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 APRIL 2012 
 
OVER PASEN EN GODS CADEAU 
 
“Moet ik het voor als geschenk inpakken?” Natuurlijk zeggen we geen nee 
tegen zulk een aanbod als we iets kochten dat zo bedoeld is. Je kunt er zelfs 
wel iets omheen draperen, met papier en tape, maar óf je hebt geen leuk 
inpakpapier óf het werd al eens gebruikt voor onszelf en haalden we het zo 
zorgvuldig mogelijk ervan af voor hergebruik. Nu zal de ontvanger van mijn 
geschenkje niet meteen de verpakking bewonderen en koesteren. Het gaat 
immers om de inhoud. Wanneer we immers een prima ingepakt lege doos 
zouden aanbieden, hoe zou  dan de reactie zijn? Misschien een blik van : heb 
je niet iets vergeten? Of: is dat een grap of zo? Is het pesterig bedoeld? 
Vermoedelijk zal dit niet vlug gebeuren. Zo lijkt het. 
 
Met Pasen kennen we ook een verpakking, net als bij het Kerstfeest, waar 
stalletje en boom en verlichting verwijzen naar de geboorte van Christus. 
Weten velen dan ook zo te benoemen. De paashaas, het paaseitje of de 
lentetak: spreken die over de verrezen Christus? Zo te horen aan de reactie 
van mensen op de vraag wat we vieren met Pasen, ligt dat minder voor de 
hand. We vieren écht de verpakking. Maar dat doen we ook op andere 
gebieden. Werd dat niet pijnlijk  plastisch duidelijk rond de schandalen van de 
mislukte materie rond de borstimplantaten? Rond geweldig opgezette feesten 
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en vakanties die achteraf echt voor een kater kunnen zorgen als men te lang is 
blijven hangen en er verkeerde zaken werden gezegd? Als je hard werkte voor 
je zaak en met collega’s die je vervolgens laten vallen als een baksteen als het 
beter voor anderen uitkomt? We verpakken het soms mooi met een goden 
handdruk om de pijn te verzachten.  
 
De inhoud van Pasen vormt de zingeving aan ons leven. We leven niet om te 
verdwijnen in het graf of de oven na korte of langere tijd. We bouwen aan een 
samenleving die ook het behoud van de schepping als inhoud heeft voor de 
nieuwe generaties. En door de wijze van zijn en bouwen, werken we ook aan 
de eeuwige toekomst. Dat gaat hand in hand: wie zorgt, lasten op zich neemt, 
liefdevol is, trouw en barmhartig, vrede brengt door niet zichzelf te zoeken, die 
werkt via de verpakking( ons lichaam, leven en werken) naar de eeuwige 
inhoud toe.     
De verpakking van Pasen is de viering van PALMZONDAG, WITTE 
DONDERDAG, GOEDE VRIJDAG, PAASWAKE EN PAASZONDAG. De 
inhoud is de nabijheid van Christus zoeken, die in ons leven wil komen opdat 
wij leren leven van Zijn Leven.  
 
Ongetwijfeld zijn er keien onder ons die dit ook zonder verpakking kunnen 
begrijpen en oppakken. Maar doorgaans komt een geschenk tot ons vanuit de 
verpakking… Bekijk het anders als de weg van de huisman of huisvrouw, die 
inkopen doen, het naar huis slepen, in de keuken langere tijd ploeteren voor de 
eetpot en uiteindelijk het eten opdienen. Zonder al deze voorgaande dagelijkse 
processen, zou het eten er niet zo kunnen zijn, waar je met voldoening samen 
kunt aanzitten. 
 
