JUNI 2012
PINKSTEREN: = H. GEEST = ZICH “wegcijferen” en NIET zich “rijk
rekenen”
Nog altijd kom ik in grote getale mensen tegen die zich kunnen wegcijferen.
Niet een beetje maar totaal zelfs. Of u het gelooft of niet, dan krijg ik kippenvel
van echte emotie en dankbaarheid. Zoals de echtgenoot die zijn vrouw 24 uur
per dag, 7 dagen per week, ruim 2 jaar geheel moet verzorgen, want ze kan
zelf niet meer. En wat zegt de man, zonder enige opsmuk na haar overlijden: ik
heb nog meer gevoeld in deze tijd hoezeer ik van haar houd. We zijn zo dicht
bij elkaar gekomen! Of de moeder, die zelf geen makkelijk leven heeft gekend,
wekelijks alles doet voor haar gehandicapte zoon, al meer dan 50 jaar…. En
geen toonbeeld is van verdriet maar van echte blijmoedigheid. Veel meer dan
menigeen denkt is dit dagelijkse realiteit waar velen aan deelnemen. Alleen:
het is niet zo zichtbaar doorgaans. Dat gebeurt in het verborgene!
Ook in de keiharde en nuchtere werksfeer. Terwijl de ene het ervan neemt en
de precisie aan de laars lapt, staat de man naast hem garant dat het bedrijf
toch doorgaat. Zonder dat de eerste beseft, zorgt deze werker ervoor dat het
arbeidsproces niet stagneert omdat hij in feite werkt voor twee.
Weet u, er zijn er genoeg die zich uiterlijk distantiëren van het christendom..
maar het wel leven! Want Christen-zijn is een wijze van leven: een manier om
deugden te beoefenen. ToeWIJDING wil ik graag zo schrijven voor u als lezer,
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omdat daarin de deelname aan het algemene priesterschap mooi naar voren
springt.
In die zin hebben we veel meer “priesters” dan het aantal ambtsdragers dat
actief is in het pastoraat. M.a.w.: er is een leger van zichzelf wegcijferende
mensen. Het is een ere – dienst welke ze verrichten. Ik schaam me bijna dat ik
u niet meer voorbeelden opschrijf, want het aantal zorgende mensen, lijdende
mensen, zichzelf wegcijferende mensen, is best wel groot. De deelnemers aan
deze dienst zijn zeker niet persé afkomstig uit kerkgangers…niet om de
kerkgangers aan te klagen maar om te zeggen, dat er meer goeds in het volk is
dan dat men zich Gods volk noemt.
Natuurlijk zijn er ook de mensen die zich “rijk rekenen”: alleen uit op eigen
voordeel, plezier, lust momenten. Hoe kom ik aan mijn trekken, wat doe ik om
toch vooral niets te missen! Ook Europa, de grond waarop we leven, strijdt om
het behoud van de euro, de koopkracht …en dus om de levensvreugde. Want
voor een aantal is geld toch de bron van vreugden.
Maar is dat zo? Ben je rijk als je alles hebt wat je hartje begeert, als je je kunt
permitteren wat niet iedereen kan? In mijn ogen zijn zulke mensen armer dan
ze denken of laten voorkomen. Hun frivoliteit is niet meer dan mascara en
make-up, als een pose en vertoning, het schijnt allemaal zo bijzonder zijn. Hun
presentatie is niet meer dan een foto-shooting, waar we even naar de camera
lachen en waar ze zich vervolgens afvragen: ben ik wel in tel?
Wat weet ik me omgeven met vele fantastische mensen, die zichzelf
wegcijferen, niet zichzelf zoeken en dat wat ze in stilte onopvallend doen
normaal vinden. Christendom bestaat, juist waar je het niet zoekt of verwacht!
Misschien bent u die dit leest ook wel zo’n kanjer, in Gods ogen!
Hartelijke groet, deken Th.v. Galen

De vastenactie heeft een bedrag van € 1.395,00 opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

