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 NOVEMBER 2012 
 

GOD HEEFT Ú NODIG! ARBEIDERS GEVRAAGD! 
 
Realiseert u zich dat wel eens?  Dat wij zo nodig zijn als het instrumentarium in 
de handen van een chirurg, zo nodig zijn als het gas of de olie in de 
verwarmingsketel? 
Natuurlijk werkt dit ook andersom. Wat heb ik aan alle scalpels en tangen als 
er geen bekwame dokter is, of als er geen werkende kachel staat om de liters 
brandstof haar warmte te laten geven aan het water. 
Er is dus wel degelijk een wisselwerking nodig. En naarmate we minder 
medewerkers zijn, wordt God meer onzichtbaar. 
Een zieke kan heel lang bidden op zijn ziekbed voor goede hulp, maar als 
niemand gehoor geeft aan het inzicht, dat je sommige zieken echt moet 
voeren, wordt er honger geleden. Er moet iemand zijn die voor een patiënt de 
handen uit de mouwen steekt. Een werkgever kan de mooiste opdrachten voor 
zijn bedrijf binnenhalen, maar als er niemand is om het werk uit te voeren….is 
de zaak snel failliet. 
Vele werken en bezigheden zullen wel altijd voldoende draagvlak kennen en 
uitvoerende medewerkers. Vaak omwille van het loon, anders omwille van de 
vreugde of de eer het te kunnen doen, uit gevoelens van sociale cohesie. Maar 
niet altijd.  
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Zolang we er eigen voordeel in zien, lopen we wel. Maar als dat er niet is? Dat 
eigen profijt? Lopen we dan toch nog voor iemand?  Of voor een goede zaak of 
goed doel? 
Talenten en mogelijkheden welke ieder heeft, waarvoor zetten we ze in? Ten 
eigen voordeel. Of zien we ook dat we medewerkers kunnen zien in dienst van 
een ander die iemand nodig heeft. 
Prachtig klassiek beeld zijn de brancardiers in bijvoorbeeld Lourdes. De zieken 
hebben er zulk een prachtige tijd, omdat vrijwilligers de hele dag zich voor hen 
inzetten. Ook dát is een wonder op deze plek. Dat er zoveel dragende  mannen 
en vrouwen zijn die de handen uit de mouwen steken om de bedevaart zo 
vruchtbaar en zinvol mogelijk te maken. 
Maar om dat te kunnen, liefdevol zijn en dienstbaar, zorgend en verzorgend, 
uitdelend en incasserend, …daarvoor hebben wíj – op onze beurt - God 
nodig. En waar de mens Hem niet meer zoekt en raadpleegt in gebed en 
sacrament komt de mens (maar ook in groeiende mate het hele 
maatschappelijk leven) ernstig tekort.  
Is deze spreuk geen realiteit tevens voor onze eigen voldoening: wie geeft wat 
hij heeft, is waard dat hij leeft! 
Zorgt u ook mee dat er weer wonderen geschieden? 
 
Hartelijke groet, deken Th. v. Galen  
   
Uit de geschriften van de priester Thomas van Kempen (t 1471)  
Omdat het een van de bekendste boeken is `De navolging van Christus´ 
waardoor de lezer de uitnodiging voelt meer van zijn leven te kunnen maken,  
drukken we een stukje voor u af, dat laat zien dat dit schrijven nog niets aan 
actualiteit heeft verloren. 
 
