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LIGGEND, ZITTEN OF GEKNIELD 

Met deze opdracht mochten we een houding kiezen van onze geestelijk 
begeleider wanneer we na een inleiding over geestelijke zaken ons 
terugtrokken voor gebed. 

Sommigen stapten naar de kapel, anderen naar de tuin, anderen naar hun 
kamer. U kunt zich bijna wel denken welke houding men koos. Alleen die naar 
buiten liep, koos mogelijk nog een vierde houding: wandelend. 

Alle anderen konden natuurlijk ook, je kunt ook in de openlucht zitten, knielen 
of liggen. 

Die van de eigen kamer, hoorde je vrij snel de tevredenheid over de prachtige 
inleiding op het geestelijke leven bevestigen met een diep en vredig inademen. 
Dat geluid leek altijd veel op wat we snurken noemen.  

Het fijne van de opdracht was: ..de houding te kiezen waarvan je dacht Jezus 
het best te kunnen vinden…gaf altijd een voldaan gevoel: hoe je het ook 
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inrichtte, het was toch met de beste intentie…Toch kan ik niet ontkennen dat 
het resultaat er voor mij wel toe deed én doet. Het is niet om het even welke 
houding je kiest. 

Die ouderen onder ons herinneren zich mogelijk nog die beelden van 
Koninginnedag , in de dagen van Juliana en Bernhard. Mensen trokken in 
defilé voorbij, een aantal mocht het bordes op. Iets afgeven, en kregen een 
hand. En dan de aftocht! Niks omdraaien en met de rug naar de Koninklijke 
hoogheden toe de trap aflopen. Nu, ruggelings, uit respect. Vonden we wel 
bijzonder! En de uitverkorenen deden het, ook als het niet meteen eenvoudig 
is. Je was er tenslotte ook héél dicht bij geweest. 

Bewondering heb ik voor mensen die vanuit de ambulance op straat hulp 
verlenen. Om de ( persoonlijk meestal onbekende ) patiënt echt tot hulp te 
zijn…zie je ze dan er naast liggen? Erbij zitten? Nee, op de knieën, en soms 
nog lang ook. Voelen ze dat dan niet door oefening? Och, uit ervaring kun je 
dat opbouwen, maar echt makkelijk is dat niet. Zeker als de ondergrond zoals 
op straat het geval is, hard is, soms ruw en ook nog eens oneffen. En toch!  

Het slachtoffer verdient het, dus geen reden om er anders bij te gaan zitten dan 
…knielend. 

Knielen is het zichtbare gebaar dat een mens zich klein maakt, omdat de ander 
de moeite waard is. Denken we maar eens aan de romantische 
huwelijksaanzoeken..de man knielt voor zijn zeer beminde: “Schat, wil je met 
me trouwen?” Als iemand zich klein voor je maakt, zeg dan maar eens nee… 

Dat knielen kan wat mij betreft ook geestelijk herhaald worden. Hetgeen 
betekent dat men “dienstbaar” is, zich ondergeschikt makend aan het welzijn 
en het algemeen goed. Toch hoor je regelmatig mensen tegen huisgenoten 
zeggen: “Hé, hoe hang jij erbij!” wanneer iemand weer eens zit op zijn of haar 
rug…. 

Kijkend naar onze kerken, waar doorgaans goddank nog banken bewaard zijn 
gebleven: je kunt er tussen in gaan liggen, maar is lastig. Zitten kan altijd, 
zeker als knielen niet meer kan door leeftijd – en gezondheidsklachten. Maar 
knielen op mooie gladde planken, vaak voorzien van zachte kussens of 
bekleding met vulling (i.t.m. het wegdek), is toch een heerlijk iets wanneer je 
daarmee God een teken geeft: wat ben ik blij dat u Mijn Heer en Meester bent, 
mijn Steun en Toeverlaat, mijn Heiland en Verlosser. Je klein kunt maken om 
Hem alle wensen en beden voor te leggen, zoals de bruidegom zich klein 
maakte voor het Jawoord te krijgen van zijn bruid. 



 
 

3 

Zie het niet als een kerkelijk praatje alléén. Onze maatschappij heeft de buik 
bijna vol van bazen en heersers die voor eigen eer en succes gaan en niet 
meer dienstbaar. Je kunt nu eenmaal NIET God dienen en de mammon. 

Hartelijke groet deken Th. v. Galen. 

