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 FEBRUARI 2013 
 
BETER WORDEN!   
 
Wie een lichaam heeft dat het laat afweten, voelt zich ziek. En wie ziek is, wil 
beter worden. Arts, ziekenhuis, apotheek, fysio, chirurg, verpleegkundige, 
gebedsgenezers en zelfs kaarsjes zetten we   in om het te winnen. We willen 
leven, overleven en gezond zijn.  
Ziek zijn, is niks. Jawel, het is heel veel! Het is lastig, pijnlijk, vervelend, het 
isoleert, maakt dus eenzaam, verdrietig, opstandig, murw, zet je buitenspel 
voor wat je zou willen, is soms een verhuizer want het haalt je uit je vertrouwde 
woning. Hetzij voor dagopvang en/of therapie, of je moet gedwongen 
verhuizen. Dat kan variëren van kleiner huis, gelijkvloers tot en met opname in 
kliniek of zorgcentrum. Als je niet beter wordt... 
Daar dacht u waarschijnlijk aan bij het lezen van het kopje: beter worden. 
Of dacht u spontaan bij beter worden aan: meer bekwaamheid in het beleven 
van uw sport: langer, sneller, hoger. Of beter in uw kunde bij uw hobby, zoals 
er zijn de muzikale prestaties  of schilder/boetseervaardigheid, of het gebruik 
van de Pc, of door  uw studie?  
Weer anderen willen zich graag verbeteren op de werkvloer zodat inkomsten 
stijgen, we meer te zeggen hebben en in aanzien groeien. Een bedrijf wil 
gezond zijn en het liefst groeien, de economie lijkt ziek en ijlt om hulp. 
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Afspraken in de maatschappelijke ordening laten vaak te wensen over, de inzet 
van strooiwagens, het verbeteren van het rijdend spoormaterieel (Fyra). 
 
Er is zoveel dat we graag beter zien worden, beter zien gaan, beter zien lopen! 
Is heel ons leven geen zoeken naar een van de vormen van verbetering? 
Een aantal factoren zijn daarbij van belang, om beter te worden: volharding, 
doorzettingsvermogen, inzicht en kennis, goede steun, kundige hulp, uitzicht 
dat het kan. Een van de begrippen welke ik graag onder uw aandacht wil 
brengen is: discipline.  
Dit element is onmisbaar, lijkt me. Maar we hebben dit lichamelijk en geestelijk 
element gedood. Alsof we allergisch zijn tegen dit o zo belangrijke facet van 
ons leven.  
Maria zuchtte te Kana tegen haar kind Jezus: ze hebben geen wijn meer. In 
een preekje verklaarde ik dat ze ook had kunnen zeggen: ze hebben geen 
vreugde meer, ze hebben geen liefde meer. Het feest dreigde te verwateren, in 
Kana. Maar op het woord van de Heer....omdat de bedienden deden wat Hij 
hun opdroeg: simpel werk, nl. water scheppen...klaarde de lucht en werd er 
gevierd. 
Zo zouden wij  ook willen verzuchten: We hebben geen discipline meer. 
 
De veertigdagentijd, de vasten tijd, is weer de test: kan een mens zich nog iets 
opleggen, zich oefenen in wilskracht, zich iets ontzeggen, zijn lichaam en geest 
bevrijden van de slavernij van de gewoonten, gewoonten op tal van gebieden?  
Kunnen we ons lichaam een opfriscursus geven maar bovenal onze geest 
verheffen en bevrijden van het gehecht zijn aan zoveel? 
We vasten niet om te vasten, maar de discipline welke we ons daardoor eigen 
maken is een práchtig, ijzersterk middel dat ons helpt om op álle vlak, om 
BETER TE WORDEN. Discipline bij studie, werken, sporten, je houden aan het 
medisch advies, je tijdsbesteding aan .... 
 