Op zoek naar het enige en grootste goed.  
'Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil' (ps. 35 (34), 3). Mens, wat ben je toch van 
belang! Welke bijzondere mogelijkheden gaan in je schuil! Maar je kunt pas tot 
rust komen, als je het werkelijk belangrijke en de voltooiing bereikt hebt.  
Je onrust verdwijnt pas, als je weet waarnaar je eigenlijk moet streven en als je 
dit ook gevonden hebt.  
Er is een goed dat alle goede dingen overstijgt. Er is een einddoel dat blijvende 
waarde heeft. Wanneer zal ik rechtstreeks en onbeperkt daarvan kunnen 
genieten? Hier op aarde vind ik vele goede dingen, maar die gaan gauw voorbij 
en verzadigen niet. Nodig heb je slechts één zaak.  
Dit ene zoek ik; naar dit ene verlang ik. Al het andere is er vanwege dit ene; en 
uit dit ene komt al het andere voort. Als ik dit ene bezit, zal ik tevreden zijn; als 
ik dit ene niet bezit, zal ik van het een naar het ander op zoek gaan en niet tot 
rust komen. Want eigenlijk is er geen plaats voor zoveel.  
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Wat is dit ene? Ik kan het niet zeggen. Maar ik ben me bewust dat ik verlang 
naar iets waar niets groters of mooiers boven staat. Het is niet te bedenken. 
Het is niet iets naast vele andere dingen, maar het overstijgt alle andere zaken.  
Dit ene is mijn God. Het is goed dat ik mijn zinnen op Hem zet en me aan Hem 
hecht. Tot Hem zeg ik, tot Hem roep ik: 'Zeg tot mij: Ik ben uw heil' (ps. 35 (34), 
3). Je verlangt naar zoveel. Maar waarnaar gaat eigenlijk jouw verlangen uit? Is 
het niet beter voor je dat je op dit ene je zinnen zet en niet op zovele zaken? 
Uit dit ene komt al het andere voort; het ene komt niet voort uit al dat andere.  
Houd toch eens op alsmaar met van alles bezig te zijn. 
Houd je met dit ene bezig; zet je zinnen op dit ene. Want alles komt hier 
samen.  
Laten anderen bezig zijn met de zo wisselende buitenkant van hun leven; houd 
jij je bezig met de binnenkant van je leven; dat is goed en dat is voldoende. De 
ene mens is op zoek naar een nieuw huis; een ander is druk bezig met zijn 
zaken; weer een ander probeert veel geld te verdienen; nog een ander is uit op 
veel plezier of op bevordering, hij wil alsmaar tussen mensen zitten, gaat graag 
op bezoek of op reis van de ene stad naar de andere, van het ene kasteel naar 
het andere; hij wil alle mogelijke landstreken bezoeken. De een is op zoek naar 
wijsheid, een ander naar invloed, weer een ander naar een leerstoel, of hij wil 
in dienst komen bij belangrijke mensen.  
Er zijn er maar weinigen die zich met het ene noodzakelijke bezighouden, die 
eerlijk en ongekunsteld leven. Daarom komen ze niet tot rust en hebben ook 
geen innerlijke rust.  
Maar zij die bij Christus horen, houden zich niet bezig met materiële en 
wereldse aangelegenheden. Zij kunnen gelukkig zijn, ook als ze dit alles 
missen.  
  
ALLERZIELENLOF 
 
Onze MARTINUSkerk gedenkt de doden van het voorbije jaar en zegent de 
graven op zondag 28 oktober. Om 15.00 uur is er een viering m.m.v. het 
Gemengd Koor.  Op andere plaatsen kan dat geschieden op 4 november. Maar 
door deze datum te prikken kunnen de priesters en diaken samen op meerdere 
plekken hun betrokkenheid samen tonen. 
Op het kerkhof aan de Akerstraat is er die middag een viering om 13.00 uur. 
De deken zal er voorgaan in gebed. 
De Josephkerk kent deze viering op zondag 4 november, om 15.00 uur. 
De blik naar het verleden met onze dierbaren is niet bedoeld om ons verder te 
verlammen of pijn te doen. Het kan de blik “naar boven” helpen richten, 
biddend om verbondenheid en troost en berusting. Maar het gebed steunt ook 
hen die op reis zijn gegaan als goede zinvolle taak. Want de deur is en blijft 
nauw als het oog van de naald waar we doorheen moeten wanneer de mens 
voor Gods rechterstoel verschijnt.  Maar we zijn niet zonder hoop. Daarom dat 
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we bidden voor onze lieve doden die wel eens meer konden leven dan de 
levenden op aarde. 
Ons vaderland is immers in de hemel, waar we met God zullen zijn. En hoe dat 
eruit gaat zien, weten we ooit zelf als we ons door gebeden gedragen weten 
wanneer wij zelf die reis moeten aanvaarden. 
 
