FEBRUARI 2012
OVER `LASTPOST` EN `DE LAST POST`
Het leven is zelf nogal heftig. Drama’s spelen zich af tussen en onder mensen.
Wereldwijd moeten we meekijken. Of je wilt of niet. Langs alle wegen
overspoelt men oren, ogen met informatie over soms zeer lokale zaken, die
ons directe leven in feite niet raken. We kunnen iets dan wel verschrikkelijk
vinden of vervelend voor de getroffenen, maar je kunt er niets directs mee
doen. Of het wijzigt onze leefstijl niet, tenzij voor een ogenblik. Doffe ellende
trekt aan ons voorbij, met als gevolg dat er een zekere onverschilligheid kan
ontstaan.
Jaarlijks bijvoorbeeld raken mensen gewond ten gevolge van omgang met
vuurwerk. Iedereen weet dat, maar weet met zekerheid als het in ons hart ligt
om er aan mee te doen: ik kijk wel uit, mij gebeurt echt niets.
Nu het dan toch telkens weer mensen treft, overweegt de overheid nieuwe
wegen te willen gaan: grote vuurwerkshows per gemeente.
Wat vindt u daarvan?
Ongetwijfeld zal menigeen die zelf niets met het afsteken van vuurwerk heeft,
dat prima vinden. Alleen zal de vraag zijn: wie betaalt daarvan de rekening?
Als je er zelf niets mee hebt? Doen dat alle mensen die hadden willen kopen
maar dat niet meer mogen? Lijkt me lastig te regelen, temeer daar men hen
iets leuks afpakt waar ze met zijn allen 65 miljoen aan uitgeven voor een enkel
uurtje.
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Erger nog lijkt me het feit dat de staat dan de regie gaat over nemen omdat we
onze mentaliteit toch niet zo kunnen wijzigen dat we onszelf beschermen
tegen…onszelf.
De huilende Koreanen voor hun gestorven leider riepen toch wel vraagtekens
op. En de gedachte dat je wel moet huilen en kermen omdat je anders wordt
opgepakt wegens gebrek aan staats- en vaderlandsliefde, kan veel verklaren.
Zulke onvrijheid is niet nieuw in de mensengeschiedenis.
Maar als mensen zelf zich het leven lastig maken doordat we voor onszelf en
anderen lastposten zijn, is dit vroeg of laat het gevolg. Dat we onze eigen Last
Post aan het voorbereiden zijn.
We blazen hoog van de toren over wat we allemaal willen en wat we niet willen
missen. Maar wanneer daardoor een mentaliteit groeit, waarin het heil van en
voor zichzelf alleen aan de orde is, sta je er straks naakt bij. Het ergste dat
men ons afpakt is vrijheid.
Levenskunst bestaat er dan ook in, de vrijheid niet te misbruiken. Want dan zijn
we snel gevangenen en verliezers. En wie wil dat nu?
Iemand die met het voorbeeld van Jezus wil leven, snapt dat God niemand
dwingt, maar in vrijheid en liefde gediend wil worden. Wie aan God voorbij
heeft leren zien omdat Hij niet meer ter sprake komt, zal nieuwe leiders over
zich afroepen, die minder vrijblijvend zullen optreden.
Ik hoop dat we niet de “last post” geblazen krijgen dankzij ons voorbij zien aan
christelijke wortels.
Deken Th.v. Galen