STERPROCESSIE KAN WAT PANCRATIUS BETREFT DOORGAAN OP 10 JUNI 

Dit positieve bericht danken we aan leden van de Coriovallum Pipe Band! 
Spontaan had ik daar niet aan gedacht maar de zoektocht leverde dit geweldig 
aanbod op en dan zeg je na enkele seconden: Ja, waarom niet.. Mooier nog: 
dat is toch wel heel bijzonder! 

Natuurlijk kreeg ik vragen richting Schutterij. Doen die dan niet mee? Wie ooit 
twijfelen zou dat dit gilde zich terugtrekt van een processie, heeft geen weet 
van de trouw aan de Statuten welke deze mannen en vrouwen in het vaandel 
hebben! Ongeacht gezindte of belangstelling van de afzonderlijke leden, de 
club waar ze lid van zijn staat achter hun doelstelling. Maar de muziek welke ze 
maken wijkt toch wel iets af van de processiemarsen, die ook een zekere 
snelheid geeft aan de stoet.  

Je kunt ook met de Radetzky mars de kerk binnen trekken, maar de wijze van 
beweging zou wel eens vermakelijk kunnen zijn voor de toeschouwers, 
misdienaars met kaarsen en wierookvaten en priesters zo te zien binnen 
komen, op de maat van deze overigens heerlijke mars … 

Over de processie leest u volgende keer meer. 

Deken Th.v. Galen 

 

WIJDING TOT PRIESTER 

Diaken Blom, werkzaam in de parochies Martinus, Joseph en Pancratius, 
ontvangt op 2 juni de priesterwijding. Dat zal zijn te Roermond, in de kathedraal 
om 10.30. U mag zich allen uitgenodigd voelen. 

In totaal zullen 4 diakens deze wijding ontvangen, waarna ze de taken van een 
gewijd bedienaar in volheid mogen bedienen. Dat betekent met name de 
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Eucharistie vieren, ziekenzalving geven en biechthoren. Dopen en huwelijks-
zegen geven bestond voor hen al. 

Vanwege de situatie in zijn thuisparochie in Blerick zal de kersverse priester 
zijn eerst Mis doen in de Josephkerk, Heerlerbaan, ook omdat hij daar woont. 
De dienst is op zondag 3 juni a.s. om 11.15 uur. Wie erheen gaat, zal 
vernemen waar de receptie is, waarschijnlijk is dat in de Caumerbron aan de 
Corisbergweg. 

De gezamenlijke parochies bieden de neomist (zo heet een nieuwe priester) 
een geschenk aan dat voor zijn praktisch functioneren zeer welkom zal zijn. 

Wilt u daar aan bijdragen: dat kan op nummer 47.56.83.846 t.n.v. T.C.F. v. 
Galen  

DODEN HERDENKING 

Ook de kerken in Heerlen centrum vormen al enkele jaren een onderdeel van 
de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar zullen we samenkomen die 
dag om 18.00 uur in de Pancratius. Met muziek, zang en overweging staan we 
stil bij het oorlogsverleden, de inzet van mensen en de vrijheid welke altijd duur 
betaald moet worden. Duur, ten koste van mensen namelijk, die zich offerden. 
Vanuit de Pancratiuskerk trekken we naar het gemeentelijk bestuurscentrum 
en nemen deel aan de samenkomst aldaar, trekken mee naar de 
kerkhofingang Akerstraat voor het stilte moment om 20.00 uur. 

Welkom. 

BEDEVAART LEENHOF 

In de meimaand is er elke avond een eucharistieviering bij de Kapel van 
Leenhof. Diverse priesters zetten zich daarvoor in om het in stand te kunnen 
houden, deze devotie tot de Moeder van Gods Zoon. Elke avond om 19.00 uur 
en zondags om 17.00 uur. 

Op 28 mei is de deken hoofdcelebrant om 17.00 uur - Tweede Pinksterdag – 
vanwege de jaarlijkse toewijding van het dekenaat aan Maria. 

Trokken we ooit gezamenlijk op naar de kapel, het leek al enkele jaren beter 
dat iedereen die wil deelnemen op eigen gelegenheid erheen trekt. 
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Voor de opening en sluiting komen de bisschop en de hulpbisschop graag naar 
Leenhof, telkens ook om 19.00 uur. 

