NOVEMBER 2011
OVER: ‘WAT LIGT OP MIJN PAD?’ EN ‘WAT LICHT OP MIJN PAD!
Het verschil tussen beide zinnen valt niet op wanneer je het uitspreekt. Ténzij
je er duidelijk het betreffende leesteken bij laat klinken.
Het leven is zeker niet altijd eenvoudig. Hoewel sommigen onder ons de schijn
ophouden dat het leven altijd moet bestaan uit profiteren en genieten, is het
leven bepaald niet mild. Ziekten, verlies van dierbaren, onzekere economie,
wat zal er worden van mijn kind: allemaal reden tot zorg. Begrijpelijk dat steeds
meer mensen zich gaan afvragen: “En wat kom ik tegen? Wat ligt er op mijn
pad?” Vandaag nog is er werk en belofte van pensioen en toekomst . En
morgen?
Soms lijkt het leven geheel zeker. Maar het kan op slag veranderen! En dan?
Dan denkt men zonder het te weten: “Ik heb dringend wat licht nodig op mijn
pad”. Het “licht” is dan opeens een noodzaak om te overleven. U en ik vertalen
dat woord “ licht” met termen als inzicht, kennis, wijsheid. Voor wie gelooft in
God betekent Licht: hulp en genade en wordt daarom ook meteen GROOT
geschreven.
Wat ligt er op mijn pad? Dat is mens die bij zichzelf blijft steken en zich iets
afvraagt.
Wat Licht op mijn pad! Is de biddende mens die op al die zaken op het
levenspad om inzicht en hulp smeekt.
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Waar is dat er ook mensen bestaan die je ook “ licht” kunnen geven. Mensen
die lichtpuntjes schenken met goed advies, raad en inzichten. Meestal zijn dat
mensen met een maat van volwassenheid, mensen met levenservaring. Tot
ons aller schrik merken we dat er wel mensen zijn die oud zijn of ouder zijn,
maar waar het egoïsme zó sterk is gegroeid en eigengereidheid, dat ze ons
niets meer kunnen bieden als het gaat over “licht”.
Intussen stort de wereld in elkaar, politiek en economisch. Wie de bedragen
hoort welke een rol spelen, duizelt het evenzeer als de afstanden tussen
planeten. We verliezen 1300 miljard. Kunt u dat schrijven met alle nullen? Als
je dan je nog geen nul vult…terwijl je meent dat je leven belangrijk zou moeten
zijn omdat je zelf hecht aan je leven. Denkt u écht dat u de moeite waard bent
voor de politiek, voor de persoonlijke zorg?
We zien toch dat mensen snel de dupe zijn, slachtoffer worden van machtspel
en corruptie!
Je zult maar aan de onderkant van de samenleving geboren zijn! Ben je dan
echt de moeite waard dat mensen en instituten en instellingen voor je vechten?
Wie dat gelooft is in mijn ogen inmiddels óf een geweldige optimist óf gewoon
gek. Denkt u écht dat een bank zich voor u interesseert? Of een gemeente of
provincie of de staat of een werelddeel? Zoeken instellingen instituten niet
eerst zichzelf, zoals ook kranten werven voor abonnees om te overleven?
Een man die in de kranten kapot werd geschreven kreeg van de rechter gelijk.
Maar de krant beschreef dit vonnis niet. Ze betaalden veel smartengeld, maar
schreven nooit dat hun journalist geheel gefaald had. Deze schrijft nog steeds
in opdracht van zijn krant om zijn blad te verkopen aan een wereld die smult
om sensatie maar de waarheid niet altijd krijgt. Het “ licht “dat de wereld
verspreid is wel eens echte duisternis en leugen…..Een duisternis welke
steeds meer kansen krijgt omdat men Gods Licht niet meer ziet dat in Jezus
naar ons toegekomen is.
We leven in een wereld die meet met diverse maten….de maat van zelfbelang
is de belangrijkste.
Objectieve waarheid is vervangen door de subjectieve. Wie het geld dient, is
de baas. Wie de waarheid dient welke van eeuwigheid is, heeft een vet
probleem.
Hoe het met de wereld, ons land, Europa, de economie, de armoede verder
gaat weet nog niemand. Wat er op ons pad ligt, is zeer ongewis. Daarom is wat
”licht” op ons pas wel welkom!
Maar wie schenkt u dat?
God waarschijnlijk niet meer in veel gevallen, want met “Die” spreken we niet
meer, voor zover Hij nog voor u bestaat. Hoeveel minuten per dag, per week,
per maand spreekt u met Hem, die het leven van u liefheeft?
Ik ben van menig dat Hij de enige is die “licht” kan brengen in de duisternis.
Kreunend europa, kreunend Amerika en kreunend Midden - en Verre Oosten
brengen weinig licht.
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Als u dat ( nog) niet ziet, is er nog geen of heel beperkt zicht op wat “op uw pad
ligt “en is er “weinig kans op licht” op uw pad. Zolang het geld nog regeert klinkt
het woord van Christus: “Ge kunt niet God dienen en de mammon”.
Waar haalt u uw “Licht” vandaan? Zoekt u “het Licht” met uw eigen duisternis
of met het licht van de wereld die vergaat?
Hartelijke groet, deken Th.v. Galen.