FEDERATIE
Bestuurlijk zijn de parochies van Andreas, Jozef, Martinus en Pancratius per 1
januari samen gegaan.
Met het oog op de toekomst zullen we steeds meer met alle parochies
samenwerken, op bestuurlijk vlak allereerst.
Steeds meer zal zich uitwijzen hoe we niet alleen afhankelijk zijn van onze
eigen situatie maar we beseffen dat we afhankelijk zijn wat er elders in het
bisdom gebeurt.
Om het besef te laten groeien dat kerken hun priesters delen, geven we soms
al een inkijkje van wat er elders dan de eigen parochie geschiedt. En dus ook
waar de priesters zich over mogen buigen. Zo ziet u het lijstje met de
overledenen groeien. We besteden niet alleen aandacht aan de uitvaarten in
één kerk.
Zo ook past ons een lijst met overzichten van missen in federatie en
clusterkerken die zich daarin actief opstellen. De kerk aan de Laanderstraat
wilde zich daar niet bij aansluiten, mocht u hen missen in het overzicht.
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IN ONZE FEDERATIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
24-11-2011 Tres Huntjes-chijns
02-12-2011 Jo Hofstee-Middelhuis
03-12-2011 Jo Robbertz
05-12-2011 Leonie. Theunissen-Schlicher
10-12-2011 Sjef Lemmens
13-12-2011 Annie van der Leegte-Ghijsen
14-12-3011 Truus Janssen-van Dishoeck
19-12-2011 Lieske Kurver-Cobben
24-12-2011 Netje Boels-van Oyen
18-12-2011 Anna Ruyters-Smits
22-12-2011 Jacques Duprez
27-12-2011 Gwen Schobben
27-12-2011 Dré Schröder
27-12-2011 John Curvers
29-12-2011 Annie Leenders-Jongen
30-12-2011 Johan Ploumen
03-01-2012 Jo Schlüper
10-01-2012 Wies van Weersch-Boumans
12-01-2012 Lieske Kramer-van Oyen
13-01-2012 Jan Jacobs
15-01-2012 Gerrit Heiligers
15-91-2012 A.Jongen-Cortlever
16-01-2012 Joke Cremers
21-01-2012 Berti Eussen-Hunstings

30-05-1930
08-12-1922
28-07-1926
25-08-1923
11-12-1946
18-01-1921
14-04-1921
03-07-1920
01-01-1922
19-03-1922
06-10-1930
18-08 1992
03-05-1923
27-06-1954
13-01-1924
25-09-1930
18-07-1923
19-09-1923
22-12-1921
20-05-1927
12-02-1941
15-10-1956
13-03-1911

WAAR KUNT U TER KERKE?
U ziet het overzicht van Missen welke we in het cluster kennen. Soms kan het
nuttig zijn dit te weten. Ook als we een vooravondmis proberen te plannen en
we gebruik maken van de kerk waar al een avondmis is. Misschien dat de lijst
te zakelijk is, omdat nergens staat welke kleur elke dienst heeft. Zo zijn de
missen om 10.00 uur bijvoorbeeld overal klassieke diensten. Maar de rest is
toch ook om te ontdekken, vanwege de variatie. Deze opschrijven maakt niet
alles meteen duidelijker.
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE..
Voor menigeen is het een vreemde gewaarwording. Zeker als je er wel eens
gebruik van maakte, af en toe of regelmatiger. Zoveel jaren een vertrouwd
beeld in de Weltertuijnstraat. Hoorde zo´n beetje 32 jaar lang bij de inventaris
van de wijk. Dan opeens het bericht, dat In gen Thun dicht is. Wie er voorbij
kwam en er eens op lette zag altijd wel wat beweging, en op sommige dagen
trok het vele mensen. Niemand had dit verwacht, alleen de eigenaar liep
kennelijk al lang rond met de dreiging het niet meer te kunnen bolwerken.
Misschien zelfs tegen beter weten in nog alles in het werk stellen om de zaak
niet verloren te laten gaan.
Dit verhaal over een restaurant uit ons eigen midden, werd gespreksstof. Had
niemand verwacht. Menigeen dacht dat het allemaal wel liep. Ook als ze er zelf
niet of nauwelijks kwamen, hield men daar geen rekening mee. Zeker, de
recessie van de laatste jaren sprak over dalende cijfers en betrokkenheid bij
o.a. de horeca. Maar dat het opeens ´toeslaat´ in je eigen omgeving! Het is
echter definitief.
Iets dergelijks zullen we steeds meer gaan horen over kerken. Het ´klantenpotentieel´ is voor menige kerk groot genoeg. Er zijn dagen waarop het
volloopt. Het hebben van een open kerk is vanzelfsprekend. Het aanbod en de
uitnodigingen liggen er. Menigeen rijdt er voorbij en ziet her en der activiteiten.
Hetgeen niet betekent dat mensen er zelf de schouders onderzetten. Dat past
meer bij anderen die wel daar regelmatig even vertoeven.
Toch kan het zomaar gebeuren dat een kerkbestuur moet gaan zeggen: we
redden het niet meer. De ‘uitbater’ is mogelijk voor deze of gene best een
aardige man, maar men deelt zijn zorgen niet. De verstuurde uitnodigingen zijn
niet meer dan kennisgeving.
Als het dan blijkt niet meer te gaan zegt menigeen: wat jammer. Ik had me toch
al eens vaker voorgenomen er eens heen te gaan. En nu kan dat niet meer.
Wat gek! De kerk hoorde er toch bij in onze wijk.
Een bekend gegeven: pas als men iemand of iets mist, bedenken we wat die
ander voor ons wel betekende en komt de vraag: had ik er niet anders mee
moeten omgaan…
.
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ZATERDAG 28 JANUARI
Lezing: Deut. 18, 15-20
Ev: Mc. 1, 21-28
Preek: Prof. Rohling
19.00u: Stille Mis