Overdenkt u dit “geschravel” van teksten  maar eens en weet dat we van harte 
uitnodigen voor de diensten die ons naar de inhoud voeren: leven, en wel in 
eeuwigheid. 
Zalig Paasfeest. 
Deken Th.v. Galen 
  
PAASTAFEREEL 
 
Met kerstmis bouwen we thuis en in kerken Kerststallen. Op die wijze staan we 
makkelijker stil bij het feest dat we willen en mogen vieren. Het brengt ons in 
de stemming, kijkend naar stalletje, boom en lichtpunten. 
Met Pasen, het grootste feest, hebben we op dat vlak niets of nauwelijks iets in 
handen. Een paasei is wel leuk, maar de duiding naar het geloofskarakter van 
dit feest zal menigeen ontgaan. In beperkte mate schaffen mensen een 
gezinspaaskaars aan, om de opstanding van Jezus uit het duister van het graf 
te gedenken.  
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Er zijn enkele kerken waar men de beschikking heeft over een beeld van de 
verrezen Christus, en nog op meerdere plaatsen een groot kruis op het 
priesterkoor met een witte doek. Toch blijkt deze visuele uitbeelding te 
verbleken bij wat we met Kerstmis tegen kunnen komen. 
Om dat eens te doorbreken begonnen we enkele jaren geleden in de 
Pancratius  om aan de hand van vooral symboliek  de dagen uit te beelden van 
de Goede Week en Pasen. 
Dit jaar is het dan zover: we beschikken over prachtige beeldengroepen welke 
de Bijbelverhalen uit de laatste momenten van Jezus aardse leven tot leven 
laten komen. Een viertal mannen onder leiding van onze koster hebben weken 
gewerkt aan de vormgeving, zodat we de beelden kunnen plaatsen in het 
landschap van en rond Jerusalem.  
Natuurlijk kan iedereen dit komen zien, voor en na de diensten in de Goede 
week vanaf Palmzondag. Maar de paastijd duurt langer, dus mocht u niet “in 
het land” zijn, weest gerust, het staat er nog wel een tijdje. Paastijd duurt 
immers enkele weken.  
 
NU REEDS: DODENHERDENKING 
 
We hebben het over 4 mei. Al enkele jaren vieren we op oecumenisch vlak 
mee met de herdenking van de oorlogsslachtoffers. We doen dat voorafgaande 
aan de ontmoeting in het bestuurlijk centrum van de stad. Dit jaar is het in de 
Pancratius. Dominee van Es en deken van Galen zullen om 18.00 uur een 
wake houden van woord, zang/muziek en overweging. Tijdig sluiten we ons 
aan bij de mensen in het gemeentehuis en nemen deel aan de stille tocht naar 
het kerkhof aan de Akerstraat. 
Als christenen hebben we een eigen kijk op leven en sterven. In het licht van 
Pasen hebben we troost na lijden en tevens de opdracht om aan alle ellende 
een einde te maken omdat God dat niet gewild heeft dat we elkaar naar het 
leven staan. 
Misschien iets om te noteren in uw agenda of op de kalender…. 
 
WIE WEET EEN OPLOSSING 
 
Dit jaar zou de sterprocessie aan de orde zijn. Dat betekent: dat we uit vier 
windstreken met de parochies naar de kerk trekken van Moeder Anna. Om 
11.00 uur zou dan daar de afsluitende eucharistieviering zijn waarna een 
frühshoppen begint. 
Nu heeft de Koninklijke Harmonie laten weten, dat men zich niet meer kan/wil  
presenteren voor een processie. Navraag bij omliggende wijken bij harmonieën 
of fanfares leverde als resultaat op dat ze, of zelf al ergens een processie 
verzorgen, of ook niet daarvoor uittrekken. Een idee om onze datum te 
verleggen maakt het niet eenvoudiger, omdat twee zondagen achter elkaar 
voor gezelschappen weer wat lastiger is. 
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De Flos Carmeli heeft toegezegd, voor volgende jaren, maar kunnen dit jaar 
het niet rond krijgen. Is al geweldig natuurlijk. Maar biedt nog geen oplossing 
voor dit jaar. En een stille tocht is toch niet eigen aan een processie, waar 
ingetogen vreugde zou moeten heersen. Processiemarsen zijn daar uitermate 
voor geschikt. Moeten we dan dit jaar geen processie houden? 
Vandaar de kop: wie weet een oplossing? 
Deken Th. v. Galen. 
 
