenis. Jezus 
de vervuller van Gods Openbaring. Het atheïsme als theologisch probleem. 
Het getuigenis van leven in de Heer.  
De cursus begint in september en zal op dinsdagavond gegeven worden in het 
Seminarie Rolduc,  Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade. 
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Deze cursus vindt plaats op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in principe om 
de 2 weken. Hij begint op 27 september en  
loopt tot eind april: de data van het eerste  
semester zijn: 27/9; 11/10; 25/10; 8/11; 22/11;  
13/12.  
 
Contact en opgave:  
Mevr. S. Snackers-Lam: 045-5327891  
en 06-51207426, snack054@planet.nl 
De cursus is gratis. 
 
    
 
 
OECUMENISCHE BUSREIS NAAR HET LAND VAN LUTHER 2012 
 

Samen op reis, op zoek naar onze christelijke wortels, is een bijzondere manier 

om oecumenische contacten te versterken. In de regio Parkstad hebben we 

hiermee in mei 2009 ervaring opgedaan tijdens de reis naar Rome, onder 

leiding van deken Kuijer en ds. Bloemert. Het waren fantastische dagen, 

waarin we veel van Rome hebben gezien, maar ook elkaar beter hebben leren 

kennen. 

 
Het ligt in de bedoeling om in mei 2012, de week voor Pinksteren, opnieuw een 
oecumenische reis te organiseren, onder auspiciën van de Raad van Kerken 
Parkstad. Dit keer zal het reisdoel zijn: het land van Luther, in het oosten van 
Duitsland. We willen gedurende zes dagen het spoor volgen van de reformator 
Maarten Luther, die in 1483 in Eisleben werd geboren en daar in 1546 stierf. 
De grote componist J.S. Bach leefde ook in deze streek (1685 – 1750). Ook 
aan hem besteden we enige aandacht.  
Het programma in het kort.  Vanuit Heerlen rijden we maandagmorgen per bus 
naar Eisenach, waar we ’s middags het Lutherhaus kunnen bezoeken. Ook het 
nabij gelegen  Bachhaus is zeer de moeite waard.  
De volgende dag gaan we naar de Wartburg, het kasteel op de heuvel ten 
zuiden van Eisenach, dat zo’n belangrijke rol speelde in Luthers leven. Op 
woensdag zijn we in Erfurt, waar Luther Augustijner monnik werd en zijn 
priesterwijding ontving.  We maken met een gids een stadswandeling; wellicht 
is het mogelijk in het klooster waar Luther woonde een viering te houden.  
Op donderdag trekken we verder. We brengen korte bezoeken aan Leipzig en 
Torgau en komen tegen het einde van de middag in “Lutherstadt Wittenberg” 
aan. Hier sloeg Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaat aan tegen de  
deur van de slotkapel. Op vrijdag hebben we alle tijd om deze kerk en andere 
gedenkplaatsen van Luther te bekijken, zoals het klooster, waar Luther samen 
met zijn vrouw Katharina von Bora en hun gezin jarenlang woonde. Dit klooster 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://utopia.knoware.nl/users/adosh/luther/luther2.gif&imgrefurl=http://utopia.knoware.nl/users/adosh/luther/&usg=__478RGGjo7ubcdkm3C9MpSdiTGcc=&h=407&w=278&sz=11&hl=nl&start=12&zoom=1&itbs=1&tbnid=CWjOlFEBBfuSBM:&tbnh=125&tbnw=85&prev=/search%3Fq%3DLuther%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26biw%3D1003%26bih%3D496%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=yFMlTrrrAc2cOtTBoc8K
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is nu museum en vertelt het verhaal van de reformatie. Op zaterdag reizen we 
terug naar Heerlen.   
 
 

Enkele gegevens op een rij: 
Datum  : maandag 21 mei t/m zaterdag 26 mei 2012 
Kosten  : € 489,-- p.p  bij 30 of meer deelnemers (onder voorbehoud  
    i.v.m. prijsniveau 2011) 
Inbegrepen : vervoer per touringcar, 3 hotels (half pension), excursie- en 
                           entreegelden, gids, fooien 
Exclusief : lunches, reis- en annuleringsverzekering, bijdrage    

  calamiteitenfonds 
Toeslag : 1 persoonskamer € 87,-- 
Opgave  : schriftelijk voor 1 november 2011 
Leiding : ds. S. Bloemert en deken Th. van Galen  (leden Raad van 

  Kerken Parkstad)  
 