KERKEN GAAN SAMEN
Nadat we medio jaren 1990 met de afzonderlijke parochies gingen kijken naar
samenwerking, blijkt nu al dat dit proces niet te stoppen is. In 2012 spreken we
steeds meer over de federatie:
Een bestuursvorm waarin meerdere kerken samen een parochie worden.
Priesters leven deze realiteit al enkele. Waar tot voor enkele jaren elk parochie
een eigen pastoor had, hebben meerdere kerken nu één pastoor. Dat deze nog
over assistenten kan beschikken is nog rijkdom.
Dat samengaan is noodzaak, biedt voordelen.
Maar het heeft ook schaduwkanten.
Natuurlijk voelen allen dat het anders is geworden of wordt. Mensen en
priesters worden sneller “ vreemd” aan elkaar. Om tal van redenen. Zag je de
ene priester tot voor kort regelmatig en was hij altijd het aanspreekpunt, nu is
die kans tot ontmoeting en contact een stuk lastiger. Omgekeerd ook. Omdat ik
als liturg elke week zag wie er ter kerke kwamen, viel een lege plaats op. Soms
wist je al op voorhand waarom: vakantie, familiebezoek, ziekte. Maar nu
kunnen mensen weken er niet zijn en het valt je niet op want je bent er zelf
soms weken niet want je hebt dienst in andere kerken van je éne parochie.
Als er in de “ eigen” kerk geen uitvaart is, kan het zo maar zijn dat uw pastoor
zomaar drie uitvaarten die week verzorgt welke buiten het “zicht” vallen. Een
uitvaart welke makkelijk 6 tot 8 uur vergt aan tijdsbesteding: gesprek(ken),
regelen, voorbereiding, uitvoering. U ziet dat niet en snapt niet dat “de man”
even geen tijd heeft voor en afspraak.
Van belang is dat men niet meer een parochie laat steunen op de priester
alleen. Iets dat heel gebruikelijk was. “Als u dat nu doet, dat vraagt, erachter
aan gaat, dat regelt, dat schrijft, even aan gaat bij deze of gene” hoor ik nog
heel vaak. “Want dan is het toch anders”. Ik denk dat dit waar was en mogelijk
nog altijd waar is. Maar het lukt niet meer.
We hebben dringend het begrip nodig dat parochieleden zelf de schouders
eronder moeten zetten. De kerk is maar sterk als dienst aan de gemeenschap
als mensen zelf zich gaan inzetten.
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Binnenkort leest u niet meer alleen de uitvaarten of doopjes of huwelijken
vanuit de “eigen” kerk maar uit “de parochie”. Ook om ieder te helpen tot een
andere kijk te komen op de ontwikkelingen.
Deken Th.v. Galen

