AUGUSTUS 2012
ZITTEND OP DE RACEFIETS...
en proberend de vaart er flink in te houden, ontging mij toch niet het blijde
gezicht van iemand die met een “tuut heerlijks” een cafetaria verliet. Terwijl de
persoon zelf al snel ver achter me lag (natuurlijk bleef deze wel staan, maar zo
heet dat als je iemand voorbij koerst) bleef die gelaatsuitdrukking mij bij. Ik
besefte dat je deze “glans” op een gelaat vaak waarneemt wanneer mensen
iets leuks achter de rug hebben en of nog iets in petto hebben. In dit geval de
vreugde van het eten van waarschijnlijk “patat met”. Zelf had ik op dat moment
helemaal geen trek in zulk een hap, maar ik genoot van de ontvangen glimp
nog een hele poos. Heerlijk als mensen iets tevredens, iets dankbaars over
zich hebben, wanneer het van binnen uit komt en niet gespeeld is. Dit was
echt. Al pedalerend ging ik er wel van uit dat na het verorberen van de maaltijd
die uitdrukking weer anders zou worden, maar toch!
Natuurlijk kon ik niet nalaten me af te vragen hoe we zelf uit de kerk komen na
de eucharistie, waar we voedsel hebben gehaald uit woord en communie,
voedsel voor onze zielen. Zetten we bij de kerkdeur ons alledaagse gezicht
weer op, soms vreugdevol, vaak toch ook belast en getekend door de dingen
des levens? Ik gun alle mensen die “patat met-blik” waar te nemen als ze
bezoekers van de Mis naar buiten zien komen.
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Zou al op zich een eigen missie zijn om mensen al eens nieuwsgierig te maken
wat daar dan wel niet te halen is. Maar dat betekent dat we als deelnemers ook
ons echt verheugen dat Jezus zegt: “Zie ik ben met u, alle dagen, in lief en
leed” ... ook als je met plezier op de fiets zit….. af te zien. Of iemand zag dat ik
straalde? Nee, daarvoor regende het te hard.
Hartelijke groet, Th..v. Galen

HERRINNERING BEDEVAART BANNEUX
Op zaterdag 25 augustus vindt de jaarlijkse bedevaart naar Banneux plaats.
Nadere informatie en aanmelden op het secretariaat t/m 1 augustus 2012.

BEDEVAART KEVELAER
Op dinsdag 25 september gaan wij met de parochies van ons cluster naar
Kevelaer op bedevaart. Aanmelding voor deze Jaarlijkse bedevaart naar
Kevelaer 'Onze Lieve Vrouw, Troosteres van de Bedroefden' op het
parochiekantoor St. Martinus. Kosten bedragen €17,50 en vol is vol.