CURSUS ARCHIVERING 

Het bisdom en het dekenaat Heerlen gaan in samenwerking een aanbod doen 
voor mensen die willen helpen met een belangrijk maar onbekend deel van ook 
de parochies: het goed bewaren van het archief. Dit kunnen ook voor het 
nageslacht belangrijke zaken zijn waar we ons mee bezighouden. Dit werk kan 
voor de eigen parochie soms zijn bedoeld, maar mensen die zich aanmelden 
kunnen ook als team opereren voor andere parochies. 

De bedoeling is dat men tijdens ca. 10 lessen leert hoe men een 
parochiearchief op verantwoorde wijze dient te bewerken. Tijdens de cursus 
gaan de kandidaten ook daadwerkelijk aan de slag met een parochiearchief. 
De inventarisatiewerkzaamheden vinden grotendeels plaats bij de regionale 
archiefdiensten in huis, zodat ook van enige ondersteuning gebruik gemaakt 
kan worden. Betreffende cursisten willen we ook in de toekomst inzetten bij het 
op orde brengen en houden van de archieven van de andere parochies in 
genoemde regio's.  

Het voornemen is om zo spoedig mogelijk een cursus te starten in het 
dekenaat Heerlen , en voor mensen uit het dekenaat Schinnen-Geleen. 
Mensen die dit willen doen moeten over tijd beschikken zodat men voor het 
behoud van de kennis en de voortgang van het werk, twee dagdelen per week 
moet inrekenen. Het kunnen bewaren van discretie is wel een vereiste. 

Hebt u belangstelling, meldt u s.v.p. bij het secretariaat of bij de deken op hun 
mail adres.  

COMMUNIE  2012 

Op Hemelvaartsdag, 17 mei 2012 zullen de kinderen van de basisschool Sint 

Martinus hun Eerste H. Communie doen. Onderstaand de namen van deze 

kinderen:  

Noah Baggen, Dannee Bartels, Sven Beckers, Jeroen Beuken, Sander 
Beuken, Floortje Breikers, Max Conemans, Stan Coolen, Robin Cordewener, 
Femke Donkers, Jesper Frantzen, Yanick van Gulick, Sander Hamers, Lai 
Hommes,Livia van der Horst, Tibo de Jong, Dewi Maes (voernaam Linssen), 
Iain Quaedvlieg, Piene Rentenaar, Krijn Schins, Peter Swinkels, Zoe 
Wachelder, Dante van der Walle  
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KLEPPERACTIE 2012 
 
In de goede week hebben wij, de misdienaars van Welten-Benzenrade, weer 
geklepperd (gecollecteerd) voor ons jaarlijkse uitje. Dit jaar hebben wij het 
geweldige recordbedrag opgehaald van: € 1045,- 
Namens alle misdienaars bedankt voor uw gulle gave!!! 
 
 
5 MEI BEVRIJDINGSFEESTEN 
 
Op deze zaterdag staat men na de voorafgaande dag van dodenherdenking 
uitdrukkelijker stil bij de bevrijding dan we in vorige jaren gewend waren. 
Het Pancratiusplein is vanzelfsprekend het decor voor de activiteiten. Het 
beloofd een gevuld programma te zijn met diverse uitbeeldingen en invullingen, 
veel muziek en veel beweging. 
Men houdt er rekening mee dat er een kerk is met een avondmis en de 
planning is zo ingevuld, dat men hoopt de overlast voor de kerkgangers en 
celebrant te beperken.  Men gaat er van uit dat de Mis door kan gaan. 
UITVAART(EN) VOOR DIE DAG KUNNEN WE ECHTER NIET AANNEMEN. 
Ochtendmis om 09. 00 uur kan wel met enige rust worden gevierd. Biechthoren 
tussen 14.00 en 15.00 uur komt ook te vervallen. Wij vragen de betrokken 
kerkgangers om begrip dat we als kerk daar niets in te brengen hebben. 
 
 
2 JUNI DOET LIMBURGS MOOISTE OOK HET PANCRATIUSPLEIN AAN 
 
Dit al jaren bekende wielerevenement dat door het Limburgse landschap vele 
slierten en groepen fietsers samenbrengt, bestrijkt ook het Pancratiusplein. Er 
kan die dag, zoals de site van het evenement ons leert, er starten tussen 8.00 
en 11.00 uur. En ook weer aankomen. Als ik het goed begrepen heb is het 
plein niet Dé startlocatie, maar ’n plek om te vertrekken  
Hoewel we officieel nog van niets weten, lijkt het onwaarschijnlijk dat we daar 
met de diensten geen storing van ondervinden. Het zou met name het houden 
van uitvaarten kunnen beletten. Mogelijk kunnen we u de volgende keer daar 
meer concreets over laten weten. 
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VASTENAKTIEPROJECT 2012 

STEUN VOOR SLOPPENWIJKBEWONERS 

IN ETHIOPIË 
 
Graag willen wij deze aktie nogmaals onder jullie aandacht brengen. Onze 
Parochie ondersteunt het Landelijke project Ethiopië met als thema Steun voor 
sloppenwijkbewoners. 
 