STERPROCESSIE 10 JUNI 2012
|
Op zondag 10 juni vervallen de missen in de St. Martinus. Intenties welke voor
die dag waren opgegeven worden gelezen tijdens de Eucharistie in de Anna
kerk om 11.00 uur. Mocht iemand toch liever hebben dat hun intentie in de St.
Martinus wordt vermeld, kan men een andere zondag daarvoor opgeven.
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Vertrek van de processie vanaf de kerk in Welten om 9.30u. De route is verder
als volgt:
Weltertuijnstraat, De Doom, rustaltaar, Tichelbeekstraat, Benzenraderweg
oversteken, Eurenderweg, Burg. Waszinkstraat, Pluijmaekerstraat, Leonard
Stassensraat, Annakerk.
Harmonie TOG zal de processie muzikaal begleiden. Na de processie vieren
we om 11.00 uur de H.Mis in de Annakerk. Muzikale invulling door diverse
koren. Na de H.Mis is er naast de kerk een frühschoppen. Bij slecht weer gaat
de processie en het frühschoppen niet door. De H.Mis gaat uiteraard dan wel
door. Voor de goede orde er vinden geen reguliere missen in de diverse
parochies plaats.

EERSTE MIS KAPELAAN BLOM
Zoals al bekend werd gemaakt, zal deze zijn op zondag 3 juni om 11.15 uur in
de St.Joseph kerk. Predikant zal zijn kapelaan Lipsch. Bekend is ook geworden
dat de nieuw gewijde priester nog graag een danklof doet om 15.30 uur in de
genoemde kerk op die dag.
Wie wil feliciteren kan terecht vanaf 12.45 uur in het gemeenschapshuis
“Caumerbron” aan de Corisbergweg. Een NB geldt de wijdingsplechtigheid zelf:
deze is op 2 juni om 10.30 uur in de kathedrale kerk te Roermond.
Wie een bijdrage wil leveren voor een feestkazuifel kan dit overmaken op
nummer 47.56.83.846 t.n.v. T.C.F. v. Galen. De keuze is gevallen op een
kazuifel als het feestgeschenk, passend bij zijn gestalte. Mocht het lukken met
de bijdragen, kunnen we hem in meerdere kleuren steken. Natuurlijk maken we
hem de namen bekend van alle bijdragers, spreekt voor zich.
Dan is er nog vervoer nieuws: er rijdt een bus naar de plechtigheid in
Roermond vanaf de St.Josephkerk. Wil iemand daar gebruik van maken, dan
meldt u zich bij het secretariaat. De kosten p.p. voor het vervoer zijn 10 euro.
Vertrek is om 09.00 uur en na de wijding bent u terug rond de klok van 14.00
uur.

FIETS BEDEVAART PATER KAREL
Op zaterdag 30 juni is het weer zover. De molenaarszoon werd op 11
december 1821 in het Limburgse plaatsje Munstergeleen geboren. Hij volgde
de middelbare school in Sittard, voor die tijd een zeldzaamheid! Na zijn militaire
dienst trad hij in bij de Paters Passionisten in België. Op 29-jarige leeftijd werd
hij priester gewijd. Eerst werd hij naar Engeland gezonden om de katholieken,
die daar in de minderheid waren, geestelijk bij te staan. Later kreeg hij de
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opdracht om mee te helpen een nieuwe vestiging van zijn congregatie te
stichten in de Ierse hoofdstad Dublin. Hij staat te boek als ijverig zielenherder,
helper in de nood en wijs biechtvader. Anton van Duinkerken schrijft van hem:
"De eenvoud was bij hem de natuurlijke bronwel van de goedheid en de
gemoedelijkheid, die zich door beproevingen en ascese uitzuivert tot
bovennatuurlijke liefdadigheid". Zijn leven stond in het teken van de verzoening
der christenen, een bittere noodzaak in een Ierland, dat verscheurd werd door
de haat tussen protestanten en katholieken. Hij had dan ook een grote devotie
voor het sacrament van de biecht. Hij is zalig verklaard op 16 oktober 1988 en
heilig in 2007.
Wie mee wil fietsen: vertrek is om 10.00 uur vanaf de Heerlerbaan bij de
St.Josephkerk. En om even na tienen passeert de groep de St.Martinus in
Welten. Bedoeling is dat men 11.30 uur is aangekomen bij het voormalige
woonhuis, alwaar de Mis zal volgen. Nadat men een lunch genuttigd heeft
(waar ieder zelf voor het brood zorgt (drank als koffie, thee of fris krijgt men ter
plekke aangereikt) kan ieder zijn/haar weg gaan. Hetzij meteen naar huis, of
zoals de jeugdigen nog wel eens deden, langs een langere weg terug keren
om het fietsen te beleven. Die dag zal kapelaan Blom meefietsen en celebrant
en predikant zijn in de Eucharistie. Wie niet per fiets meegaat maar anderszins
aan de mis wil deelnemen, u weet dat men dit voorziet om 11.30 uur. Het is wel
fijn indien u zich opgeeft bij uw parochiekantoor. Dan kan de organisatie daar
rekening mee houden.