HET CARILLON IS KLAAR 
 
Het voorlaatste onderdeel van de restauratie is daarmee tot een goed einde 
gekomen. Op Vrijdag 1 mei in de namiddag (na 13.00h) zullen Frank Steijns 
en Gert Oldebeuving (adviseur van KKOR) het Carillon stevig proef-bespelen 
en uittesten. Als het goed weer is bent u natuurlijk van harte welkom. 
 
PRIESTERWIJDING 
 
Diaken Blom kreeg onlangs te horen dat hij is toegelaten tot de wijding tot 
priester. Na een tijd van studie en een jaar werkzaam als diaken is het voor 
hem dan nu zover dat hij op 2 juni de priesterwijding gaat ontvangen. Dat 
heuglijke feit zal plaatsvinden in de kathedraal te Roermond en wel om 10.30 
uur. 
Zijn eerste H.Mis zal hij doen in de parochie St. Joseph te Heerlerbaan op 3 
juni aanstaande.   
 
SECRETARIAAT PAROCHIE 
 
We verheugden ons jarenlang over de inzet van Mevr. C. Griens op ons 
parochie secretariaat in Welten. Door persoonlijke omstandigheden zag zij zich 
genoodzaakt dit te moeten opgeven. Hoewel we dat natuurlijk uitermate 
betreuren, - omdat ze was ingewerkt en we op haar konden bouwen- , rest ons 
alleen maar dit verzoek te respecteren.  
Daarmee zit onze parochie wel met een vacature. Hier in te voorzien vraagt om 
uw aandacht en steun. Misschien iets voor u zelf die dit leest of dat u iemand 
eens erop attent maakt of dit iets is voor hem of haar.  
We zien het liefst dat we twee ochtenden en/of middagen iemand hebben die 
enkele uren present is op de pastorie. Zowel als gastvrouw/gastheer die 
mensen te woord kan staan indien men Missen of Gestichte Missen wil 
bestellen, maar ook voor de verwerking van de parochiële registers, het helpen 
ondersteunen in de verwerking van vragen en aanvragen.  
Enige kennis van omgang met een pc is wel gewenst (natuurlijk). 
Voor wie belangstelling heeft: uw wordt ingewerkt door 2 medewerksters, Mevr. 
T. Paas en Mevr. N. Seelen.  
U kunt zich bekend maken op ons parochie adres of per mail bij de deken. 
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PAASCOMMUNIE 

 

Op Witte Donderdag zal de Paascommunie na de middag rond gebracht 

worden. Indien U wenst dat U in aanmerking komt om deze communie te 

ontvangen, vooral zieken en/of gehandicapten, dan gaarne opgave voor 3 april 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

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 klepperden 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.   
 
VORMSELVIERING 30 MAART om 19.00u in de St. Josephkerk te 
Heerlerbaan. Het H. Vormsel wordt toegediend door Mgr. E. de Jong.  
 
Onderstaand de namen van de kinderen die gevormd zullen worden zowel van 
de St. Joseph parochie als de St. Martinusparochie. 
Tom Cremers, Mijke Degen, Claire Franssen, Merijn Geurts, Youri Heijerjans, 
Karlijn van der Leek, Martijn Maenen, Max Olischlaeger, Veerle Oostwegel, 
Jannik Quaedvlieg, Britt Ronden, Tes Schaapkens, Jaro Thönissen, Lars 
Wennekes, Tom Westen  

 
Alvast van harte gefeliciteerd! 
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ZATERDAG 31 MAART 

1e lezing: Jez. 50, 4-7 

Ev: Mc. 14, 1-15, 47 of 15,1-39 

Preek: Prof. Rohling 

19.00u: Maarten Vonhogen 

 

Vanwege verjaardagen voor ouders 

Gulikers-Vrösch (st); v. overleden 

broers en zussen (st); 

 
ZEGENING PALMTAKJES EN NA DE 

HELIGE MIS UITREIKING 

PALMTAKJES 

 

 

ZONDAG 1 APRIL 

PALMZONDAG - GEZINSMIS 

1e lezing: Jez. 50, 4-7 

Ev: Mc. 14, 1-15, 47 of 15,1-39 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Markiko 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Dhr. J. 