OVER LEGE PENNEN EN HET SCHELMENHOFJE
Om u niet lang in het duister te laten waar het over gaat: ik pakte voorbije
dagen de ene pen na de andere uit mijn pennenbakje. Geen van hen beschikte
nog over een deugdelijke hoeveelheid inkt. Vanwege het feit dat het weggooi
balpennen waren ging ik geen moeite doen om er een vulling voor te gaan
kopen. Temeer omdat het bakje nog wel schrijfmateriaal bevatte. U weet waar
de hulsels beland zijn? In de prullenbak. Dat is hun lot als ze innerlijk leeg zijn.
Naast de pastorie waar ik mag wonen ligt een uithangplek voor alle bezoekers
van de Nieuwe Nor en het overige stadsdeel waar men trots op is dat het in de
nachtelijke uren “bruist”. Dit hofje dankt de naam aan de historische
Schelmentoren. Bezoekers doen deze naam vaker eer aan dan mij en de stad
lief is. De wuivende, imposante rietplanten zijn al voor driekwart gesloopt, “just
for the fun”. Nu trapten drie jongens een van de Olifantjes welke de stad rijk is
zólang tegen de slurf, dat deze beeltenis geen sprookje meer kan uitblazen. Ze
wilden de jonge dame imponeren, niet per sé die verwijzing waar de stad eens
lovend over was vernielen. Als dank voor deze heldendaad urineerde zij
welhaast ter plekke en liepen zij lachend weer terug naar het uitgaansleven.
Waarbij ik me de vraag stelde of ze al de leeftijd hadden voor een café.
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Gaat mij iets verder dan het uithalen van kattenkwaad, maar wie kan het hun
kwalijk nemen? De leegte in de mens lijkt meer en meer te heersen, kijkend en
luisterend naar de geweldige bralpartijen welke ons in de nachtelijke uren
worden aangeboden. Altijd vliegen dezelfde lichaamsdelen over de straat, niet
zelden omdat men opgewonden raakt en boos over dit of dat.
Vreugdegezangen zijn het niet. De opstijgende rookpluimen zijn bepaald geen
wierookwolken en hetgeen men soms massaal slikt maakt hen ongevoelig voor
welke temperatuur dan ook.
Voor een pen had ik nog vulling kunnen gaan zoeken. Maar waar vindt onze
groep die de toekomst inhoud en vorm gaat geven nog iets dat de leegte vult
waarin ze terecht zijn gekomen.
Natuurlijk mag je dat niet denken, zeggen of schrijven. Zoals ik nu doe. Dan
ben ik immers diegene die niemand zijn lolletje gunt, zijn eigen vorm van
plezier en vermaak. Dan ben je niet tolerant, verdraagzaam en
vergevingsgezind. Niet van deze tijd en waarschijnlijk belast door regels van
fatsoen, van mijn en dijn en handelend vanuit het principe: wat ge niet wilt dat u
geschiedt, doet dat ook een ander niet. Nog erger: ik kom van “de Kerk”.
Nu is het olifantje niet van mij en de bomen zijn betaald en worden verzorgd
door de gemeente uit gemeenschapsgelden. Daar zou ik over willen waken. En
waken over de mens die allen voor iets heel goeds en moois bedoeld zijn.
Maar hoe krijg je die leegte eruit? Wie leeft het hun zo voor, dat ze zich niet
vergrijpen aan andermans goed? Je kunt op het Schelmenhofje wel een
bewakingscamera zetten, maar dat neemt die leegte niet weg. Vult alleen de
politiebezigheden en hun onmacht dit alles te bestrijden.
Zelf denk ik dat de gezinnen weer mogen gaan herbronnen, gevuld worden
met inhoud zodat we van die leegte afkomen. Een mens moet toch niet, zoals
met die pennen, in de prullenbakken landen?
De wereld en haar brandhaarden bezit die leegte al meer dan ons lief is. Dat
kunnen we niet meer onder stoelen of (in) banken steken.
Deken Th.v. Galen
OECUMENISCHE EXCURSIE OP VRIJDAG 24 AUGUSTUS 2012
Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Parkstad een oecumenische
excursie, waaraan iedere belangstellende deel kan nemen. Datum: vrijdag 24
augustus van 14.00 – 17.00 uur. Dit keer gaan we naar Vaals, waar we twee
locaties bezoeken.
Als eerste “De Kopermolen”, van origine een Evangelisch-Lutherse kerk,
gebouwd in 1736 voor de soldaten van het keizerlijke leger in Aken, die het
Lutherse geloof beleden. We horen over de geschiedenis van de protestanten
in deze streken en luisteren vervolgens naar orgelklanken van het fraaie
barokorgel, dat recent is gerestaureerd.
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Organist Ben Fey zal ook iets vertellen over de historie van dit unieke
instrument.
Daarna gaan we naar het “Beeldenmuseum”, gevestigd in een voormalig
klooster aan de rand van Vaals. Hier worden we ontvangen in het
museumcafé, waarna een rondleiding door het klooster volgt om tenslotte in de
kapel met een verzameling met ruim 200 heiligenbeelden uit te komen. Daarna
kunt u nog een wandeling maken door het mooie kloosterpark.
Voor hen, die willen meerijden: we verzamelen ons op de parkeerplaats bij de
St. Josephkerk aan de Clemens Meulemanstraat, Heerlerbaan. Vertrek naar
Vaals: 13.30 uur. U kunt ook op eigen gelegenheid naar Vaals reizen.
Om 14.00 uur begint het bezoek aan de Kopermolen (Von Clermontplein 11,
6291 AT Vaals). Rond 15.00 uur arriveren we in het museumcafé. Hier kunt u
koffie/thee drinken, al of niet vergezeld van vlaai. Vervolgens laten we ons
rondleiden en bewonderen we de beelden in het museum (Eschberg 5-7, 6291
NK Vaals).
Houdt u er rekening mee, dat beide locaties intreegeld vragen.
e
Wilt u zich voorbereiden, zie dan via google de sites. Graag tot de 24 in Vaals,
Ds. Ko van de Lagemaat, Voorzitter Raad van Kerken Parkstad
Deken Th.v. Galen, lid van de Raad van kerken.
EEN MENS IS PAS VERGETEN ALS ZIJN NAAM IS VERGETEN
Zeventig joodse mannen, vrouwen en kinderen zijn tijdens de oorlog uit
Heerlen weggevoerd naar Duitse vernietigingskampen. De Stichting Lodewijk
Foijer, vernoemd naar een van hen, wil deze slachtoffers uit de anonimiteit
halen en de herinnering aan hen levend houden. Dat gebeurt onder meer door
het plaatsen van gedenkstenen in het trottoir voor de woningen waar ze
gewoond hebben. De Duitse kunstenaar Günter Demnig noemt deze
plaquettes “Stolpersteine” (struikelstenen) omdat je er letterlijk en figuurlijk over
struikelt. De eerste serie Stolpersteine wordt op 25 augustus in Heerlen gelegd,
omdat dat precies 70 jaar na de eerste deportaties is. Heerlen is daarmee een
van de vele steden in Europa waar op deze manier aandacht voor de holocaust
gevraagd wordt. De herdenkingsdienst die aan het plaatsen van de stenen
vooraf gaat, vindt plaats in de protestantse kerk aan het Tempsplein.
Omdat het belangrijk is dat ook toekomstige generaties deze gebeurtenissen
nooit vergeten, worden leerlingen van het Bernardinuscollege, Grotiuscollege,
Sintermeertencollege en Sint Jancollege bij het leggen van de stenen
betrokken. In 2013 en 2014 worden de overige Stolpersteine gelegd.
Namens de stichting Lodewijk Foijer, Martin van der Weerden.
Meer informatie over deze stichting? Mail naar info@lodewijkfoijer.nl. En voor
wie een geldelijke steun wil geven voor de projecten waartoe naast de
Stolpersteine ook onderzoek en educatie toe behoren, mag weten dat de
Stichting de Anbi status heeft, d.w.z. dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.
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ZATERDAG 28 JULI
1e lezing: 2 Kon. 4, 42-44
Ev: Joh. 6, 1-15
Preek: Kapl. Blom
19.00u: Volkszang