PIJN GELD
Op carnavals maandag was er veel plezier. Iedereen genoot mogelijk van de
optocht en het leven erna. Behalve enkele kinderen. Die verveelden zich, of
hadden een andere vorm van carnavalslol in gedachten. Met succes werd er
gegooid…niet met snoep door hen maar met stenen. En als je mensen hebt
zien smijten met al dat lekkers voel je je uitgenodigd om ook eens flink te
gooien. En leuk dat het was! Het kerkraam boven de hoofdingang was het
doel. Geweldig toch dat je zo hoog kunt gooien. Zeker als je raak gooit geeft
dat een enorme kick of voldoening. Fantastisch dat we daarvoor een kerk in
ons midden hebben. Niet om er tegen aan te schoppen maar om met stenen te
bekogelen, of wat er ook verder werd ingezet. Als de verveling het hoogst is, is
de redding nabij: raak!
Raak zijn ook de onkosten welke de kerkbijdrager betaald middels het
kerkbestuur. Duizenden euro’s gaan daar aan op. Verantwoordelijk? Is
natuurlijk niemand. Ouders in de kroeg, voor de kinderen werd dat lang
genoeg. Ieder zijn vrije tijd besteding. Zeker al lang vergeten, maar uw
kerkgemeenschap zit er mee.
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VRIJDAG 1 JUNI
19.00u: H. Mis in de kapel van
Benzenrade door Deken van Galen

Voor dierbare overleden vrienden;
ZATERDAG 9 JUNI
1e lezing: Heb. 9,11-15
Ev: Mv14, 12-16+22-26
Preek: Kapl. Beijk
19.00u: Maarten Vonhogen

VOOR DE OVERLEDENEN VAN
DE PAROCHIE
ZATERDAG 2 JUNI
1e lezing: Rom. 8.14-17
Ev: Mt. 28, 16-20
Preek: Kapl. Beijk
19.00u Maarten Vonhogen

2e Jrd. Wim Ellenbroek; Jrd. Theo
Gielkens (st); ouders Gielkens-Leers
(st); Jrd. Lieske Geurten en
overleden familie (st); Jrd. ouders
Prickarts-Jansen en voor Marion en
Piet;

Gestichte jaardienst ouders
Waterval-Huppertz; Tiny WatervalStevens; Fia Deckers (c); Harrie
Vluggen (c); Tilly v.d. BongardKuppens (c); Ouders BeukenKuijpers;

ZONDAG 10 JUNI
HOOGFEEST VAN HET H.
SACREMENT V.H. LICHAAM EN
BLOED VAN CHRISTUS SACRAMENTSDAG

ZONDAG 3 JUNI
HOOGFEEST VAN DE HEILIGE
DRIE-EENHEID
1e lezing: Rom. 8,14-17
Ev: Mt. 28, 16-20
Preek: Kapl. Beijk
10.00u: Schola Gregoriaans

STERPROCESSIE
TEVENS DANKMIS COMMUNICANTEN

1e lezing: Heb. 9,11-15
Ev: Mv14, 12-16+22-26
vertrek processie 09.30u
11.00u H. Mis in de St. Annakerk

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

Echtp. Hoppers-Retera (st); Will
Lennertz (c); Tjeu Houtackers (c);