Duprez ©; 

 

ZEGENING PALMTAKJES EN NA DE 

HELIGE MIS UITREIKING 

PALMTAKJES 

 

 

DINSDAG 3 APRIL 

 

14.00u: Paasviering gezamenlijke 

verenigingen - Deken v. Galen 

 

19.00u: GEEN H.MIS 

 

 

WOENSDAG 4 APRIL 

09.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Alphons 

Habets (st);  

 

DONDERDAG 5 APRIL 
WITTE DONDERDAG BEGIN VAN 

PAASTRIDUUM – PLECHTIGE 

VIERING VAN HET LAATSTE 

AVONDMAAL 

 

10.30u: Paasviering Catharinaschool 

 

1e lezing: Ex. 12, 1-8 + 11-14 

Ev: Joh. 13, 1-15 

Preek: Kapl. Beijk 
19.00u: Schola 

 

Voor overleden ouders en familie-

leden Odé; 

 

VRIJDAG 6 APRIL 

GOEDE VRIJDAG. HERDENKING VAN 

HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE 

HEER 

15.00u: Kruisweg 

 

19.00u: Goede Vrijdag viering in de 

Pancratiuskerk 

19.00u: Goede Vrijdag viering in de St. 

Josephkerk 
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ZATERDAG 7 APRIL 

PAASWAKE 

Ev: Mc. 16, 18 

Preek: Prof. Rohling 

19.00u: Schola  

 

Tiny Waterval-Stevens; Fia Deckers 

(c); Harrie Vluggen (c); Riet Roelen-

Schrauwen en Kees Roelen (c);  

 

ZONDAG 8 APRIL 

PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN 

DE HEER 

1e lezing: Hand. 10, 34a + 37-43 

Ev: Joh. 20, 1-9 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jose en 

Sjef Brouns (st); Overleden ouders 

Moonen-Savelsbergh (st); Jrd. 

echtp. Ackx-Leunissen en dochter 

Hermina (st); Johan Ploumen (c); 

Jacques Duprez (c); Jrd. Lieske 

Grift-Caris; Ouders Kerckhoffs-

Smeets en Fam. Franssen; Ouders 

Frijns-Dekker-Kleyn;  

 

 

MAANDAG 9 APRIL 

TWEEDE PAASDAG 

1e lezing: Hand. 2, 14, 22-32 

Ev: Mt. 28, 8-15 

Preek: Deken Kuijer 

10.00u: Schola 

 

Echtp. Brouwers-Claessen (st) 

 

 

 

 

 

DINSDAG 10 APRIL  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

WOENSDAG 11 APRIL 

09.00u: H. Mis 

 

Wil Lennertz (c); 

 

ZATERDAG 14 APRIL 

PRESENTATIEMIS 

Preek: Kapl. Beijk 

19.00u: Chrisko  

 

 

ZONDAG 15 APRIL 

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN 

(BELOKEN PASEN). ZONDAG VAN 

DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

1e lezing: Hand. 4, 32-35 

Ev: Joh. 20,19-31 

Preek: Kapl. Beijk 

10.00u: Maarten Vonhogen 

 

1e Jrd. Joep Koenen; 1e Jrd. 

Toon v.d. Werf; Echtp. Hoppers-

Retera (st); Voor wijlen Deken C. 

Buschman; echtp. Kerckhoffs-Derks 

(st); 

 

DINSDAG 18 APRIL  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Ouders 

Schillings-Gorissen en dochter 

Corrie (st);  

 

WOENSDAG 18 APRIL 

09.00u: H. Mis  
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Voor de overledenen van de 

parochie. 