ZIEKENBEZOEK EN ZIEKENZALVING
Zoals we al lieten weten is de nooddienst gestopt welke in samenwerking met
het ziekenhuis 20 jaar geleden tot stand was gekomen. Daar opereerden
steeds minder priesters in de pastorale zorg en in de parochies werden de
priesters minder in aantal. Om de vraag te kunnen beantwoorden voor een
ziekenzalving ontstond deze dienst. Naast alles wat in de eigen parochie op
dat vlak gebeurde, boden de priesters ook hulp aan indien – vaak op het
laatste moment – iemand meteen voor de aanpak moest zijn. Meestal kwam
de vraag uit het ziekenhuis of uit een van de vele zorginstellingen. Soms uit
een parochie waar de eigen priester niet bereikbaar was op het moment van
bellen.
Zoals u eerder kon lezen, is deze dienst gestopt. En we begrijpen dat iemand
die vreemd is aan het kerkelijke leven daar weinig of niets van snapt. Zie je dan
ook in de berichtgeving daarover.
Het betekent voor ons als priesters twee dingen:
- elke aanvraag voor “de laatste sacramenten”, ook als iemand in het
ziekenhuis ligt, wordt gericht tot de eigen parochiepriester.
- Het kan vaak een hulp zijn als u ons laat weten dát u in het ziekenhuis
ligt. Via die ingewikkelde procedure van intake en de “privacy” –
politiek weet uw parochie niet dat u opgenomen bent. Als er al contact
kan zijn is de weg naar elkaar een heel stuk eenvoudiger. Dus: geef
“het” even door als u of een familielid het nuttig vindt dat we weten dat
u in het ziekenhuis ligt. We bezoeken u graag!
Uw pastorale team
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De klokken zijn weg en het is toch nog geen vasten…UIT DE
PANCRTATIUS
Menigeen heeft ze gemist: de klokken luiden niet voor de missen, slaan niet op
de uren en er klikt geen beiaard. Net als in de vastentijd vroeger zijn de
klokken “vertrokken”. Maar het verschil? In de oude vastenbeleving vertrokken
de klokken “naar Rome”, om de tijd van soberheid te ondersteunen, en ze
keerden weer terug op paaszaterdag. Intussen hingen ze er wel…
Nu? Nu zijn ze echt weg. Niet naar Rome. Naar de klokkendokter. In het kader
van de renovatie vormt dit een uitloper welke we aanvankelijk net voor ogen
hadden. Voor 80.000 euro moeten we dringende zaken laten uitvoeren. Dan
kan de stad er weer vele jaren plezier van hebben, ook van het carillon dat ten
bate van de stads bezoekers in de toren hangt en waar de stadsbeiaardier,
Frank Steijns, de klokken in vuur en vlam en klank zet…
Ook nu komen ze terug…voor kerstmis. Met de rekening.
Met het oog daarop houden we o.a weer een sponsordiner. En wel op
vrijdag 9 december.
Die avond is de stadsbeiaardier in ons midden. Mogelijk kent u hem al wel. Van
de Rieu-concerten. Hij wordt dan naar het of een carillon gestuurd, soms zijn
eigen mobile instrument. Als het weer het toelaat zal hij bij de sponsoravond op
dat instrument spelen. Voorafgaand aan het diner. Nadien is hij gast aan tafel
en wie weet wat er nog uit zijn muzikale hoed kan komen.
De avond begin met de ontvangst om 19.00 uur. Wie 125 € overmaakt op
rekening 47.56.83.846
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Op de rekening “inzake kerkopbouw” t.n.v. Th.v.Galen is daarmee aangemeld
en krijgt zo spoedig mogelijk de bevestiging van deelname. Naast de
ontmoeting en de muziek krijgt een volledig verzorgd avondvullend menu
inclusief aperitief, drank, tafelwater en koffie of thee na. Van het betaalde
bedrag gaat 50 euro naar het goede doel. Wanneer we met 80 mensen te gast
kunnen zijn bij Henk Dirx, restaurant In gen Thun in de Weltertuinstraat te
Welten, musiceert weer een klok(je) dank zij uw bijdrage.
Als u zelf niet kunt of wilt deelnemen aan deze activiteit, misschien kunt u
helpen door mensen erop te wijzen dat dit een kans is voor een sfeervolle
avond.

