DECEMBER 2012
DE POSTCODELOTERIJ… OF TOCH DE ADVENT?
Ook had ik u kunnen vragen: Wie verwacht U nou écht? Gaston Starreveld of
Jezus Christus? Kent u Gaston niet? De man die met straatprijzen, een te
vergeven auto en altijd met een bloemetje ergens opduikt om mensen met een
som geld blij te maken? Voor hem zwaait de deur wágenwijd open, als de
gelukkigen thuis zijn. De man die ervoor betaald wordt om dit te doen krijgt een
warm welkom, een ware verlosser. Het enige dat mensen moeten doen is:
deelnemer worden. Zorgen dat je een lot krijgt. En hoe kan het anders: hoe
meer je inzet, hoe groter de prijs. De grote troost is: als winnaar hoef je je niet
te schamen. Want je hebt ingezet op een lot voor een goed doel. En er zijn er
enkelen die daarvan een graantje meepikken. De niet-winnaars pikken stiekem
wéér een (in het hart verborgen) traantje weg. En dat zijn er altijd meer dan er
winnaars zijn!
Te midden van de velen in zijn stad Jericho stond Zacheus er financieel gezien
er niet slecht voor. Zeg maar gerust, hij had goed verdiend, was in ieder geval
niet onbemiddeld. Maar ten koste van de contacten met zijn omgeving. Nu ging
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het bericht door de straten: Hij komt er aan! Die wonderlijke man. Als je geluk
had, zou je zien dat er zieken werden genezen wanneer Hij hun woning
binnenging. En wees er zeker van: wanneer Hij bij je binnenstapt, komen er
geheid veel mensen naar je woning. Daar wil iedereen bij zijn en van de partij
zijn. Bang om gezien te worden trok de rijke tolbeambte door de straten. Wil
ook zijn graantje meepikken van die show rond Jezus. En hoewel hij zich
verstopte, viel het lot uitgerekend op hem. “Kom naar beneden, ik wil vandaag
bij jou te gast zijn!” had Hij hem toegeroepen. En er stroomde veel geld,
Zacheus had uitgepakt. Hij wilde veel mensen gelukkig maken met al wat hij
bezat. Hij gaf royaal, nog meer dan waar de mensen van gedroomd hadden.
Dankbaar verliet Jezus de woning. “Vandaag is dit huis heil te beurt gevallen”
zei Hij nog bij het weggaan, Zacheus tevreden en glanzend gelukkig
achterlatend. En de hele straat, de hele buurt, de hele stad sprak erover. Want
wat werden er door toedoen van een niet velen gezegend. En Zacheus, hij kon
weer leven, mét de mensen die hem niet langer negeerden. Hij was tenslotte
een hele bink geworden.
Beste lezer of lezeres, het wordt weer - na het hoogfeest van Christus Koning
op 25 november - , de periode van de 4 Adventszondagen. We gaan weer
intense dagen tegemoet van duistere, koudere tijd en geschenken, met een
honger naar warmte, sfeer, gezelligheid. Sinterklaas staat al te trappelen om
zijn bezoekjes af te leggen en uit te delen. En nog meer kan ik dat zeggen van
de Christus. Maar wie verwacht Hem nog, wie ziet reikhalzend naar hem uit,
wie trekt erop uit Hem te vinden in de steeds grotere leegte van al die kerken
die het lot ondergaan van desinteresse. Zeker als het alleen verwacht wordt
van de priesters en de zangers die stelen de show al lang niet meer. In veel
gevallen echt niets boeiends, hebben mensen helemaal gelijk. Maar het gaat
toch niet om hen! Wie dat denkt moet wel bijna dwaas zijn. Ze zijn niet anders
dan die bomen waar Zacheus zich bij verstopte om Hem te zien. Wie weet, is
er een kansje dat Hij bij mij halt houdt en zegt zacht: “Mag ik je gast zijn….want
ik wil dat je heil te beurt valt”.
Ben eens eerlijk met uzelf, wie verwacht u liever: Gaston of Jezus.
De slimmerik zal zeggen: beiden natuurlijk! Goed, laat dat dan maar eens zien
door die stappen te zetten welke daarvoor nodig zijn.
Ik wens u een inspirerende Advent, met wederom een hartelijke groet, deken
Th.v. Galen
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KERST - ZIEKENCOMMUNIE
De ziekencommunie wordt rondgebracht naar de zieken
en thuiszittenden op zondag 23 december na de mis van
10.00u. U kunt zich hiervoor opgeven bij
Diaken L. Franssen telefoon 045-5751417.
VRIJWILLIGERS ZONNEBLOEMVERENIGING
De Zonnebloemvereniging "Welten-Benzenrade' zoekt dringend een nieuwe
voorzitter en een nieuwe secrataris per 1 januari 2013. Het werk is heel
beperkt. In Welten en Benzenrade hebben wij een aantal mensen, vooral
ouderen, die ten gevolge van hun omstandigheden lichamelijk beperkt zijn.
Door middel van huisbezoek, activiteiten en uitstapjes geven de vrijwilligers