JAAR VAN HET GELOOF  
 
- Op donderdag 22 november is er de lezing van prof. Looze over het thema: 
waarom nog katholiek zijn? De avond wordt u aangeboden door het dekenaat, 
waarbij een eventuele nazit wel door de eigen beurs gedragen moet worden. 
Maar locatie en spreker dat doet de kerk voor u. 
Het samenkomen gaat om 19.30 beginnen met aankomst en ontvangst, de 
lezing start om 20.00 uur en met aansluitend gedachtewisseling met de 
spreker. We sluiten om 22.00 uur. 
Waar? Auberge de Rousch, in de Manegezaal. 
Aanmelden is wel wenselijk voor een goed verloop. 
 

- Om het thema jaar van de wereldkerk dichter bij te brengen bied ik 
belangstellende tijd en ruimte om ons samen te verdiepen in ‘wat 
geloof is’, wat geloof betekent of welke functie het heeft in het concrete 
dagelijkse leven. We kunnen ons zaken afvragen of geloof kan helpen 
om overgewicht kwijt te raken, of er kwaliteitsverbetering komt in het 
samenleven thuis, op ons werk of op straat. Of geloven ons rijker 
maakt.  

 
- Voor wie daarin belangstelling heeft: op 4 december houd ik voor deze 

ontmoeting de agenda vrij. We doen dat in principe in de pastorie van 
de St. Martinus, van 20.00 uur tot 21.30 uur. Bekend maken dat u wilt 
komen is wel een hulp voor het praktische verloop van stoelen 
voorbereiden. Gebruikt u daarvoor onze parochie adressen. De 
avonden (er komen er meerdere) staan onder het kopje “Groeien in en 
dor geloof” nu op onze agenda. 

 
INTERIEUR VERANDERING DAGKAPEL     
 
Natuurlijk bleek niet iedereen gelukkig met de nieuwe aankleding, waarbij 
zeker de onwennigheid in het begin een rol speelde: men was jarenlang het 
zware interieur gewend. Met name het kleinere en eenvoudige altaar bood een 
vreemd aangezicht. Toch lijkt men over de gehele linie gezien de aanpassing 
een verbetering te vinden. Kijkt u daarom niet vreemd op als u nog niet de kans 
hebt gehad of benut om te komen kijken of dat u nog niet bent komen 
meevieren of een kaarsje op kwam steken. 
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ZATERDAG 27 OKTOBER 
1e lezing: Jer. 31, 7-9 
Ev: Mc. 10, 46-52 
Preek:  Kapl. Beijk 
19.00u: Maarten Vonhögen 
 
Tilly v.d. Bongard-Kuppens ©; 
overleden ouders Mertens-Eurlings 
(st); ouders Wachelder-Franken en 
zoon John; ter nagedachtenis aan 
Math Verboeket en ouders 
Verboeket; 2

de
 jrd. Marianne Spiga; 

jrd. ouders Didden-Blezer; jrd. Harrie 
Didden en Jozefien Simons; José 
Coenen-de la Roy 
 