TOEN BRAK DE HEMEL OPEN
Wanneer is “toen”? Wie kent niet het gevoel dat de hemel niet altijd zonnig is,
oftewel dat het leven je alleen maar toelacht? Wanneer dan “de hemel open
breekt”, komt er iets tevoorschijn waar menigeen op hoopt.
Je kunt dat zoeken bij excursies en uitjes, feestjes en avondjes uit, stappen
met vrienden en vriendinnen, bij drinken en blowen, bij theater of bij een
museum. Het jammere van deze zaken is: ze zijn wel werkdadig maar ze zijn
zo voorbijgaand.
Toen Jezus zich in de stilte terugtrok, op de berg of op een eenzame plek,
kwam de hemel naar Hem toe. God gaf Hem inzichten en troost, inspireerde
en zette aan tot daden die ertoe deden.
Ook tegen ons zegt Hij hetzelfde :“ Komt tot mij en ik zal u rust en verlichting
schenken” .
Daarvoor kennen we in de kerk de AANBIDDING. In de Pancratius elke
dinsdag na de mis van 09.00 uur tot 10.30. Een uurtje op het terras zitten kan
zeker leuker zijn ( moet het wel goed weer zijn) en je voelt meteen wat je doet.
Aanbidding, d.w.z. het gesprek met God zelf zoeken, je in Zijn hand weten en
het ook zo gaan ervaren, zal even oefening vragen voor wie het nooit beleefd
heeft…Maar het is wel een vaste grond om op te staan.
Goed voor u zelf en het kan de noodzakelijke bijdrage worden om mensen
weer te inspireren. Echt niets voor U?

TEN BATE VAN HET HOSPICE DE MANTELHOF
Wat zijn we gezegend met ook dit huis! Hoe velen
werden er niet geweldig opgevangen, de stervende
medemens alsook de familie die de last van het
meedragen ondersteund krijgt op een fantastische wijze!
Velen hielpen al met geldelijke bijdrage opdat dit werk
mogelijk blijft. Maar ook hier zal de hulp altijd weer nodig zijn.
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Dit maal zijn het de leven van de Ronde Tafel 96 Heerlen, die de opbrengst
van hun hele feestavond op 5 november daaraan willen schenken.
Onder het kopje “ TAVOLO in ROSSO” ontvangen ze gasten in het Parkstad
Limburg Theater Heerlen. Vanaf 20.30 uur is er het gala met de Heerlense
Band “Una Mas”. Naast een tombola is er een veiling met 3 zeer speciale
objecten. De catering ligt in handen bij Van Melick Quality Catering.
De standaard entree kaarten voor de hele avond zijn 100 euro. Maar er kan
ook meer. Kijk daarvoor op www. rt96.nl of bestel de kaarten via gala@rt96.nl

WEBSITE ST. MARTINUS
De eigen info site van onze parochie kan zeker enkele helpende handen
gebruiken. De man die het nu technisch verzorgt heeft zeker steun bij enige
input. Er zijn best veel zaken te vertellen over Welten en er zijn zeker ook
zaken die we in beeld willen brengen. Daarvoor zijn er ogen en handen en
voeten nodig. Om mee te denken en mee op te pakken.
De man die de pagina nu voor ons beheert doet meer dan zijn best. Maar we
willen ook graag mensen betrekken over inhoud en vormgeving.
U hoeft geen groot theoloog te zijn noch een groot technicus. Wel iemand die
gewoon de gemeenschap wil dienen en dat wil doen vanuit het kenmerk: ook
vanuit de kerk dragen we ons steentje bij…
WIE BELANGSTELLING HEEFT LAAT HET EVEN WETEN OP ONS
PAROCHIEADRES.