We hoeven geen krachttoeren te verrichten: vaak zijn het kleine aanpassingen 
op gewoonten en gedachten, niet meer dan “water scheppen”. En wie het doet: 
zal de vreugde winnen, het leven winnen. De liturgie van de kerk wil ons 
daarbij helpen: om vol te houden in Godsnaam. 
 
Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen 
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HET DEKENAAT HEERLEN NODIGT U MET GROOT GENOEGEN UIT VOOR  
EEN LEZING 

 
Op 21 februari komt voor ons spreken: Prof. Dr. Antoine Jacobs . Hij is 
Hoogleraar Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en Milaan Zijn thema: 
Nieuwe Perspectieven in Maatschappij Visie 
Hij presenteert  zijn visie op de sociale leer van de Katholieke Kerk, verwoord 
in de  Encycliek “Caritas in Veritate”. In de  Encycliek komen niet alleen het 
progressief sociaal beleid ( de sociale noden in de wereld, het ongebreidelde 
marktdenken, bonussen, onze energieverspilling etc. ), maar ook de 
conservatieve moraal en ethiek en de terughoudende opstelling van de Kerk 
tegenover de bio_ethiek, (klonen, experimenten met embryo’s. etc.)  aan de 
orde. En de Paus laat niet na te beklemtonen hoezeer die twee zaken 
(progressief sociaal beleid en conservatieve ethiek) onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Dit alles en de actualiteit binnen het  sociaal recht zullen 
besproken worden. 
Waar: Kunderhoes – Hogeweg 74 te Voerendaal. Ontvangst van 19.30 uur en 
aanvang lezing 20.00. De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor 
de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom. U kunt zich aanmelden voor de 
lezing door een e_mail te sturen naar judith@zonnekind.nu, of te bellen  naar 
tel. 06/57595999  van mevrouw J.Krasznai. Wilt u  liefst vóór 11 februari  a.s. 
opgeven met hoe velen u komt. 
 
AAN OUDERS EN BEZOEKERTJES VAN DE PANCRATIUSKERK   
 
Zoals bekend is er elke zondag tijdens de H. Mis van 11.30u een 
kinderwoorddienst voor kinderen van de basisschool. In deze 
kinderwoorddienst gaan wij samen met de kinderen ontdekken wat Jezus ons 
die zondag wil vertellen. Dat kan door het bespreken van eenvoudige teksten, 
een spelletje doen, liedjes zingen en nog veel meer.   
Het komt wel eens voor dat de kinderen een presentje mee naar huis krijgen, 
dat hen aan het thema van die zondag herinnert. Dan kan het zijn dat de 
kinderen thuis niet zo goed kunnen verwoorden wat de bedoeling van het 
presentje is. Met uw kind napraten over het thema, wordt dan  moeilijk. Om 
ouders wat meer duidelijkheid te geven hebben wij de volgende oplossingen 
gevonden:  Op www.pancratiuskerk_heerlen.nl kunt u op de pagina “Jeugd” 
regelmatig een klein verslagje vinden van de kinderwoorddienst. Ook kinderen 
die door omstandigheden niet in de kinderwoorddienst aanwezig waren, krijgen 
zo de kans om toch nog iets over het thema te weten te komen en hierover na 
te denken. 
Verder bent u als ouder van harte welkom eens een keer met uw kind mee 
naar de kinderwoorddienst te komen. Het is uiteraard ook mogelijk om na 
afloop van de H.Mis een kijkje te komen nemen in de kinderwoorddienstruimte 
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onder de sacristie (naast de crèche).  Misschien tot zondag in de 
kinderwoorddienst! 
 
Team Kinderwoorddiensten 
Pancratiuskerk Heerlen 
 
 
ACTIE “KERKBALANS” 2013 
Over de actie om “de Kerk in balans”te houden 
 
Of u in de toekomst van een eigen kerkgebouw gebruik kunt maken, hangt niet 
af van de overheid, of het Bisdom. Dat ligt aan elke parochie zelf. Dáár kiezen 
de mensen of ze de schouders eronder zetten, of niet. Wat is het hebben van 
een eigen kerk om diensten te houden ons waard? 
 