 

ZATERDAG 21 APRIL 

1e lezing: Hand. 3, 13-15, 17-19 

Ev: Lc. 24, 35-48 

Preek: Kapl. Beijk 

19.00u: Maarten Vonhogen + cantor 

 

Anneke Ceelen-Kuijpers en Jan 

Ceelen (st); Jrd. Ouders Gulikers-

Vrösch (st); Jrd. Ouders Kurvers-

Eussen en kleindochter Mireille; Jo 

Paas (c); 

 

ZONDAG 22 APRIL 

DERDE ZONDAG VAN PASEN 

1e lezing: Hand. 3, 13-15, 17-19 

Ev: Lc. 24, 35-48 

Preek: Deken van Galen en kapl. 

Blom 

10.00u: Schola 

 

Jos Inglot-Vellen; Echtp. Hoppers-

Retera (st) 

 

12.00u: Communievering 

Buitenhof door Deken van Galen 

 

DINSDAG 24 APRIL 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. 

ouders Paffen-Wachelder; 

 

WOENSDAG 25 APRIL 

FEEST VAN DE HEILIGE MARCUS 

(EVANGELIST) 

09.00u: H. Mis 

 

Voor de overledenen van de 

parochie. 

 

ZATERDAG 28 APRIL 

1e lezing: Hand. 4, 8-12 

Ev: Joh. 10, 11-18 

Preek: Prof. Rohling 

19.00u: Stille mis 

 

Tilly v.d Bongard-Kuppens (c); 

 

ZONDAG 29 APRIL 

VIERDE ZONDAG VAN PASEN. 

ROEPINGEN ZONDAG 

1e lezing: Hand. 4, 8-12 

Ev: Joh. 10, 11-18 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Schola 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. 

Ouders Kok-Janssens (st); Johan 

Ploumen (c); Carola Tuinstra-

Kloppenburg;  

 

DINSDAG 1 MEI 

18.30u: Lof met Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. 

Elisabeth Lenoire (st); Ouders 

Stevens-Bastiaens en kinderen (st); 

T.e.v. H. Marculphus (st) 

 

WOENSDAG 2 MEI 

09.00u: H. Mis 

 

Will Lennertz (c);  

 

VRIJDAG 4 MEI 

H. Mis in Benzenrade 

Professor Rohling 
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ZATERDAG 5 MEI 

1e lezing:  Hand. 9, 26-31 

Ev: Joh. 15, 1-8 

Preek: Prof. Rohling 

19.00u: Maarten Vonhogen 

 

Tiny Waterval-Stevens; Fia Deckers 

(c); Harrie Vluggen (c); t.e.v. O.L. 

Vrouw van Fatima (st) 

 

ZONDAG 6 MEI 

VIJFDEZONDAG VAN PASEN 

1e lezing:  Hand. 9, 26-31 

Ev: Joh. 15, 1-8 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Schola 

 

Jos Inglot-Vellen; Echtp. Hoppers-

Retera (st); Jacques Duprez (c);  

 

 

 

              OVERLEDEN 

 

14.03.2012: Tjeu Houtackers (78 

jaar) 

 

 

 

INLEVERDATUM MISINTENTIES 

 

Als u er zeker van wilt zijn dat uw 

intenties in het parochieblad 

geplaatst worden voor de periode 

van zaterdag 28 april tot en met 31 

mei 2012 , raden wij u aan deze 

uiterlijk op donderdag 19.04.2012 

telefonisch of persoonlijk bij het 

parochie-secretariaat op te geven. 