GELUID
Het is geen nieuws als we zeggen dat mensen in brede linie klagen over het
geluid in de kerk van St.Martinus.
En waar is waar: zelfs priesters die elders prima te verstaan zijn, die krijgen
ook te horen. We verstaan u niet. Ondanks pogingen om dit te verhelpen door
de leverancier van de technische uitvoering blijft het resultaat aanleiding tot
klachten geven.
Daarom: uw kerkbestuur heeft iemand anders gevraagd eens een
proefopstelling neer te zetten die zou moeten zorgen dat het geluid in de kerk
prima is.
We zijn benieuwd. Maakt u ons ook uw bevindingen kenbaar?

ST. MAARTENSFEEST
Door de Jeugdcommissie van CV De Vlavrèters wordt wederom het jaarlijkse
St. Maartensfeest georganiseerd. Om 18.30u is er een gezinsviering in de kerk.
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Juf Marieke verzorgd de zang met ons eigen Makiko koor en er wordt een
toneelstuk opgevoerd over St. Maarten. Na de viering in de kerk zal St.
Maarten te paard richting de speeltuin vertrekken onder begeleiding van de
harmonie TOG Welten. Voor de speeltuin zal een groot St. Maartensvuur
worden ontstoken.

KERSTMARKT 2011
December nadert met rasse schreden. Zo ook
e
de 30 kerstmarkt van Scouting Welten. Zondag 11 december van 11.00u tot
16.00u in het Gemeenschapshuis van Welten.
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OVERLEDENEN IN DE PERIODE 1 NOVEMBER 2010 T/M
30 OKTOBER 2011 WELKE VANUIT ONZE PAROCHIEKERK BEGRAVEN
OF GECREMEERD ZIJN.

2010:
11.11
15.11
03.12
05.12
24.12
28.12

Maria Gertruida Janssen-Stevens
Twan Vos
Trautje Vrösch
Annie Arfman-Severens
Fien Schreuder-Maenen
Jan Steultjens

91 jaar
56 jaar
87 jaar
84 jaar
82 jaar
86 jaar

2011:
04.01 Jan Bovens
12.01 Walter van der Laak
17.01 Agnes Rosenboom-Kroesen
29.01 Jim Vlot
05.02 Nettie Bemelmans-Cremers
10.02 M. Kurtyka
11.02 Hub Dielen
28.02 Mevr. Scholten-Claessen
16.03 Charles Gramser
29.03 Leonie van der Geest-Rijcken
02.04 Joep Koenen
15.04 Toon van der Werf
17.04 Ger Jägers
19.05 Tity Huijdts-Palmen
09-06 Fia Deckers
25.07 Wil Plummen-v. Overmeeren
30.08 Agnes Frederix-Dohmen

66 jaar
80 jaar
82 jaar
86 jaar
85 jaar
86 jaar
88 jaar
97 jaar
85 jaar
84 jaar
84 jaar
90 jaar
90 jaar
66 jaar
83 jaar
81 jaar
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ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN
Op zondag 30 oktober gedenken we in de St. Martinuskerk om 10.00u uur alle
overledenen welke vanuit onze kerk werden begeleid naar begraafplaats of
crematorium. In het allerzielenlof om 15.00u waarin we ook de namen aflezen
als gebedsintentie krijgt de betrokken familie een eigen invitatie. Aansluitend
worden de graven op ons kerkhof gezegend.

EVENEMENTEN IN HET
SAVELBERGKLOOSTER
Zaterdag 5 November: Weltens Familiekoor
Aanvang: 20.00 u.
Entrée: € 10,00
Meer informatie op de site:
www.savelbergklooster.nl
Zaterdag 12 november:
Clair de Lune
Pianoconcert door Dorothée van Wijhe en Hans Tobi.
Aanvang: 19.30 u.
Entrée: € 15,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.
Meer informatie op de site: www.savelbergklooster.nl
Zondag 20 november
Pianoconcert
Comeback van Richard Fleming
Aanvang: 15.00 u.
Entrée: € 15,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.
Meer informatie op de site: www.savelbergklooster.nl
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ZATERDAG 29 OKTOBER
Lezing: Mal.1,14b-2, 2b + 8-10
Ev: Mt. 23, 1-12
Preek: Kapl. Beijk
19.00u: Maarten Vonhögen