ZONDAG 5 AUGUSTUS
18E ZONDAG DOOR HET JAAR

1e lezing: Ex. 16, 2-4 + 12-15
Ev: Joh. 6, 24-35
Preek: Kapl. Blom
10.00u: Schola

voor overledenen van de parochie

Jrd. Ber Maes; Joep Koenen; Echtp.
Hoppers-Retera (st); Johan
Ploumen ©; ouders BovensHendriks, Johan Hendriks en
Johnny v.d. Linden;

ZONDAG 29 JULI
E

17 ZONDAG DOOR HET JAAR

1e lezing: 2 Kon. 4, 42-44
Ev: Joh. 6, 1-15
Preek: Kapl. Blom
10.00u: Schola

DINSDAG 7 AUGUSTUS
Echtp. Hoppers-Retera (st);
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

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

Echtp. Hoppers-Retera (st);
WOENSDAG 8 AUGUSTUS
09.00u: H. Mis

echtp. Hoppers-Retera (st)
WOENSDAG 1 AUGUSTUS
09.00: H. Mis

Jrd. Magdalena Maria Lonis (st);
ZATERDAG 11 AUGUSTUS
1e lezing: Kon. 19, 4-8
Ev: Joh. 6, 41-51
Preek: Kapl. Beijk
19.00u: Dameskoor

voor overledenen van de parochie
VRIJDAG 3 AUGUSTUS
19.00u: H. Mis in Kapel te
Benzenrade door Kapl. Blom
ZATERDAG 4 AUGUSTUS
1e lezing: Ex. 16, 2-4 + 12-15
Ev: Joh. 6, 24-35
Preek: Deken van Galen
19.00u: Nadine Maes

Zeswekendienst Odilia VonckenZeegers; Jrd. May en Dolf Claessen
(st); overleden ouders Wxtra-Maas
en kinderen;
ZONDAG 12 AUGUSTUS

Tiny Waterval-Stevens; Fia Deckers
©; Harrie Vluggen ©; Tilly v.d.
Bongard-Kuppens ©; Tonny BianchiDabekaussen en overleden familie;
dhr. J. Duprez ©; Jose Coenen-de
La Roy;

19E ZONDAG DOOR HET JAAR

1e lezing: Kon. 19, 4-8
Ev: Joh. 6, 41-51
Preek: Kapl. Beijk
10.00u: Maarten
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echtp. Hoppers-Retera (st); Tjeu
Houtackers ©; Fien BaggenDiederen; Will Lennertz; overleden
ouders (st); Jos Inglot-Vellen;