 

 

 

PAROCHIESECRETARIAAT 

 
Helaas moeten wij mededelen 
dat het parochiesecretariaat 

vanaf heden niet meer open is 
op maandagochtend. U bent 

welkom op donderdagavond van 
18.00u tot 20.00u verder kunt u 
ook telefonisch of via de mail u 

vragen of misintenties 
doorgeven. 
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VASTENAKTIEPROJECT 2012 

STEUN VOOR SLOPPENWIJKBEWONERS 

IN ETHIOPIË 

 
Zuster Brenda is verbonden aan de Daughters of Charity, een congregratie die 
diverse ontwikkelings - initiatieven uitvoert en daarbij nauw samenwerkt met de 
katholieke kerk in Ethiopie en de lokale overheid. Een van haar initiatieven is 
een project in de arme wijken. Met dit project ondersteunen ze buitengesloten 
gezinnen in de meest arme wijken in de stad Addis Abeba. Ze helpen hen in 
hun eigen inkomen en basisbehoeften te voorzien. Dat doen ze op twee  
manieren. Ze helpen vrouwen en jongeren met een lening, zodat zij een eigen 
bedrijfje op kunnen zetten. En ze investeren in onderwijs voor kinderen en 
jongeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer mens worden.. 
De campagne 'De Vastenaktie van 2012' laat zien dat iedereen op een 
eigentijdse, persoonlijke manier kan vasten. Door te vasten tonen we onze 
betrokkenheid bij grote, complexe mondiale uitdagingen als 
klimaatverandering, ongelijkheid en armoede. Door stil te staan bij onze eigen 
levensstijl verbinden we ons op een concrete manier met de leef - 
omstandigheden van kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Als we tijdelijk 
met minder genoegen nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen 
we niet alleen een ander, we worden er ook zelf rijker van. We geloven dat - 
door met anderen te delen - je zelf ook meer mens wordt. Dat is de centrale 
boodschap van de campagne. De wereld groeit als we delen. 
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De Parochie Sint Martinus vraagt uw aandacht voor de jaarlijkse Vastenactie. 
Onze Parochie ondersteunt het Landelijke project Ethiopië met als thema Steun 
voor sloppenwijkbewoners. 
In het weekend van 31 maart en 1 april 2012 wordt aandacht geschonken aan 
de vastenactie. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer 45.42.87.836 
t.n.v. Parochie St.Martinus met vermelding Vastenactie 2012. 
 
Met uw steun kan Daughters of Charity veel doen! Want: 
 

- Voor € 12,- kan één kind een jaar naar school. 
- Voor € 15,- volgt één jongere een maand lang een vakopleiding. 
- Voor € 20,- krijgt een onderneemster een energiezuinige oven om 

brood te bakken. 
- Voor € 32,- koopt een pottenbakker een draaiwiel. 
- Voor € 130,- is een spaar- en kredietgroep geholpen met een kluis. 

 
Wilt u meer informatie verwerven over het vastenactieproject: 
http://www.vastenaktie.nl 
 
Kerkbestuur Parochie St.Martinus 
 

 

 

 
Leve de lol.. 
 
Carnaval is steeds voor een aantal mensen rden om samen veel lol te willen 
beleven. Hoogtepunten zijn er diverse, zeker ook de optocht kijken. We komen 
dan lekker in de sfeer als we zien hoe er naar ons als pulbliek gegooid wordt 
met allerlei zaken die weer lekker zouden kunnen zijn.  
Ongetwijfeld vond een aantal kinderen dat inspirerend. Wilden ook wel eens 
gooien, zeker in de tijd na de optocht toen iedereen druk was met iedereen. 
Alleen vonden zij het even niet leuk, totdat ze op het gooien kwamen. Wie het 
hoogst en hardst kan gooien. Wat is er dan geschikter dan de kerktoren. En 
wat dacht u? Ze boekten succes. Ons mooie glas in lood raam slikte het 
projectiel in en zorgde voor glasschade. Daders bleven /dader bleef onbekend, 
de gevolgen niet. Kostenpost 1060 euro zonder btw.  
Dure lol.... 

 

http://www.vastenaktie.nl/
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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: DO van 18.00u - 20.00u 

 

Kapelaan Blom 

Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen 

Telefoon 06-55722869 

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.bisdom-

roermond.nl 

mailto:rickblom7@hotmail.com
http://www.bisdom-roermond.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/