19.00u: Maarten Vonhogen/Cantor
Tiny Waterval-Stevens; Fia Deckers
©; Harrie Vluggen ©; Tilly v.d.
Bongard-Kuppens ©; Ben Vork en
familie

Harrie Vluggen ©; jrd. ouders
Rosenboom-Kroesen;

Na de H. Mis zal de Blasiuszegen
gegeven worden.

ZONDAG 29 JANUARI
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

ZONDAG 5 FEBRUARI

Lezing: Deut. 18, 15-20
Ev: Mc. 1, 21-28
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Nadine Maes

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing: Job 7, 1-4+6-7
Ev: Mc. 1, 29-39
CARNAVALSMIS
Preek: Deken van Galen
10.00u: Weltens Familie Koor

Ouders Kraussen-Haan (st); echtp.
Mertens-Gerits en kinderen (st);
echtp. Hoppers-Retera (st); José
Coenen-De La Roy; Jrd. Reinier van
der Kroon en ouders van der KroonRikkers;

Echtpaar Hoppers-Retera (st); Dhr.
J. Duprez (c)
Na de H. Mis zal de Blasiuszegen
gegeven worden.

DINSDAG 31 JANUARI
18.40 u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

DINSDAG 7 FEBRUARI
18.40u: rozenhoedje
19.00u: H. Mis

Voor fam. Jongen-van Dooren en
kinderen; echtp. Hoppers-Retera
(st); Will Lennertz ©

echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Paffen-Wachelder;

WOENSDAG 1 FEBRUARI
09.00u: H. Mis

WOENSDAG 8 FEBRUARI
09.00u: H. Mis

Mevr. Pakbier-Bex vanwege
verjaardag

Voor het welzijn van al onze
parochianen.

ZATERDAG 4 FEBRUARI
Lezing: Job 7, 1-4+6-7
Ev: Mc. 1, 29-39
Preek: Deken v. Galen/Kapl. Blom

ZATERDAG 11 FEBRUARI
Lezing: Lev. 13,1-2+45-46
Ev: Mc. 1, 40-45
Preek: Prof. Rohling
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19.00u: Maarten Vonhogen

ZONDAG 19 FEBRUARI
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lezing: Jes. 43,18-19+21-22+24b-25

Jrd. Bertha Weijers-Ritzerfeld;
overleden ouders WatervalHuppertz en familie;

Ev: Mc. 2, 1-12
Preek: Deken Kuijer
10.00u: Maarten Vonhogen

ZONDAG 12 FEBRUARI
Jrd. José Brouns-Hupperetz en voor
Sjef Brouns (st); voor wijlen deken
C. Buschman; echtp. HoppersRetera (st);

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing: Lev. 13,1-2+45-46
Ev: Mc. 1, 40-45
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Schola Gregoriaans

DINSDAG 21 FEBRUARI

GEEN H. MIS i.v.m. de
carnavalsfestiviteiten

Zeswekendienst Johan Ploumen;
Jos Inglot-Vellen; Annie FranssenSchijns; echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 22 FEBRUARI
ASWOENSDAG
Verplichte Vasten- en
onthoudingsdag
Lezing: Joel. 2, 12-18
Ev: Mt 6, 01-6 + 16-18
Preek: Deken van Galen
19.00u: Schola Gregoriaans

DINSDAG 14 FEBRUARI
18.40u: rozenhoedje
19.00u: H. Mis
echtp. Hoppers-Retera (st);
WOENSDAG 15 FEBRUARI
09.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st); Will
Lennertz ©; Yvonne van Huet en
overledenen van de familie

Will Lennertz ©;
ZATERDAG 18 FEBRUARI
Lezing: Jes. 43, 18-19+21-22+24b-25
Ev: Mc. 2, 1-12
Preek: Deken Kuijer
19.00u: Dameskoor