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 

IN MEMORIAM 
 
Op 2 april j.l. overleed op 69-jarige leeftijd Theo Bosman, 
ons ondersteunend lid en echtgenoot van ons koorlid Carla. 
 
Theo was tijdens zijn lang ondersteunend lidmaatschap (meer 
dan 35 jaar) een intensieve volger en sympathisant van ons 
huidige (sinds 1-1-2011) gefuseerde Kerkelijk Zangkoor St. 
Joseph Heerlerbaan – Welten en voorheen van het Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia Heerlerbaan sinds 1976. 
Zijn liefde voor de koormuziek was groot. 
 
We hebben Theo op 7 april 2012 uitgeleide gedaan vanuit de St. 
Martinuskerk in Welten, samen met familie, vrienden en 
bekenden. 
Wij wensen Carla en verdere familieleden veel sterkte toe bij dit 
verlies van hun dierbaar familielid. 
 
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan - Welten 

 

http://www.vastenaktie.nl/
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ZATERDAG 28APRIL 

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 

1e lezing: Hand. 4,8-12 

Ev: Joh. 10, 11-18 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Schola Gregoriaans 

 

Zeswekendienst Tjeu Houtackers; 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. 

ouders Kok-Janssens (st); Johan 

Ploumen (c); Carola Tuinstra-

Kloppenburg 

 

DINSDAG 1 MEI 

H. JOZEF, DE ARBEIDER 

 

18.30u: Lof met Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. 

Elisabeth Lenoire (st); ouders 

Stevens-Bastiaens en kinderen (st); 

ter ere van H. Marculphus (st);  

 

WOENSDAG 2 MEI 

09.00u: H. Mis 

 

Will Lennertz (c);  

 

VRIJDAG 4 MEI 

19.00u: H. Mis in de kapel van  

Benzenrade door Prof. Rohling 

 

voor de overledenen van 

Benzenrade 

 

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); ter ere van 

O.L. van Fatima (st); 

 

ZONDAG 6 MEI 

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN 

1e lezing: Hand. 9,26-31 

Ev: Joh. 15,1-8 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Schola Gregoriaans 

 

Jos Inglot-Vellen; echtp. Hoppers-

Retera (st); Jac. Duprez (c);  

 

09.00u: Motorzegening 

 

DINSDAG 8 MEI 

18.30u: Lof met Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

WOENSDAG 9 MEI 

09.00u: H. Mis 

 

Voor de overledenen van de 

parochie 
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ZATERDAG 12 MEI 

1e lezing: Hand. 10,25-26+34-

35+44-48 

Ev: Joh. 15, 9-17 

Preek: Kapl. Beijk 

10.00u: Maarten Vonhogen + 

Cantor 

 

Ouders Gulikers-Vrösch (st); Mevr. 

Langen-Van Wersch en kinderen 

(st); Riet Roelen-Schrauwen (c); Jo 

Paas (c); Lieske Dohmen-

Hoeppermans en Wiel Dohmen; 

 

ZONDAG 13 MEI 

ZESDE ZONDAG VAN PASEN 

MOEDERDAG 

1e lezing: Hand. 10,25-26+34-

35+44-48 

Ev: Joh. 15, 9-17 

Preek: Kap. Beijk 

10.00u: Mozart Trio 

 

Jrd. ouders Bovens-Hendriks, Johan 

Hendriks en Johnny van der Linden; 

echtp. Hoppers-Retera (st); Tilly v.d. 

Bongard-Kuppens (c); mevr. Mia 

Vankan-Jannes en mevrouw Mieke 

Jacobs; ouders Frederix-Dohmen 

(c); Tjeu Houtackers (c); Anna Extra-

Schillings en Petronella Schillings-

Mulders; Jose Coenen-De la Roy;  

 

DINSDAG 15 MEI 

18.30u: Lof met Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Ouders Paffen-Wachelder; Echtp. 