Het zal menigeen niet ontgaan zijn in de media: we sparen met z’n allen steeds 
meer. Maar waarom eigenlijk? Bijna tachtig procent van ons spaart “gewoon”, 
zonder specifiek doel. Gewoon om de onzekerheid van de huidige economie 
op te vangen of om onverwachte grote aankopen te kunnen betalen. Maar 
wanneer zijn wij tevreden met dat “gewoon sparen”? Waar houdt het op? 
Wanneer durven we uit dat potje een verre reis of nieuwe auto te betalen? 
 
Zodra er genoeg geld in het potje “onvoorziene uitgaven”zit, kun je spreken van 
financiële rust. We hebben dan het idee dat we tegenslag kunnen opvangen. 
Wanneer dat punt is bereikt blijkt per persoon behoorlijk te verschillen. De 
gemiddelde vrouw gaat voor een bedrag van € 5.000 à € 10.000, terwijl 
mannen zich pas zeker voelen bij €50.000 op de bank. Dat blijkt uit onderzoek 
van MoneYou. 
 
Hoeveel sparen we? 
Het bedrag dat de gemiddelde huizenbezitter daadwerkelijk achter de hand 
heeft, zit er ergens tussenin. Vorig jaar ging het om ruim € 17.000 per 
huishouden. Een verdubbeling tegenover vijf jaar eerder, want in 2006 was dat 
bedrag nog slechts € 8.500. De economie was toen veel beter en automatisch 
hadden we minder de behoefte om te sparen. 
 
Waar dient we het voor? 
Een kleine zestig procent van ons zet óók geld apart voor een concreet 
doel..Vaak is dat voor een auto, vakanties, een verbouwing, de kinderen en 
voor later. Dat geldt vooral voor jongere mensen: 71% van de jongeren (18-29 
jaar) spaart voor dit soort concrete uitgaven, tegenover slechts de helft van de 
veertigers. 
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Wie geeft nog om de kerk en wie geeft dus ook aan de Kerk? 
Inzicht in de parochieboeken leert dat het overgrote deel van de bijdrage ten 
bate van het behoud van een eigen kerk wordt bijeengebracht door de 
categorie “rijpere mens”. Die kennen de actie Kerkbijdrage. Die doneren ook bij 
de Actie Kerkbalans. Daarnaast is er een steeds kleinere groep mensen die dat 
via collecten, misintenties, giften opbrengst, vergoeding voor diensten hun kerk 
steunen. 
 
Welke afweging maakt U? 
Jeugd spaart ook, ontzegt zich de aankoop van lekkere of leuke dingen, omdat 
ze een doel hebben: nieuwste snufje op vlak van Ipad of Iphone, snellere pc, 
kleding of schoenen, alcohol en roken. Alles wat ze de moeite waard vinden, 
maken ze zich zelf mogelijk door te sparen, door te gaan werken. 20% van hen 
zit steevast in de schulden. En onderzoek wijst uit dat het meestal gebeurt door 
niet echt noodzakelijke uitgaven. En de ouderen onder ons? Welke keuze 
maken wij en wat leren we onze nieuwe generatie op het vlak van: waar geef je 
om en waar geef je het aan uit? 
 
Steun de Sint Martinus Parochie: dat kan via rekeningnummer 
11.99.05.515 of 1040176. 
Wenst U automatische incasso of wil U het bedrag aanpassen, vul dan 
het machtigingsformulier in. 
 