ER IS DUS GEEN MIS OP
WOENSDAGOCHTEND OM
09.00u !!
ZATERDAG 25 FEBRUARI

Jrd. ouders Quaedvlieg-Muyrers en
overleden familieleden (st); Tilly v.d.
Bongard-Kuppens ©; ouders ExtraSchillings;

GEZINSMIS VOOR DE VORMELINGEN

Preek: Prof. Rohling
19.00u: Chrisko koor
JRD. Lieske Geurten en overleden
familie (st); ouders Kurvers-Eussen
en kleindochter Mireille;
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ZONDAG 26 FEBRUARI

Jan Jongen; Tilly v.d. BongardKuppens ©; echtp. Hoppers-Retera
(st); Dhr. J. Duprez (c); overledenen
van de familie Schouten;

EERSTE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD

Lezing: Gen. 9,8-15
Ev: Mc. 1, 12-15
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Maarten Vonhogen

OVERLEDEN

echtp. Hoppers-Retera (st); Carola
Tuinstra-Kloppenburg

10.12.2011 Iny van Kasteren-du
Bois p/a Parallelweg 93, oud 86 jaar
22.12.2011 Jacques Duprez,
Frankenlaan 70, oud 81 jaar
30.12.2011 Johan Ploumen, Prof.
Lambertstraat 27, oud 81 jaar
02.01.2012 Riet Roelen-Schrauwen,
Mergelsweg 1, oud 86 jaar
13.01.2012 Jaap Jacobs, Burg.
Waszinkstraat 86, oud 90 jaar
21.01.2012 Berti Eussen-Hustings,
De Doom 9, bijna 101 jaar

DINSDAG 28 FEBRUARI
18.40 u: Vastenvespers
19.00u: H. Mis
echtp. Hoppers-Retera (st); vr.
levenden en overleden leden van
Zij-Aktief (Brigidafeest)
WOENSDAG 29 FEBRUARI
09.00u: H. Mis
Voor de overledenen van de
parochie;

DOPEN
20.11.2011 Maxim de Santy
08.01.2012 Ilana Heckmans
15.01.2012 Erin Moolhuijzen
22.01.2012 David Beckers

ZATERDAG 3 MAART
Lezing: Gen. 22, 1-2+9a+10-13+15-18

Ev: Mc. 9, 2-10
Preek: Prof. Rohling
19.00u: Nadine Maes

Veel vreugde bij de opvoeding!

Tiny Waterval-Stevens; Fia Deckers
©; Harrie Vluggen ©;

MEDEDELINGEN
INLEVERDATUM MISINTENTIES

ZONDAG 4 MAART
TWEEDE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lezing: Gen. 22, 1-2+9a+10-13+15-18

Als u er zeker van wilt zijn dat uw
intenties
in
het
parochieblad
geplaatst worden voor de periode
van 3 maart tot en met 1 april 2012 ,
raden wij u aan deze uiterlijk op
donderdag 16.02.2012 telefonisch

Ev: Mc. 9, 2-10
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Schola Gregoriaans
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of persoonlijk bij het
secretariaat op te geven.

Anderen menen dat het te maken
had met de tijd dat vis niet zo duur
was. Of weer anderen gaan ervan
dat vis niet zo smakelijk zou zijn.
Intussen
weten
we
dat
vis
verschrikkelijk goed voedsel kan zijn
en dat het best duur is, soms wel
eens duurder dan vleesgerechten.

parochie-

Carnavalsmaandag is het parochiekantoor gesloten!

BIJZONDERE KERKELIJKE
DAGEN

Maar de eigenlijke reden komt uit
een heel andere hoek.

Aswoendag 22 februari: vasten- en
onthoudingsdag
Goede Vrijdag 6 april: vasten- en
onthoudingsdag
Pasen 8 april
Hemelvaartsdag 17 mei om 10.00u:
Viering Eerste Heilige Communie
Pinksteren 27 mei om 10.00u
Sterprocessie 10 juni

De vis, in het Grieks: ichtus, dat het
symbool werd dat aangeeft dat men
christen is.
Hoe dat zo komt?
I.Ch.T.U.S werd door de eerste
christenen als geheim symbolisch
letterwoord gebruikt voor de Griekse
woorden Iesous CHristos Theou
HUios Sotèr (Jezus Christus, Zoon
van God, Verlosser)

Over de vasten….
Tegenwoordig zijn er –strikt genomen – nog twee vastendagen en
onthoudingsdagen. Aswoensdag en
Goede Vrijdag. Deze twee dagen
zijn tevens onthoudingsdag, wat
betekent dat rooms-katholieken zich
‘onthouden’ van het gebruik van
vleesspijzen. In ruimere zin is iedere
vrijdag (behalve de hoogfeesten)
een onthoudingsdag, maar hoe
hieraan dan invulling wordt gegeven
hebben de bisschoppen van ons
land in 1967 aan iedere gelovige zelf
overgelaten. Iedere vrijdag gedenken we op deze wijze het lijden van
Christus, terwijl we iedere zondag
zijn verrijzenis vieren.