ZONDAG 28 OKTOBER 
30e ZONDAG DOOR HET JAAR  
1e lezing: Jer. 31, 7-9 
Ev: Mc. 10, 46-52 
Preek:  Prof. Rohling 
10.00u: Schola 
 
voor alle overledenen van het 
afgelopen jaar; 1

e
 jaardienst Will 

Lennertz ©; Echtp. Hoppers-Retera 
(st); Jrd. ouders Hoenkamp-
Boumans en zoon Rob (st); Jrd. 
Petrus van Enckevort (st); Jrd. 
ouders Mathieu Heutz-Quaedvlieg 
(st); Jrd. ouders Van Alebeek-
Verheijden en overleden familie (st); 
Jose en Sjef Brouns-Hupperetz (st); 
ouders Leyendeckers-Hustings (st); 
overleden echtp. Kerckhoffs-Derks 
(st); Johan Ploumen (c); Riet 
Roelen-Schrauwen en overledenen 
v.d. familie (c); Jrd. Kerkhoffs-
Smeets en fam. Fransen; Jo Paas 
©; Jrd. Madeleine van der Kroon 
 
15.00u Allerzielenlof met zegening 
graven / kerkkoor St. Joseph 

DINSDAG 30  OKTOBER 
18.30u: Lof + Rozenhoedje 
19.00u: H. Mis 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
 
WOENSDAG 31 OKTOBER 
09.00: H. Mis 
Voor de overl. van de parochie 
 
ZATERDAG 3 NOVEMBER 
1e lezing: Deut.6, 2-6 
Ev: Mc. 12, 28b-34 
Preek: Kapl. Beijk 
19.00u: Maarten Vonhogen + cantor 
 
Tiny Waterval-Stevens; Harrie 
Vluggen ©; Nelly Bianchi-Bisschoff 
©; Jo Handels, ouders Handels en 
ouders Dohmen; Odilia Voncken-
Zeegers ©;  
 
ZONDAG 4 NOVEMBER 
31e ZONDAG DOOR HET JAAR  

1e lezing: Deut.6, 2-6 
Ev: Mc. 12, 28b-34 
Preek: Kapl. Beijk 
10.00u: Schola 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Dhr. J. Duprez ©; Fam. Buck-
Offergelt en fam. Rutjens;  
 
DINSDAG 6 NOVEMBER 
18.40u: Rozenhoedje 
19.00u: H. Mis 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st); Ouders 
Paffen-Wachelder;  
 
 
WOENSDAG 7 NOVEMBER 
09.00u: H. Mis 
Voor de overl. van de parochie 
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ZATERDAG 10 NOVEMBER 
 
Er is geen H. Mis wel een VIERING 
 
18.30u SINT MAARTENSVIERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONDAG 11 NOVEMBER 
32e ZONDAG DOOR HET JAAR 
1e lezing: 1Kon. 17, 10-16 
Ev: Mc. 12, 38-44 
Preek: Kapl. Blom 
10.00u: Da Pacem 
 
1

e
 jrd. Harrie Vluggen; Echtp. 

Hoppers-Retera (st); Will Lennertz 
©; Jrd. voor Trautje Stevens en voor 
Hubert Janssen (st); Mia Verhoeckx-
Eijmael en ouders Eijmael (st); Pol 
Eymael ©; Fien Baggen-Diederen; 
Jos Inglot-Vellen; Wim Schrijvers en 
Diny Schrijvers-Tyhuis; Riet Roelen-
Schrauwen ©; Jrd. Ouders Moonen-
Savelsbergh; 
 
DINSDAG 13 NOVEMBER 
18.40u: Rozenhoedje 
19.00u: H. Mis 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
 
WOENSDAG 14 NOVEMBER 
09.00u: H. Mis 
 
Francisca Kals (st); 
 

ZATERDAG 17 NOVEMBER 
1e lezing: Dan. 12, 1-3 
Ev: Mc. 13, 24-32 
Preek: Prof. Rohling 
19.00u: Dameskoor 
 
Ouders Kurvers-Eussen en 
kleindochter Mireille; Nelly Bianchi-
Bisschoff ©; Jrd. Maria Schrijvers 
(st); Jrd. Ger de Loo; ouders 
Schillings-Mulders en overleden 
kinderen;  
 
ZONDAG 18 NOVEMBER 
33

e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

ST. CAECILIAFEEST HARMONIE TOG 

1e lezing: Dan. 12, 1-3 
Ev: Mc. 13, 24-32 
Preek: Prof. Rohling 
10.00u: TOG 
 
Wijlen Deken C. Buschman; echtp. 
Hoppers-Retera (st); 1

e
 Jrd. Tilly v.d. 