15.00u ALLERHEILIGEN /
ALLERZIELENLOF waarna
zegening van de graven
DINSDAG 1 NOVEMBER
ALLERHEILIGEN
19.00u: H. Mis

Jdr. Ouders Mathieu HeutsQuaedvlieg (st); ouders M. MertensEurlings (st);

O.L. Vrouw en alle heiligen (st);
Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders
Paffen-Wachelder; Karel Daniëls en
overleden familie; Joep Koenen ©;
fam. Buck-Offergelt en fam. Rutjens;
Eus Akkerman

ZONDAG 30 OKTOBER
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR
Lezing: Mal.1,14b-2, 2b + 8-10
Ev: Mt. 23, 1-12
Preek: Kapl. Beijk
10.00u: Schola Gregoriaans

WOENSDAG 2 NOVEMBER
ALLERZIELEN
09.00u: H. Mis

Jrd. Petrus van Enckevort (st); Jrd.
ouders van Alebeek-Verheijden en
overleden familie (st); Jrd. ouders
Kerckhoffs-Smeets en fam. Fransen;
Jrd. Madeleine van der Kroon;
Echtp. Hoppers-Retera (st); echtp.
Kerckhoffs-Derks (st); ouders
Hoenkamp-Boumans en zoon Rob
(st); Jose en Sjef Brouns-Hupperetz
(st); ouders Leyendeckers-Hustings
(st); Ennio en Huub Starremans ©;
Mevr. Mia Vankan-Jannes en mevr.
Mieke Jacobs; fam. Buck-Offergelt
en fam. Rutjens; tot nagedachtenis
aan Math Verboeket en ouders
Verboeket; herdenking voor ouders
en overleden kinderen van de
familie Servais-Maas; Wil PlummenVan Overmeeren (buurtbewoners
van de Ir. Leliestraat);

Ben Vork; Voor alle overledenen en
overleden weldoeners van onze
parochie (st);
ZATERDAG 5 NOVEMBER
Lezing: Wijsh. 6, 12-16
Ev: Mt. 25, 1-13
Preek: Deken H. Kuijer
19.00u: Maarten Vonhögen
jrd. Lieske Dohmen-Houppermans
en Wiel Dohmen; Fia Deckers ©;
Tiny
Waterval-Stevens;
Fieny
Consten-Quaedvlieg
ZONDAG 6 NOVEMBER
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR
Lezing: Wijsh. 6, 12-16
Ev: Mt. 25, 1-13
Preek: Deken H. Kuijer
10.00u: Maarten Vonhögen
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1 jaardienst Trautje JanssenStevens en voor Hubert Janssen;
echtp. Hoppers-Retera (st); Mia
Verhoeckx-Eymael en ouders
Eymael; Maria Schrijvers (st); Joep
Koenen ©; Mevrouw Jos InglotVellen; Huub en Ennio Starremans;
jrd. ouders Moonen-Savelbergh;
ouders Lenoir-Nijsten en Lily; ouders
Schrijvers-Tijhuis; ouders KalsFeijen; levende en overleden leden
van het Zangkoor Sint Jozef
Heerlerbaan-Welten;

echtp. Hoppers-Retera;
DINSDAG 8 NOVEMBER
18.40u: rozenhoedje
19.00u: H. Mis
echtp. Hoppers-Retera;
WOENSDAG 9 NOVEMBER
09.00u: H. Mis
Voor de overledenen v.d. parochie
DONDERDAG 10 NOVEMBER
18.30u: Sint Maartensviering
waarna feeststoet richting de
speeltuin.