In samenwerking met Drietour Reizen B.V., interkerkelijke reisorganisatie te 
Driebergen  
Het ligt in de bedoeling om op dinsdag 4 oktober a.s. een informatie-avond te 
organiseren voor belangstellenden uit Parkstad/dekenaat Heerlen.  
Een ieder is welkom in de zaal bij de Josephkerk aan de Heerlerbaan, van 
20.00 tot 21.30 uur. 
Tijdens deze avond krijgt u een toelichting op het inhoudelijke programma en 
wordt u nader geïnformeerd over de praktische en financiële zaken. Dan zijn 
aanmeldingsformulieren beschikbaar. 
Kort voor de reis, op dinsdag 24 april 2012, zal een voorbereidingsavond voor 
de deelnemenden worden gehouden. Dan worden de reismap met inhoudelijke 
informatie, de deelnemerslijst en praktische tips overhandigd. 
Interesse? Graag tot ziens op 4 oktober a.s.  
 
Hartelijke groeten,  
deken Van Galen en ds. Bloemert  

 
Diaken wijding 
Op 10 september wordt Rick Blom in Rolduc diaken gewijd. Op zondag verricht 
hij als zodanig zijn eerste assistentie in de St.Joseph in de Mis van 11.15 uur. 
Nadien is er daar in de parochie een parochietuinfeest alwaar u de kersverse 
diaken kunt gelukwensen. Na de wijding blijft hij werkzaam in onze federatie en 
kan al meer taken op zich nemen, met name de doop kan hij gaan bedienen en 
bij een uitvaart, indien dat gewenst is of zo uitkomt, een woord-communie-
dienst houden, aanbidding leiden en zegenen met Allerheiligste.  
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ZATERDAG 27 AUGUSTUS 

Lezing: Jer. 20, 7-9 

Ev: Mt. 16, 21-27 

Preek: Kap. Beijk 

19.00u: Maarten Vonhögen/Cantor 

 

Tonny Bianchi-Dabekaussen en 

overl. familie; Jrd. Frits Vromen; 

 

ZONDAG 28 AUGUSTUS 
TWEEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR 

HET JAAR 

Lezing: Jer. 20, 7-9 

Ev: Mt. 16, 21-27 

Preek: Deken V. Galen 

10.00u: Maarten Vonhögen 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Trautje 

Janssen-Stevens en Hubert 

Janssen ©; Jrd. ouders Kuipers-

Kurvers en overleden kinderen; 

 

DINSDAG 30 AUGUSTUS  

18.40u: rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 

09.00u: H. Mis 

Voor de overledenen v.d. parochie 

 

VRIJDAG 2 SEPTEMBER 

19.00u: H.Mis in de kapel van 

Benzenrade 

 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 

Lezing: Ez.33, 7-9 

Ev: Mt. 18,15-20 

Preek: Kapl. F. Beijk 

19.00u: Maarten Vonhögen 

Fieny Consten-Quaedvlieg ©; Tiny 

Waterval-Stevens; Fia Deckers ©  

 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 
DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET 

JAAR 

Lezing: Ez.33,7-9 

Ev: Mt. 18, 15-20 

Preek: ? 

10.00u: Mannenkoor Gregoriaans 

 

1
ste

 jaardienst voor Huub van Hout; 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. 

Cordewener-Lemmens (st); Karel 

Daniëls en overl. familie; Tity 

Huijdts-Palmen ©; Math Frederiks 

(v.w. verjaardag);  

 

DINSDAG 6 SEPTEMBER 

18.40u: rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Ouders Paffen-Wachelder; Echtp. 

Hoppers-Retera (st); ouders 

Stevens - Bastiaens en kinderen 

(st); ouders Brouns-Mertens (st); 

 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 

09.00u: H. Mis  

Voor de overledenen v.d. parochie 

 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 

Lezingen: Sir. 27, 30-28,7 

Ev: Mt. 18, 21-35 

Preek: Prof. Rohling 

19.00u: Dameskoor 

 

Jo Handels v.w. verjaardag; 
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ZONDAG 11 SEPTEMBER 
VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET 

JAAR 

Lezingen: Sir. 27,30-28,7 

Ev: Mt. 18, 21-35 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Nadine Maes 

 

Ouders Wachelder-Franken ©; 

Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders 

Brouns-Mertens (st); Mieke van 

Emmerik-Van der Steen en ouders 

Van Emmerik-Peeters; Wil 

Plummen-Van Overmeeren (v.d. 

buurtvereniging Ir. Lelystraat);  
 

DINSDAG 13 SEPTEMBER 

18.40u: rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

WOENSDAG 14 SEPTEMBER  
FEEST VAN KRUISVERHEFFING 

09.00u: H. Mis 

Voor de overledenen v.d. parochie. 