Het Kerkbestuur 
 
 
 
HET FINANCIËLE OVERZICHT 
 
Zoals uit het overzicht blijkt zijn de kerkbijdragen licht gedaald, omdat dit toch 
de belangrijkste bron van inkomsten is stemt dit tot nadenken. Iedere bijdrage 
is daarom welkom. De post HH.Missen was lager, voornamelijk door dat er 
minder begrafenissen waren ten opzichte van het jaar 2011. 
Het afgelopen jaar is het dak van de Pastorie vernieuwd, De kosten werden 
betaald uit daarvoor gereserveerde gelden. 
Ten opzichte van 2011 waren de uitgaven voor gebouwen etc. aanzienlijk 
lager. Ook de bijdragen aan het Bisdom waren minder. De post salarissen en 
sociale lasten was echter weer hoger. 
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FINANCIEEL OVERZICHT OVER HET JAAR 2012 

(bedragen afgerond op € 100,00) 

 

INKOMSTEN 2012 2011 

Kerkbijdragen € 40.300,- € 41.700,- 

Collectes € 15.700,- € 15.800,- 

Collecte Missie / Vastenactie € 1.400,- € 2.800,- 

Kaarsengeld € 3.000,- € 2.900,- 

HH. Missen € 9.200,- € 15.600,- 

Grafhuur € 8.300 € 10.800 

Huur gebouwen € 5.600,- € 5.600,- 

Rente en Diversen € 18.400,- € 21.500,- 

TOTALEN INKOMSTEN € 101.900,- € 116.700,- 

   

UITGAVEN 2012 2011 

Gebouwen en begraafplaats, energiekosten, 
lasten en verzekeringen 

€ 39.300,- 

 

€ 47.200,- 

 

 
Eredienst, pastorale activiteiten en beheers- 
kosten (liturgische benodigdheden, zangkoor, 
kerkversiering, gewaden, parochieblad, 
telefoon, porto, administratiekosten, 
vergaderingen, tijdschriften en abonnementen) 

 
€ 18.400,- 

 

 
€ 19.600,- 

 

 
Verplichte en vrijwillige bijdragen (afdrachten 
Bisdom, dekenaat, missie- en vastenacties 
etc.) 

 
€ 17.000,00 

 

 
€ 23.000,00 

 

 

Salarissen en Sociale lasten, Priesters, diverse 

medewerkers, sociale lasten Bisdom 

 
€ 26.500,00 

 

 
€ 22.000,00 

 

 

Exploitatie saldo 

 

€ 700,- 

 

€ 4.900,- 

 

TOTALEN UITGAVEN 

 

€ 101.900,- 

 

€ 116.700,- 

 

 

 

Welten – Benzenrade, 18 januari 2013 
Het Kerkbestuur, W.P.J.M. Vaessen 
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DEELNAMEFORMULIER KERKBIJDRAGE 
 
Parochie St. Martinus   U kunt het ingevulde formulier 
Welterkerkstraat 3   deponeren in de brievenbus van 
6419 CR HEERLEN   de pastorie 
Tel. 045-5713225 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

De mogelijkheden om mee te doen aan de kerkbijdrage zijn: 
0 Ik geef een machtiging tot automatische afboeking van de kerkbijdrage via 

onderstaand machtigingsformulier; 
0  Ik geef zelf opdracht aan mijn bank/postbank om een bedrag van €…………. 

over te boeken op bankrekening 11.99.05.515 en doe dit per 
maand/kwartaal/halfjaar/jaar. 

0  kunt u contact met mij opnemen over de kerkbijdrage. 
Telefoonnummer:………………… 

 
Naam en voorletters…………………………………………………….. 
Adres                       …………………………………………………….. 
Postcode en plaats   …………………………………………………….. 
     Handtekening. 
 
     ……………………………………….. 
 

MACHTIGINGSFORMULIER 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
R. K. Kerkbestuur St. Martinus te Heerlen, om van zijn/haar hieronder genoemde 
rekening bedragen af te schrijven wegens Kerkbijdrage. 
 
Bankrekeningnummer………………………….. Postbanknummer  ………………….. 
 