kleur aan hun leven, terwijl ze meehelpen aan vermindering van gevoelens van
eenzaamheid. Inlichtingen kunt u inwinnen bij: Thea Claessen telefoonnummer
045-5719616 en Lien Dabekaussen telefoonnummer 045-5716327.
ROME-REIS 27 OKTOBER TOT EN MET 1 NOVEMBER 2013
Er wordt een Rome-reis georganiseerd van 27 oktober t/m 1 november 2013.
De kosten zullen ongeveer 500 euro per persoon zijn, incl. vlucht en hotel op
basis van volpension (2 pers. kamer); (toeslag eenpersoonskamer 20 euro per
nacht.). De reis staan onder leiding van Alain Hendrikx en em. Deken J. Kuijer.
Informatie en aanmelding kan via Tel. nr. 06-25090017 of Email:
alainhendriks@ home.nl
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KERSTMARKT SCOUTING WELTEN
December nadert met rasse schreden. Zo ook de 31e kerstmarkt van Scouting
Welten. Zondag 9 december van 11.00 tot 16.00 in het Gemeenschapshuis
Welten.
KERKBIJDRAGEN
De kerkbijdragen met als peildatum 1.10.2012 geven over het jaar 2012 een
daling te zien t.o.v. dezelfde periode over het jaar 2011van € 2.200,00.
De kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten van de Kerk.
Mogen wij U vragen te kijken of U al heeft overgeboekt en dit alsnog te doen,
waarvoor onze dank.
Denk hierbij ook aan de fiscale mogelijkheden. Nadere informatie via onze
penningmeester, de heer W.Vaessen. In de december editie zullen wij de
ongewijzigde tarieven misstipendia en kerkbijdrage Over het jaar 2013
publiceren.
Het Kerkbestuur
VERDIEPING IN DE BIJBEL
Ook in het nieuwe jaar blijven we ons verdiepen in de bijbel. U bent meer dan
van harte welkom, al is het om gewoon een avond mee te draaien. Elke maand
komen we bij elkaar in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie op de
Heerlerbaan van 19:30 tot 21:30 uur. Een kop koffie of thee met iets erbij zal
niet ontbreken. De avond wordt besloten met het samen bidden van de van de
komende bijeenkomsten!!
Data van de Bijbelgroep: Maandag 7 januari, Maandag 4 februari,
Maandag 11 maart, Maandag 8 april, Maandag 6 mei, Maandag 10 juni
Kapelaan Blom
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GEZINSMIS 1 DECEMBER
Heel graag willen we jullie op 1 december om 19:00 uur uitnodigen voor de
gezinsmis in de St. Martinuskerk. Samen willen we een begin maken met de
Adventstijd en samen aftellen naar Kerstmis. In de Adventstijd zul je in de kerk
een grote krans zien hangen, de adventskrans, met daarop 4 kaarsen. Vanaf 1
december steken we elk weekend een kaars aan. Wanneer de 4 kaarsen
branden, weten we dat het bijna kerstmis is. Het is ook heel leuk om zelf een
adventskrans te maken of te kopen en deze thuis te gebruiken! De vormelingen
van komend jaar zullen zelf een adventskrans gaan maken en deze kransen
zullen tijdens de mis van 1 december gezegend worden. Alle kinderen die
komen, kunnen zelf een adventskrans meenemen en deze vóór de mis
vooraan op de trappen leggen. Deze zullen dan ook gezegend worden en
daarna mag je de krans mee naar huis nemen.
Samen met de vormelingen van Welten en Heerlerbaan én de communicanten
e
van Welten die volgend jaar de 1 Communie zullen gaan ontvangen, hopen
we jullie te zien tijdens de mis die speciaal gehouden wordt voor jullie!! Ook het
schoolkoortje van basisschool St. Martinus zal er zijn om te zingen.
KERSTCONCERT HEERLENS CITYKOOR
Op zondag 16 december 2012 organiseert het Heerlens Citykoor voor de
dertiende opeenvolgende keer een Kerstconcert, en wel in de Bernardinuskapel, Akerstraat 97a te Heerlen. De aanvang is om 15.00 uur en de entree €
5,- . ( kaartverkoop in de kerk). Gastkoor is deze keer het Familiekoor Chrisko
uit Heerlen.
Vanuit de St. Pancratiuskerk werd al vaak met kinderen gezongen en daar is
ook het idee van een kinderkoor geboren. Ook in de St. Martinusparochie van
Welten vonden ze het leuk als er regelmatig een kinderkoor de mis zou
opluisteren. Deze twee parochies hebben toen samen het initiatief genomen
om dit koor op te richten. Dit koor is gaandeweg uitgegroeid tot een heus
familiekoor. Kinderen en volwassenen ontmoeten elkaar elke week om samen
te zingen. Het Familiekoor Chrisko wordt door verschillende instrumenten
begeleid. De meeste liedjes zijn ontstaan vanuit Jeugdkring Chrisko.
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ZATERDAG 1 DECEMBER
Vanaf dit weekend begint het C-jaar