Hoppers-Retera (st); overleden 

ouders Maigray-Schreurs;  

 

 

WOENSDAG 16 MEI 

19.00: H. Mis 

 

Vooravondmis Hemelvaart van de 

Heer door Deken Kuijer 

1e lezing: Hand. 1,1-11 

Ev. Mc. 16,15-20 

 

DONDERDAG 17 MEI 

HEMELVAART VAN DE HEER 

 

1e HEILIGE COMMUNIE ST. 

MARTINUSSCHOOL 

 

10.00u: Deken van Galen 

 

 
 

ZATERDAG 19 MEI 

1e lezing: Hand. 1,15-17+20a+20c-

26 

Ev: Joh. 17,11b-19  

Preek: Kapl. Beijk 

19.00u: Dameskoor 

 

overledenen van de familie Daniëls-

Simons; Jose en Sjef Brouns (st); 

Ouders Lipsch-Koymans en dochter 

Miet; 
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ZONDAG 20 MEI 

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 

 

1e lezing: Hand. 1,15-17+20a+20c-

26 

Ev: Joh. 17,11b-19  

Preek: Deken van Galen 

10.00u: Maarten Vonhogen 

 

2e Jrd. Michel Vaessen; Echtp. 

Hoppers-Retera (st); wijlen Deken 

C. Buschman; Jrd. Sjer Mertens;  

 

 

DINSDAG 22 MEI 

18.30u: Lof met Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Ouders 

Schillings (st);  

 

WOENSDAG 23 MEI 

09.00u: H. Mis 

 

voor de overledenen van de 

parochie 

 

ZATERDAG 26 MEI 

1e lezing: Hand. 2, 1-11 

Ev: Joh. 20,19-23 

Preek: Kapl. Beijk 

19.00u: Maarten Vonhogen 

 

Harrie Vluggen (c);  

 

ZONDAG 27 MEI 

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

1e lezing: Hand. 2, 1-11 

Ev: Joh. 20,19-23 

Preek: Kapl. Beijk 

10.00u: Kerkelijk Zangkoor St. 

Joseph Heerlerbaan-Welten 

Jrd. Jan Jongen (st); overledenen 

van de familie Schouten; Johan 

Ploumen (c); ouders Kals-Feijen; 

ouders Lenoire-Nijsten en Lily: 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

MAANDAG 28 MEI 

2E PINKSTERDAG 

1e lezing: 1 Petr. 1,3-9 

Ev: Mc. 10,17-27 

Preek: Deken van Galen 

10.00u: Schola Gregoriaans 

 

voor de overledenen van de 

parochie 

 

DINSDAG 29 MEI 

18.30u: Lof met Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); ter ere 

van de H. Geest (st); overleden 

ouders Maigray-Schreurs 

 

WOENSDAG 30 MEI 

09.00u: H. Mis 

 

voor de overledenen van de 

parochie 

 

VRIJDAG 1 JUNI 

H. Mis in de kapel van  Benzenrade 

door Deken van Galen 

 

Voor de overledenen van de 

parochie 
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ZATERDAG 2 JUNI 

1e lezing: Rom. 8.14-17  

Ev: Mt. 28, 16-20 

Preek: Kapl. Beijk 

19.00u: Maarten Vonhogen 

 

Gestichte jaardienst ouders 

Waterval-Huppertz; Tiny Waterval-

Stevens; Fia Deckers (c); Harrie 

Vluggen (c); Tilly v.d. Bongard-

Kuppens (c); 

 

ZONDAG 3 JUNI 

HEILIGE DRIE-EENHEID 

1e lezing: Rom. 8.14-17  

Ev: Mt. 28, 16-20 

Preek: Kapl. Beijk 

19.00u: Schola Gregoriaans 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jac. 

Duprez (c) 

 

 

              OVERLEDEN 

 

02.04.2012 Theo Bosman, 69 jaar 

14.03.2012 Tjeu Houtackers, 79 jaar 

 

 

 

INLEVERDATUM MISINTENTIES 

 

Als u er zeker van wilt zijn dat uw 

intenties in het parochieblad 

geplaatst worden voor de periode 

van zaterdag 1 juni tot en met 28 

juni raden wij u aan deze uiterlijk op 

donderdag 24.05.2012 telefonisch 

of persoonlijk bij het parochie-

secretariaat op te geven. 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

Op 6 mei 2012 vindt de jaarlijkse 

motorzegening plaats. Het begint 

om 09.00u met een bijeenkomst in 

de kerk en de zegening zal 

plaatsvinden op het plein in de 

Doom. 

.  
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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 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/