DINSDAG 15 NOVEMBER
18.40u: rozenhoedje
19.00u: H. Mis
echtp. Hoppers-Retera (st);
Francisca Kals (st); jrd. Louise
Paffen

ZATERDAG 12 NOVEMBER
Lezing: Spr. 31,10-13 +19-20+30-31
Ev: Mt. 25, 14-30
Preek: Kapl. Beijk
19.00u: Maarten Vonhögen/Anita

WOENSDAG 16 NOVEMBER
09.00u: H. Mis

Tity Guijdts-Palmen ©; Ger Kurvers
en overleden familie KurversDabekaussen

Voor de overledenen v.d. parochie.
ZATERDAG 19 NOVEMBER
Lezing: Ez. 34,11-12+15-17
Ev: Mt. 25, 31-46
Preek: Kap. Beijk
19.00u: Maarten Vonhögen

ZONDAG 13 NOVEMBER
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR
CAECILIAFEEST VOOR DE
KOORLEDEN
Lezing: Spr. 31,10-13 +19-20+30-31
Ev: Mt. 25, 14-30
Preek: Kapl. Beijk
10.00u: Zangkoor Sint Jozef
Heerlerbaan-Welten

ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille; ouders LipschKoymans en dochter Miet; jrd. Ger
De Loo
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ZONDAG 20 NOVEMBER
VIER-EN-DERTIGSTE EN
LAATSTE ZONDAG VAN HET
LITURGISCH JAAR
CHRISTUS, KONING VAN HET
HEELAL CAECILIAFEEST
Lezing: Ez. 34,11-12+15-17
Ev: Mt. 25, 31-46
Preek: Deken van Galen
10.00u: Harmonie T.O.G.

Ev: Mc 13,33-37
Preek: Deken van Galen
19.00u: Chrisko koor
jrd. Troutje Vrösch (st)
ZONDAG 27 NOVEMBER
EERSTE ZONDAG VAN DE
ADVENT
Lezing: Jes. 63,16b-17, 19b;64,3b-7
Ev: Mc 13,33-37
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Schola Gregoriaans

echtp. Hoppers-Retera (st); Han
Vlas-Miltenburg (st); jrd. ouders
Schreuder-Ossen (st); jrd. Gerard de
Coninck en overl. Ouders (st);
Pastoor Guillaume Mullenders (st);
Eric Luijten (st); overl. V.d. fam. De
Esch-van de Winkel (st); jrd. Hub
Boumen en zoon Wim en zus
Thérèse en broer Frans Mertens
(st); Joep Koenen ©; voor wijlen
Deken C. Buschman; Sjir Eussen;
Agnes Frederix-Dohmen ©; Jim Vlot

echtp. Hoppers-Retera (st); jrd.
ouders Weijenberg-Schoofs, Manon
en Bep Weijenberg; Carola TuinstraKloppenburg
DINSDAG 29 NOVEMBER
18.40u: Adventsvespers
19.00u: H. Mis
echtp. Hoppers-Retera (st); Jeu de
Esch

DINSDAG 22 NOVEMBER
18.40u: rozenhoedje
19.00u: H. Mis

WOENSDAG 30 NOVEMBER
FEEST VAN DE HEILIGE
ANDREAS
09.00u: H. Mis

echtp. Hoppers-Retera (st); voor
overledenen van het Legioen van
Maria;

Fam. Andreas van Horne en AnnaMaria Houben (st)

WOENSDAG 23 NOVEMBER
09.00u: H. Mis

ZATERDAG 3 DECEMBER
Lezing: Jes.40, 1-5, 9-11
Ev: Mc. 1, 1-8
Preek: Prof. Rohling
19.00u: Maarten Vonhögen

Voor de overledenen v.d. parochie.
ZATERDAG 26 NOVEMBER
GEZINSVIERING IN VERBAND
MET HET BEGIN VAN DE ADVENT
Lezing: Jes. 63,16b-17, 19b;64,3b-7

Fieny Consten-Quaedvlieg ©; Tiny
Waterval-Stevens; Fia Deckers ©
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DINSDAG 13 DECEMBER
18.40u: Adventsvespers
19.00u: H. Mis