1e lezing: Spr. 9, 1-6
Ev: Joh. 6, 51-58
Preek: Kapl. Blom
19.00u: Maarten en Cantor

DINSDAG 14 AUGUSTUS

Jrd. ouders Leusen-Heutz (st);
ouders Lucassen-Goossens

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

ZONDAG 19 AUGUSTUS
20E ZONDAG DOOR HET JAAR

Echtp. Hoppers-Retera (st);
1e lezing: Spr. 9, 1-6
Ev: Joh. 6, 51-58
Preek: Kapl. Blom
10.00u: Schola

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
MARIA TEN HEMELOPNEMING

19.00u: H. Mis
Zeswekendienst Pol Eymael;
Zeswekendienst Nelly BianchiBisschoff; echtp. Hoppers-Retera
(st); wijlen deken C. Buschman; jrd.
voor Jessie Schouten-Wouters en
v.d. overledenen v.d. fam. Schouten;
Willem Waelen (st);

(opgelet H. mis van 09.00u komt te
vervallen)

1e lezing: Apok.11,19a+12,1-6a
+10ab
Ev: Lc. 11, 27-28
Preek: Kapl. Blom
19.00u Schola Gregoriaans

DINSDAG 21 AUGUSTUS

Zegening van de ‘Kroetwusj’

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis
Echtp. Hoppers-Retera (st);
WOENSDAG 22 AUGUSTUS
09.00u: H. Mis

ZATERDAG 18 AUGUSTUS

voor de zieken van de parochie

11.30u: Plechtige H. Mis ter
gelegenheid
van
het
50-jarig
huwelijksjubileum van dhr. en mevr.
Niederer. Deze eucharistieviering
zal opgeluisterd worden door het
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph
Heerlerbaan-Welten

ZATERDAG 25 AUGUSTUS
1e lezing: Joz. 24, 1-2a,15-17+18b
Ev: Joh. 6, 60-69
Preek: Prof. Rohling
19.00u: Volkszang
Jrd. Frits Vromen; Riet RoelenSchrauwen en Kees Roelen (c);

19.00u: H. Mis
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10.00u: Schola

Ouders Maes-Maas en overleden
familieleden; Ger Kurvers; Voor een
bijzondere intentie;
ZONDAG 26 AUGUSTUS

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

21E ZONDAG DOOR HET JAAR

1e lezing: Joz. 24, 1-2a, 15-17+18b
Ev: Joh. 6, 60-69
Preek: Prof. Rohling
10.00u:

OVERLEDEN
16.06.2012 Pol Eijmael
01.07.2012 Nelly Bianchi-Bisschoff
01.07.2012 Odilia Voncken-Zeegers

echtp. Hoppers-Retera (st); Tilly v.d
Bongard-Kuppens (c); ouders
Kuipers-Kurvers en overleden
kinderen (st);
DINSDAG 28 AUGUSTUS

DOPELINGEN

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

17.06.2012 Lucas Vandenhove
15.07.2012 Fiene Vorage

Echtp. Hoppers-Retera (st);
WOENSDAG 29 AUGUSTUS

HUWELIJKEN

09.00u: H.Mis

24.08.2012 huwelijk Henk van Meyel
en Monique Maenen. Een hele fijne
dag toegewenst.

Voor de zieken van de parochie
ZATERDAG 1 SEPTEMBER
1e lezing: Deut.4, 1-2 6-8
Ev: Mc 7, 1-8 14-15 21-23
Preek: Prof. Rohling
19.00u: Volkszang

INLEVERDATUM MISINTENTIES
Als u er zeker van wilt zijn dat uw
intenties
in
het
parochieblad
geplaatst worden voor de periode
van zaterdag 1 september tot en
met 30 september raden wij u aan
deze
uiterlijk
op
donderdag
23.08.2012 telefonisch of persoonlijk
bij het parochie-secretariaat op te
geven.

Tiny Waterval-Stevens; Fia Deckers
(c); Harrie Vluggen (c); H.Mis ouders
Waterval-Huppertz en familie; Jrd.
de heer Mathieu Schreibers;
ZONDAG 2 SEPTEMBER
22E ZONDAG DOOR HET JAAR

1e lezing: Deut.4, 1-2 6-8
Ev: Mc 7, 1-8 14-15 21-23
Preek: Prof. Rohling
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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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