ZATERDAG 8 DECEMBER
1e lezing: Bar. 5,1-9
Ev: Lc. 3,1-6
Preek: Kapl. Beijk
19.00u: Maarten Vonhogen + cantor

Gezinsmis
Preek: Kapl. Beijk
19.00u: Makiko (schoolkoor)

Nelly Bianchi-Bisschoff ©; Odilia
Voncken-Zeegers (c);

Tiny Waterval-Stevens; Harrie
Vluggen ©; Nelly Bianchi-Bisschoff
©;

ZONDAG 9 DECEMBER
2

ste

ZONDAG VAN DE ADVENT

1e lezing: Bar. 5,1-9
Ev: Lc. 3,1-6
Preek: Kapl. Beijk
10.00u: Maarten Vonhogen

ZONDAG 2 DECEMBER
1

de

ZONDAG VAN DE ADVENT

1e lezing: Jer.33, 14-16
Ev: Lc.21,25-28+34-36
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Schola
echtp. Hoppers-Retera (st); Dhr. J.
Duprez ©; Sjef Brouns (st); Carola
Tuinstra-Cloppenburg;

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Tjeu Houtackers ©; Fien BaggenDiederen; uit dankbaarheid bij
ste
gelegenheid van 85 verjaardag;
ouders Waterval-Huppertz en
overleden familieleden;

DINSDAG 4 DECEMBER
18.40u: Adventsvespers
19.00u: H. Mis

DINSDAG 11 DECEMBER
18.40u: Adventsvespers
19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st); t.e.v. H.
Barbara; ouders Paffen-Wachelder;

Echtp. Hoppers-Retera (st); jrd.
ouders Wachelder-Hazen;

WOENSDAG 5 DECEMBER
09.00: H. Mis

WOENSDAG 12 DECEMBER
09.00u: H. Mis

Voor de overl. van de parochie

Willem Scheeren en Josephina
Gillissen (st)
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ZATERDAG 15 DECEMBER
1e lezing: Sef. 3, 14-18a
Ev: Lc. 3, 10-18
Preek: Kapl. Beijk
19.00u: Maarten Vonhogen

Echtp. Hoppers-Retera (st);
OPGELET: de avondmis komt te
vervallen!
WOENSDAG 19 DECEMBER
09.00u: H. Mis

Will Lennertz ©; jrd. Harrie Weerts
(st); echtp. Brouwers-Claessen (st);
ouders Cordewener-Lemmens (st);
Riet Roelen-Schrauwen en overl.
v.d. familie ©; Nelly BianchiBisschoff ©; Voor alle vrijwiligers
van de parochie;

voor de overledenen van de
parochie

ZONDAG 16 DECEMBER
de
3 ZONDAG VAN DE ADVENT
1e lezing: Sef. 3, 14-18a
Ev: Lc. 3, 10-18
Preek: Kapl. Beijk
10.00u:

INLEVERDATUM MISINTENTIES
Als u er zeker van wilt zijn dat uw
intenties
in
het
parochieblad
geplaatst worden voor de periode
van zaterdag 15 december 2012 tot
en met zondag 27 januari 2013
raden wij u aan deze uiterlijk op
donderdag 08.12.2012 telefonisch
of persoonlijk bij het parochiesecretariaat op te geven. We
brengen over 2 weken een extra
kerst-editie uit van het Martinusnieuws incl. januari.

wijlen deken C. Buschman; echtp.
Hoppers-Retera (st); jrd. Harrie
Goltstein en Claartje GoltsteinBosch (st); jrd. voor Ennio
Starremans en voor Huub
Starremans; Jrd. Voor Wiel en
Lieske Dohmen-Houppermans en
dochter Marie-Louise;
DINSDAG 18 DECEMBER

14.00u Kertsviering
Seniorensociëteit, Zonnebloem,
Annabond, Zij-aktief

7

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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