Niet alleen is het begrip zeer bekend
in het bijbelse leven van Jezus, waar
hij de apostelen tot mensenvissers
aanstelde…
Het werd de verwijzing naar Jezus
zelf. Door nu i.p.v. vlees vis te
nuttigen hield men de gedachte
daardoor overeind aan de verlosser.
Vis eten werd daarmee geen
kwestie van smaak of geld, maar
een uitnodiging om bewuster er van
te zijn, dat wij, sterfelijke mensen,
iemand aan onze zijde kregen die
met ons meetrekt. Ons bij de dood
over de grens trekt van de duistere
tunnel op weg naar het licht.
Vis eten werd daarmee tot een
“foto”van Gods liefde…..

Waarom Vis eten op Vrijdag?
Spontaan denken mensen altijd, dat
je geen vlees eet omdat Jezus op
Vrijdag zijn vlees en bloed prijsgaf.
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OVER KERKBIJDRAGERS EN SUPPORTERS
Allen weten we dat niemand kan zonder supporters. In den brede zin van het
woord. Een winkel kan niet zonder bezoekers en kopers, een restaurant kan
niet zonder betalende gasten, een voetbalclub speelt het liefst een
thuiswedstrijd, een gepensioneerde steunt op het uitkerende pensioenfonds,
een kind bouwt zijn toekomst op zijn zorgende ouders. En gaat u maar door.
We hebben allemaal zoveel waar we op bouwen en zelfs afhankelijk van zijn.
Zodra dat vanzelfsprekend aanwezig is wat we hopen, verwachten en nodig
hebben, is er geen vuiltje aan de lucht. Ontvalt ons echter iemand of iets,
voelen we de leegte en het gemis. Misschien nog wel het meest herkenbaar als
je partner sterft, je oma of opa of zoon of dochter. Er zijn gevallen herkenbaar
dat mensen er heel wat voor zouden geven als….Die ander er nog een poos
had mogen zijn. We hebben elkaar gewoon nodig.
Een parochiegemeenschap met een eigen kerk, met een aanbod ten behoeve
van mensen op het moment dat ze het mogen verwachten. Dat is de bedoeling
van de vraag om kerkbijdragers. Supporters dus. Natuurlijk zou ik liegen als ik
zeg dat het niet om een geldelijke bijdrage gaat. Ook besef ik dat niemand
welhaast zich druk maakt over hoe de toekomst van de beurs eruit ziet. Zowel
Dé Beurs waar de wereldeconomie wordt gemaakt, maar ook de beurs in uw
handen waaruit toch maar geld moet komen voor noodzakelijke, nodige en
leuke dingen. Maar meer nog dan het geld is het een steun om te weten dat
mensen de kerk niet in de kou laten staan. Dat ze de inzet waarderen welke
bedienaren bestuurders en vrijwilligers verrichten. De bijdrage in het verleden
gaf ons telkens weer de overtuiging: fijn, je doet het ergens voor. Mensen zien
dat, ondanks alles en dankzij alles, er een plek moet zijn waar men waarde aan
hecht voor het emotionele en zielenleven. Een mens is immers méér dan het
lichaam. Als kerkbestuur geven we graag verantwoording over het voorbije
jaar. Maar doen ook graag op u om supporter te blijven of te worden.
Deken Th. van Galen
BIJBELGROEP
Het belangrijkste boek voor een christen is ongetwijfeld de Bijbel! Velen
beamen dit, maar weten vaak geen weg met de teksten. Het boek is het kanaal
waarlangs het Woord van God tot ons gesproken wordt. Het zijn niet zomaar
woorden die lange tijd eens zijn opgeschreven, maar woorden die ons tot op de
dag van vandaag zouden mogen raken. Het zijn Woorden van Leven. Ze
mogen voor ons een richtsnoer zijn of worden voor het leven van elke dag. Al
een aantal jaren kent ons parochie cluster zuid een Bijbelclub. Ook dit jaar
gaan wij hiermee verder onder leiding van kapelaan Blom. Een keer per maand
komen we bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie te
Heerlerbaan. De avond zal van 19.30u tot 21.15u duren. U kunt zich opgeven
op de pastorie van de St. Josephparochie via tel. 045-5413896 ofwel via e-mail
rickblom7@hotmail.com. Data van de bijeenkomsten in de eerste helft van
2012: 13 februari, 5 maart, 2 april, 14 mei en 11 juni.
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FINANCIEEL OVERZICHT OVER HET JAAR 2010
(bedragen afgerond op € 100,00)
INKOMSTEN