Bedrag €……… per maand/kwartaal/halfjaar/jaar (doorhalen wat niet van toepassing is) 

                                               
Bij wijziging van het Adviestarief van het Bisdom ga ik akkoord met aanpassing van het 
tarief. Het betreft een: 0 nieuwe machtiging; 0 gewijzigde machtiging. (aankruisen wat 

van toepassing is) 
    
Naam en voorletters…………………………………………………….. 
Adres……………………………………………………………………. 
Postcode en plaats………………………………………………………. 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling tot automatische incasso 
opgesteld door de gezamenlijke banken, spaarbanken en postbank. 
 
Datum…………………………   
Handtekening…………………………………………   
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ZATERDAG 2 FEBRUARI  

OPDRACHT VAN DE HEER 

MARIA LICHTMIS 

1e lezing: Jer. 1, 4-5 + 17-19 

Ev: Lc. 4, 21-30 

Preek: Deken van Galen 

19.00u: Schola 

 

Familie Jongen-Van Dooren en 

kinderen; Tiny Waterval-Stevens 

 

ZONDAG 3 FEBRUARI  

VIERDE ZONDAG DOOR HET 

JAAR 

1e lezing: Jer. 1, 4-5 + 17-19 

Ev: Lc. 4, 21-30 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Schola 

 

echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. de 

heer en mevrouw Van der Kroon en 

Reinier van der Kroon;  

 

OPGELET: Na de avondmis op 

zaterdag en de H. Mis op zondag zal 

de Blasiuszegen gegeven worden. 

 

DINSDAG 5 FEBRUARI 

DE HEILIGE AGATHA 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis 

 

Ouders Paffen-Wachelder;  

 

 

 

WOENSDAG 6 FEBRUARI 

 

09.00u: H. Mis 

Echtpaar Hoppers-Retera;  

 

ZATERDAG 9 FEBRUARI 

1e lezing: Jes. 6, 1-2a + 3-8 

Ev: Lc. 5, 1-11 

Preek: Kapl. Beijk 

19.00u: Volkszang 

 

Voor de zieken en de overledenen 

van de parochie;  

 

ZONDAG 10 FEBRUARI 

5E ZONDAG DOOR HET JAAR - 

CARNAVAL 

1e lezing: Jes. 6, 1-2a + 3-8 

Ev: Lc. 5, 1-11 

Preek: Kapl. Blom 

10.00u: Maarten Vonhogen 

 

Tjeu Houtackers (c); Fien Baggen-

Diederen (c); Jos Inglot Vellen; 

echtpaar Hoppers-Retera; 

 

DINSDAG 12 FEBRUARI 

 

* GEEN H. MIS I.V.M. CARNAVAL * 

 

WOENSDAG 13 FEBRUARI 

ASWOENSDAG 

VERPLICHTE VASTEN- EN 

ONTHOUDINGSDAG 

Preek: Kapl. Blom 

19.00u: Schola 



 
 

9 

 

echtpaar Hoppers-Retera (st);  

 

Uitreiking as-kruisje 

 

ZATERDAG 16 FEBRUARI 

1e lezing: Deut. 26,4-10 

Ev: Lc. 4, 1-13 

Preek: Prof. Rohling 

19.00u: Maarten Vonhogen 

 

6 wkn dienst Maria Roumans-

Wouters; 1e Jrd. Jo Paas; Wil 

Lennertz (c); Ouders Quaedvlieg-

Muyrers en overleden familieleden 

(st);  

 

ZONDAG 17 FEBRUARI 

1E ZONDAG V.D. 40-DAGENTIJD 

1e lezing: Deut. 26,4-10 

Ev: Lc. 4, 1-13 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Gemengd Kerkelijk 

Zangkoor St. Joseph 

 

Harrie Vluggen (collectanten); Jrd. 

José Brouns-Hupperetz (st); Echtp. 