Bongard-Kuppens; Jrd. Han Vlas-
Miltenburg (st); Jrd. Ouders 
Schreuder-Ossen (st); Jrd. Gerard 
de Coninck en overleden ouders 
(st); Jrd. v. Hub Boumen en zoon 
Wim, zus Therese en Frans Mertens 
(st); Pastoor Guill. Mullenders (st); 
Jrd. v. Eric Luyten (st); overledenen 
v.d. familie de Esch-van de Winkel 
(st); Tjeu Houtackers ©; Sjir Eussen; 
Jrd. ouders Eussen-Mertens; Jrd. 
ouders Feyen-Mertens; 
 
DINSDAG 20 NOVEMBER 
18.40u: Rozenhoedje 
19.00u: H. Mis 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st)); 
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WOENSDAG 21 NOVEMBER 
09.00u: H. Mis 
 
Voor de parochianen;  
 
ZATERDAG 24 NOVEMBER 
1e lezing: Dan. 7,13-14 
Ev: Joh. 18,33b-37 
Preek: Kapl. Blom 
19.00u: Maarten Vonhogen 
 
Jrd. Trautje Vrösch (st); Nelly 
Bianchi-Bisschoff ©; Jrd. familie 
Huynen-Langen en zoon Jan;  
 
ZONDAG 25 NOVEMBER 
LAATSTE ZONDAG VAN HET 
KERKELIJK JAAR 
HOOGFEEST VAN CHRISTUS 
KONING VAN HET HEELAL 
1e lezing: Dan. 7,13-14 
Ev: Joh. 18,33b-37 
Preek: Kapl. Blom 
10.00u: Maarten Vonhogen 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  
 
DINSDAG 27 NOVEMBER 
18.40u: Rozenhoedje 
19.00u: H. Mis 
 
Echtp. Hoppers-Retera st); Jrd. 
Louise Paffen 
 
WOENSDAG 28 NOVEMBER 
09.00u: H. Mis 
 
Will Lennertz ©; levende en over-
leden leden v.d. familie Andreas van 
Horne en Anna-Maria Houben (st);  
 
 

 
INLEVERDATUM MISINTENTIES 
 
Als u er zeker van wilt zijn dat uw 
intenties in het parochieblad 
geplaatst worden voor de periode 
van zaterdag 1 december  tot en 
met 13 december raden wij u aan 
deze uiterlijk op donderdag 
22.11.2012 telefonisch of persoonlijk 
bij het parochiesecretariaat op te 
geven. 
 

 
LIJST OVERLEDENEN VAN  

1 NOVEMBER 2011 TOT  EN MET 
HEDEN 

 
2011 
14-11 Tilly v.d Bongard- 
          Kuppens  81 jr 
14-11 Harrie Vluggen 86 jr 
23-11 Annie Janssen 70 jr 
10-12 Iny van Kasteren- 
          du Bois  86 jr 
22-12 Jacques Duprez 81 jr 
30-12 Johan Ploumen 81 jr 
 
2012 
02-01 Riet Roelen- 
          Schrauwen 86 jr 
13-01 Jaap Jacobs 89 jr 
          Bertie Hustings 
07-02 Piet Frederix 84 jr 
18-02 Jo Paas  76 jr 
08-05 Fien Baggen- 
          Diederen  85 jr 
02-04 Theo Bosman 69 jr 
14-03 Tjeu Houtackers 76 jr 
16-06 Pol Eijmael 84 jr 
01-07 Odilia Voncken 73 jr 
11-07 Nelly Bianchi- 
           Bisschoff 75 jr 
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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/