 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 

Lezing: Jes. 55, 6-9 

Ev: Mt. 20, 1-16a 

Preek: Kap. Beijk 

19.00u: Maarten Vonhögen 

 

Jrd. t.i.v. de familie Quaedvlieg-

Leerssen (st); 2
e
 jrd. Mevrouw Ans 

Niemarkt-Smeijsters; Jrd. Pierre 

Bosch; Ouders Kurvers-Eussen en 

kleindochter Mireille; ouders Lipsch-

Koymans en dochter Miet; Ant 

Staarink; Ger Kurvers; 

 

 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 
VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET 

JAAR 

Lezing: Jes. 55, 6-9 

Ev: Mt. 20, 1-16a  

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Schola Gregoriaans 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Trautje 

Janssen-Stevens en Hubert 

Janssen ©; Mevr. Jos Inglot-Vellen;  

 

DINSDAG 20 SEPTEMBER 

18.40u: rozenhoedje  

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

WOENSDAG 21 SEPTEMBER 
FEEST VAN DE H. MATTEUS, APOSTEL 

EN EVANGELIST 

 

09.00u: H. Mis 

Voor de overledenen v.d. parochie. 

 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 

Lezing: Ez. 18,25-28 

Ev: Mt. 21, 28-32 

Preek: Kap. Beijk 

19.00u: Maarten Vonhögen 

 

ZONDAG 25 SEPTEMBER 
ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET 

JAAR 

Lezing: Ez. 18,25-28 

Ev: Mt. 21, 28-32 

Preek: Deken  Kuijer 

10.00u: Saxafoon kwintet Welten 

o.l.v. Tom Feijen 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. 

overleden ouders Harry Bindels-

Jongen (st); Jrd. Piet Grond, ouders 
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Grond-Pieters en ouders Haan-

Schillings (st); Jrd. Harrie Simons 

(st); Jrd. Mia Hermans-Stoks (st); 

Jrd. echtp. Stoks-Claessen (st); 

 

DINSDAG 27 SEPTEMBER  

18.40u: rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Fam. 

Buck-Offergelt; 

 

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 

09.00u: H. Mis 

Voor de overledenen v.d. parochie 

 

ZATERDAG 1 OKTOBER 

Lezing: Jes. 5,1-7 

Ev: Mt. 21, 33-43 

Preek: Deken Kuijer 

19.00u: Maarten Vonhögen 

 

Fieny Consten-Quaedvlieg ©; Tiny 

Waterval-Stevens; Overl. ouders 

Waterval Huppertz en familie; Fia 

Deckers © 

 

ZONDAG 2 OKTOBER 
ROZENKRANS ZONDAG / PROCESSIE 

Lezing: Jes. 5,1-7 

Ev: Mt. 21, 33-43 

Preek: Deken Kuijer 

10.00u: Mannenkoor Gregoriaans 

 

Jrd. ouders Schouten-Becher en 

overledenen van de familie 

Schouten; Jrd. ouders Jongen- van 

Dooren en overleden kinderen; Jrd. 

Ouders Wachelder-Franken; Echtp. 

Hoppers-Retera (st); Hub de Esch 

(st); Joep Koenen ©; Tity Huijdts-

Palmen ©; 

 

 

DOPELINGEN 

 

07.08.2011: Dalinia Geers 

 

Veel vreugde bij de opvoeding! 

 

 

 

OVERLEDEN 

 

25.07.2011: Wil Plummen-Van 

Overmeeren, oud 83 jaar 

 

Corr. Adres: Ir. Lelystraat 130, 6419 

XT Heerlen 

 

 

MEDEDELINGEN 

INLEVERDATUM MISINTENTIES 

 

Als u er zeker van wilt zijn dat uw 

intenties in het parochieblad ge-

plaatst worden voor de periode van 

1 oktober tot en met 30 oktober, 

raden wij u aan deze uiterlijk op 

donderdag 22 september telefo-

nisch of persoonlijk bij het parochie-

secretariaat op te geven. 
 
 
 

ROZENKRANS PROCESSIE  
2 OKTOBER 2011 
 
Aansluitend aan de H. Mis is er een 
processie om de Blok. Nadien is 
iedereen uitgenodigd voor een kopje 
koffie in het Gemeenschapshuis 
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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/