Hoppers-Retera (st); Voor de 

overledenen v.d. familie Schouten; 

voor wijlen Deken  C. Buschman (c); 

Johan Ploumen (c); 

 

DINSDAG 19 FEBRUARI 

18.40u: Vastenvespers 

19.00u: H. Mis 

 

Levenden en overledenen van Zij-

Aktief (St. Brigida);  

 

WOENSDAG 20 FEBRUARI 

09.00u: H. Mis 

 

Will Lennertz (c); echtp. Hoppers-

Retera (st);   

 

ZATERDAG 23 FEBRUARI 

1e lezing: Gen. 15,5-12 + 17-18 

Ev: Lc. 9, 28b-36 

Preek: Kapl. Beijk 

19.00u: Maarten Vonhogen + 

Cantor 

 

Jrd. Lieske Geurten en overleden 

familie; 1e Jrd. Piet Frederix;  

 

ZONDAG 24 FEBRUARI  

2E ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD 

1e lezing: Gen. 15,5-12 + 17-18 

Ev: Lc. 9, 28b-36 

Preek: Kapl. Beijk 

10.00u: Maarten Vonhogen 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); Carola 

Tuinstra-Kloppenburg; Ben Vork en 

familie;  

 

DINSDAG 26 FEBRUARI  

18.40u: Vastenvespers 

19.00u: H. Mis 

 

Voor de overledenen v.d. parochie;  
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WOENSDAG 27 FEBRUARI 

09.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera;  

 

ZATERDAG 2 MAART 

1e lezing: Ex. 3, 1-8a + 13-15 

Ev: Lc.13,1-9 

Preek: Prof. Rohling 

19.00u: Volkszang 

 

Ouders Extra-Schillings (st); Tiny 

Waterval-Stevens;  

 

ZONDAG 3 MAART  

3E ZONDAG V.D. 40-DAGENTIJD 

1e lezing: Ex. 3, 1-8a + 13-15 

Ev: Lc.13,1-9 

Preek: Prof. Rohling 

10.00u: Maarten Vonhogen 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

DINSDAG 5 MAART  

18.40u: Vastenvespers 

19.00u: H. Mis 

 

Ouders Stevens-Bastiaens (st);  

 

WOENSDAG 6 MAART 

09.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera; Joseph 

Schrijvers (st);   

 

 

ZATERDAG 9 MAART 

1e lezing: Joz. 5,9a+10-12 

Ev: Lc.15,1-3+11-32 

Preek: Kapl. Beijk 

19.00u: Maarten Vonhogen 

 

Fam. Consten-Vrösch (st); ouders 

Mathieu Heuts-Quaedvlieg;  

 

ZONDAG 10 MAART  

4E ZONDAG V.D. 40-DAGENTIJD 

1e lezing: Joz. 5,9a+10-12 

Ev: Lc.15,1-3+11-32 

Preek: Deken van Galen 

10.00u: Maarten Vonhogen 

 

Jrd. Tjeu Houtackers (c); Fien 

Baggen-Diederen;  

 

 

 

INLEVERDATUM 
MISINTENTIES 

 
Als u er zeker van wilt zijn dat uw 
intenties in het parochieblad 
geplaatst worden voor de periode 
van zaterdag 9 maart tot en met 
zondag 31 maart 2013  raden wij u 
aan deze uiterlijk op donderdag 28 
februari 2013 telefonisch of 
persoonlijk bij het parochie-
secretariaat op te geven.  
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OVERLEDEN 

 

04.01 Maria Roumans-Wouters,  

          oud 73 jaar 

18.01 Corry Ruijters-Van Zundert, 

          oud 80 jaar 

20.01 Maria Riemersma-Van der 

          Heijden, oud 63 jaar 

21.01 Sjef Hacking, oud 95 jaar 

  

 

 
 

STATISTIEKEN 2012 
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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 
 

Federatiebestuur 

Federatiebestuur.heerlen@gmail.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/