DINSDAG 5 JUNI
11.15u Communievering
Catharinaschool door Pater
Hafmans

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

DINSDAG 12 JUNI

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd.
overleden ouders Maigray-Schreurs;

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

WOENSDAG 6 JUNI
09.00u: H. Mis
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Ouders Paffen-Wachelder; echtp.
Hoppers-Retera (st);

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Overlden ouders Maigray-Schreurs;

WOENSDAG 13 JUNI
HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA
09.00u: H. Mis

WOENSDAG 20 JUNI
09.00u: H. Mis
Voor de overledenen van de
parochie

T.e.v. O.L. van Vrouw van Fatima
(st);

ZATERDAG 23 JUNI
1e lezing: Hand. 13,22-26
Ev: Lc. 1,57-66+80
Preek: Kapl. Beijk
19.00u Dameskoor

ZATERDAG 16 JUNI
ONBEVLEKT HART VAN MARIA
1e lezing: 2 Kor. 5, 6-10
Ev: Mc. 4, 26-34
Preek: Kapl. Beijk
19.00u: Maarten Vonhogen + Cantor

Jrd. ouders Cordewener-Lemmens
(st); ouders Leufkens-Quaedvlieg
(st); Riet Roelen-Schrauwen (c);

Jrd. Anneke van Daelen-Gelissen
(st); Jrd. Melanie Eussen (st);
ouders Gulikers-Vrösch (st); Ouders
Lipsch-Koymans en dochter Miet; Jo
Paas (c);

ZONDAG 24 JUNI
HOOGFEEST GEBOORTE H.
JOHANNES DE DOPER
1e lezing: Hand. 13,22-26
Ev: Lc. 1,57-66+80
Preek: Kapl. Beijk
10.00u: Maarten Vonhogen

ZONDAG 17 JUNI
11E ZONDAG DOOR HET JAAR
VADERDAG
1e lezing: 2 Kor. 5, 6-10
Ev: Mc. 4, 26-34
Preek: Kapl. Blom
10.00u Maarten Vonhogen

Jrd. Mia de Munter-Beusen; Echtp.
Hoppers-Retera (st); Jrd. Hubert
Janssen en voor Trautje JanssenStevens (st); Jrd. Jozef Habets (st);
Johan Ploumen (c);

Jos Inglot-Vellen; echtp. HoppersRetera (st); Wijlen deken C.
Buschman; Tilly v.d. BongardKuppens (c); Will Lennertz (c); Fien
Baggen-Diederen;

DINSDAG 26 JUNI
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

DINSDAG 19 JUNI
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

Voor de overledenen van de
parochie;
WOENSDAG 27 JUNI
09.00: H. Mis
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ZATERDAG 30 JUNI
1e lezing: 2 Kor. 8,7+9+13+15
Ev: Mc. 5, 21-43
Preek: Kapl. Blom
19.00u: Maarten Vonhogen

INLEVERDATUM MISINTENTIES
Als u er zeker van wilt zijn dat uw
intenties
in
het
parochieblad
geplaatst worden voor de periode
van zaterdag 30 juni tot en met 22
juli raden wij u aan deze uiterlijk op
donderdag 21.06.2012 telefonisch
of persoonlijk bij het parochiesecretariaat op te geven.

Will Lennertz (c); Jrd. overleden
echtpaar Savelbergh-Scholten (st);
ZONDAG 1 JULI
13E ZONDAG DOOR HET JAAR
1e lezing: 2 Kor. 8,7+9+13+15
Ev: Mc. 5, 21-43
Preek: Kapl. Blom
10.00u: Schola Gregoriaans
Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd.
overleden ouders van Kerkoerle (st);
Dhr. J. Duprez (c); Voor de
overledenen van de familie
Schouten; Carola TuinstraKloppenburg;

OVERLEDEN
08.05.2012 Fien Baggen-Diederen

DOPELINGEN
06.05.2012 Lucas Rohenkohl
06.05.2012 Djenaio Martha
13.05.2012 Eduardo Montis
26.05.2012 Benthe Deswijzen
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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.bisdomroermond.nl
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