ZONDAG 4 DECEMBER
TWEEDE ZONDAG VAN DE
ADVENT
Lezing: Jes. 40, 1-5, 9-11
Ev: Mc. 1, 1-8
Preek: Deken Van Galen
10.00u: Maarten Vonhögen

echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd.
ouders Wachelder-Hazen;
WOENSDAG 14 DECEMBER
09.00u: H. Mis

echtp. Hoppers-Retera (st); Sjef
Brouns (st); Tity Huijdts-Palmen ©

Willem Scheeren en Josephina
Gillissen (st);

DINSDAG 6 DECEMBER
18.40u: Adventsvespers
19.00u: H. Mis

ZATERDAG 17 DECEMBER
Lezing: 2 Sam, 7, 1-5, 8b-11,6
Ev: Lc. 2,22-40
Preek:
19.00u: Maarten Vonhögen / Anita

echtp. Hoppers-Retera (st); ouders
Paffen-Wachelder
WOENSDAG 7 DECEMBER
09.00u: H. Mis

Harrie Weerts (st); Echtp. BrouwersClaessen (st); ouders CordewenerLemmens (st); Ger Kurvers en
overleden famiie KurversDabekaussen;

Uit dankbaarheid en voor overleden
dierbaren
ZATERDAG 10 DECEMBER
Lezing: Jes. 61, 1-2a, 10-11
Ev: Joh. 1, 6-8, 19-28
Preek: Deken Kuijer
19.00u: Maarten Vonhögen

ZONDAG 18 DECEMBER
VIERDE ZONDAG VAN DE
ADVENT
Lezing: 2 Sam, 7, 1-5, 8b-11,6
Ev: Lc. 2,22-40
Preek:
10.00u: Schola Gregoriaans

ZONDAG 11 DECEMBER
DERDE ZONDAG VAN DE
ADVENT
Lezing: Jes. 61, 1-2a, 10-11
Ev: Joh. 1, 6-8, 19-28
Preek: Deken Kuijer
10.00u: Maarten Vonhögen

echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd.
Harrie Goltstein en Claartje
Goltstein-Bosch (st); jrd. Ennio
Starremans;

echtp. Hoppers-Retera (st)

14

GEZINSMISCOMITE
Al sinds jaar en dag wordt er door
een groep vrijwilligers de gezinsvieringen georganiseerd in onze
kerk. Veelal door ouders die
kinderen op de basisschool St.
Martinus hebben zitten. Wij zoeken
versterking in dit comité. Heeft u
interesse om ons een handje te
komen helpen neemt u dan contact
op met het parochiesecretariaat.

DOPELINGEN
25.9.2011: Rafke Duijkers, de
Wingerd 8
25.9.2011:Norah Otten, De Tichel
60
Veel vreugde bij de opvoeding!

BEGRAAFPLAATS
OVERLEDEN

Helaas hebben we moeten vaststellen dat bij het onderhouden van
de graven niet altijd alles netjes
wordt opgeruimd. Bij het vervangen
van de bloemstukken kunt u gebruik
maken van de container bij de
opgang. Als iedereen hieraan mee
wilt werken dan blijft ons kerkhof
netjes en verzorgd.

Geen overledenen in deze periode

HUWELIJK
Kerkelijk huwelijk op 8.10.2011
van Michel van Heumen en Sanne
Born, De Thun 109

BIJBELCURSUS
Voor degene die de bijbelcursus
volgen of graag willen bijwonen. De
data voor de bijeenkomsten in het
zaaltje naast de St. Jozefkerk
Heerlerbaan zijn voor 2012 als volgt:
9 januari, 13 februari, 12 maart, 14
mei en 11 juni. Maandagavond van
19.30u tot 21.30u.

MEDEDELINGEN
INLEVERDATUM MISINTENTIES
Als u er zeker van wilt zijn
dat uw intenties in het
parochieblad
geplaatst
worden voor de periode van
11 december tot en met 31
januari 2012, raden wij u aan deze
uiterlijk op donderdag 8 december
telefonisch of persoonlijk bij het
parochie-secretariaat op te geven.

PAROCHIESECRETARIAAT
GESLOTEN OP DONDERDAG 10
NOVEMBER I.V.M. FESTIVITEITEN
ROND ST. MAARTEN
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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
Kapelaan 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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