2011

2010

Kerkbijdragen

€ 41.700,-

€ 42.100,-

Collectes

€ 15.800,-

€ 17.000,-

Collecte Missie / Vastenactie

€ 2.800,-

€ 2.100,-

Kaarsengeld

€ 2.900,-

€ 2.500,-

HH. Missen

€ 15.600,-

€ 13.000,-

Grafhuur

€ 10.800

€ 15.400,-

Huur gebouwen

€ 5.600,-

€ 5.500,-

Rente en Diversen

€ 21.500,-

€ 17.100,-

TOTALEN INKOMSTEN

€ 116.700,-

€ 114.700

UITGAVEN
Gebouwen en begraafplaats, energiekosten,
lasten en verzekeringen

2011
€ 47.200,-

2010
€ 66.000,-

Eredienst, pastorale activiteiten en beheerskosten (liturgische benodigdheden, zangkoor,
kerkversiering, gewaden, parochieblad,
telefoon, porto, administratiekosten,
vergaderingen, tijdschriften en abonnementen)

€ 19.600,-

€ 19.000,-

€ 23.000,00

€ 22.000,-

€ 22.000,00

€ 22.000,-

Verplichte en vrijwillige bijdragen (afdrachten
Bisdom, dekenaat, missie- en vastenacties
etc.)
Salarissen en Sociale lasten, Priesters, diverse
medewerkers, sociale lasten Bisdom

€ 14.300,-

Naar/t.l.v. onderhoudsfonds (minus)
€ 4.900,Exploitatie saldo
TOTALEN UITGAVEN

€ 116.700,-

Welten – Benzenrade, 16 januari 2012
Het Kerkbestuur, W.P.J.M. Vaessen
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€ 114.700,-

DEELNAMEFORMULIER KERKBIJDRAGE
Parochie St. Martinus
Welterkerkstraat 3
6419 CR HEERLEN
Tel. 045-5713225

U kunt het ingevulde formulier
deponeren in de brievenbus van
de pastorie

AANMELDINGSFORMULIER
De mogelijkheden om mee te doen aan de kerkbijdrage zijn:
0
Ik geef een machtiging tot automatische afboeking van de kerkbijdrage via
onderstaand machtigingsformulier;
0
Ik geef zelf opdracht aan mijn bank/postbank om een bedrag van €………….
over te boeken op bankrekening 11.99.05.515 en doe dit per
maand/kwartaal/halfjaar/jaar.
0
kunt u contact met mij opnemen over de kerkbijdrage.
Telefoonnummer:…………………
Naam en voorletters……………………………………………………..
Adres
……………………………………………………..
Postcode en plaats ……………………………………………………..
Handtekening.
………………………………………..
MACHTIGINGSFORMULIER
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
R. K. Kerkbestuur St. Martinus te Heerlen, om van zijn/haar hieronder genoemde
rekening bedragen af te schrijven wegens Kerkbijdrage.
Bankrekeningnummer………………………….. Postbank nr………………………..
Bedrag €……… per maand/kwartaal/halfjaar/jaar (doorhalen wat niet van toepassing is)
Bij wijziging van het Adviestarief van het Bisdom ga ik akkoord met aanpassing van het
tarief.
Het betreft een: 0 nieuwe machtiging; 0 gewijzigde machtiging. (aankruisen wat van
toepassing is)
Naam en voorletters……………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………….
Postcode en plaats……………………………………………………….
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling tot automatische incasso
opgesteld door de gezamenlijke banken, spaarbanken en postbank.
Datum…………………………
Handtekening…………………………………………
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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
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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