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 MAART 2013 PAASEDITIE 
 
 

EN DAN WORDT HET PASEN 

 

Het is zeer interessant te zien wat er onder ons mensen allemaal gebeurt. 

Neem nu de acceptatie van de mode! Op tal van fronten wijzigt onze smaak. 

Op het vlak van kleding en schoeisel, bij de woninginrichting van badkamer tot 

keuken en kamerinrichting, de spellen welke ons boeien, de sporten welke we 

leuk vinden. Wat vandaag helemaal “hot, cool, vet en kicks” is, is morgen weer 

achterhaald. We geven snel onze mening prijs, verruilen die voor `een nieuwe`.  

Anderzijds zien we dat mensen in de ban komen van een nieuwe overtuiging, 

geleid door de geest van deze tijd. We formuleren inzichten en standpunten, 

ook over ethische kwesties, en menen dat dit allemaal absoluut waar moet zijn. 

Zeker geldt dit ook  voor kerkzaken. Wij vinden NU dat ‘iets’  ZO moet gezien 

worden, opgepakt en uitgevoerd dient te  worden! Alles is vergankelijk, alles is 

veranderlijk. 

Ik citeer graag het stukje over een prof in Nijmegen. Die leerde zijn gehoor: 
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“Dames en heren, er bestaat geen absolute waarheid. Wie daar aan vast 

houdt, is zelf gek”. Waarop iemand de vraag stelde: “Professor, is dat waar wat 

u zegt?” Waarop hij reageerde: “Ja, absoluut!”  

Enerzijds houden we graag van veranderingen, maar menen tevens dat een 

stelling welke geboren is in deze tijd, een waarheidsgehalte heeft voor alle 

toekomstige tijden! We raken hier een spanningsveld. Natuurlijk zijn er 

veranderingen aan inzichten nodig en mogelijk. Kennis en wetenschap en 

techniek helpen ons daarbij. Toch blijft de vraag: is alles wat kan, ook zinvol of 

goed? Met een mes of geweer kun je nuttige doen, maar ook zaken welke we 

absoluut niet zouden mogen willen bijvoorbeeld! Nu niet en nooit niet. 

Maar hoe betrekkelijk zijn soms ook inzichten? Neem dé vondst van 

onkruidbestrijding: Ddt.  Waar de ontdekker van DDT, Paul Hermann Müller, 

hiervoor in 1948 nog werd beloond met de Nobelprijs, deed het boek Silent 

Spring (Dode lente) van de Amerikaanse biologe Rachel Carson de publieke 

opinie in 1962 inzien hoe schadelijk DDT is voor het milieu. Door de slechte 

afbreekbaarheid, de schadelijkheid voor mens en dier door ophoping in vetten, 

is het gebruik van DDT tegenwoordig verboden in de westerse wereld.  

 

Maar: een mens kan niet leven zonder (schoon) water, niet zonder ware liefde, 

niet zonder warmte, zonder zingeving  en zonder doel. Dat blijft waar, in alle 

tijden. Deze waarden zijn niet betrekkelijk, niet tijdgebonden, maar gelden altijd 

weer. Zo ook plantte God niet alleen het kruis in de wereld om de mens met 

zich te verzoenen. Hij bood ons het beeld van het eeuwige leven toen Jezus 

verrees uit de doden. Pasen blijft uiteindelijk voor ons onmisbaar voor alle 

vraag  zingeving en groeiende doelloosheid. Overal zien we de dood, waarom 

leef ik dan?  

Als dat Pasen  waar is, dat Jezus de dood overwon en eeuwig leven liet zien,  

wat doet u er dan nu mee? Oppakken toch zeker en troost en steun en houvast 

aan ontlenen toch zeker? 

Onze nieuwe Paus Franciscus zal geen ander geloof leven dan zijn 

voorganger, maar is hopelijk  bij machte om ons een nieuwe kijk te geven op 

een OUDE WAARHEID: DE HEER IS VERREZEN. 

 

Zalig Pasen,  

Deken Th.v. Galen 
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DE MENSENZOON ZAL EERST VEEL MOETEN LIJDEN 

 

Deze uitspraak van Jezus wilden de apostelen helemaal niet horen. Niemand 

vindt dat leuk, zeker ook nu nog niet.  Genieten is immers het motto. Het kan 

zelf zover gaan dat we onze ogen sluiten voor de realiteit en ons in een 

feestroes laten onderdompelen om de ware ontwikkeling niet te zien. 

Of om in de termen van de Goede week te spreken: Geen Pasen zonder 

Goede Vrijdag. Ook in ons Nederland  gaat de Kerk deze zware weg. Deels 

door menselijke zwakheden, deels omdat de Hogepriesters van en in media 

kansen genoeg zien en krijgen om aan te klagen. De woorden “aan het Kruis 

met hen” klinken vaak door alles heen. 

Net als in de dagen van toen in de laatste dagen van Jezus, doet “het volk” 

daar makkelijk aan mee, die voorheen nog zo enthousiast riepen: |Daar is Hij, 

Hosanna!” En ze gingen op weg om bij Hem te zijn.  

Toen het erop aan kwam, werd het stil. Onder het kruis was niemand meer. 

De Kerk gaat door een zware tijd. Ze zal zichzelf moeten zuiveren, te beginnen 

bij de priesters. Anderzijds zijn we ook makkelijke prooi, want zodra je een 

schuldige hebt, ga je zelf brandschoon vrijuit. 

Het wordt stil, in onze kerken. Vandaar dat het dekenaat Heerlen dit onder 

ogen wil zien, en niet wacht totdat alle stroom en energie op is. Door actief te 

kijken naar de ontwikkeling van de kerken, beginnen we een heroverweging 

welke kerken we nog bestemen voor de eredienst en welke niet.  Op dit 

moment ziet het er naar uit, dat 20 kerken van de 40 zullen moeten sluiten. 

De kerkbesturen kiezen dat niet. Ze moeten constateren dat de achterban er 

alle aanleiding toegeeft dat ze dit besluit moeten trekken. De mensen die dit 

aan het hart zal gaan op al die plaatsen, zullen de uitspraak van de Christus 

daardoor ook weer ervaren: we gaan door een lijden heen. 

Communie – en vormselvieringen die doorgaans zonder gevolgen blijven voor 

de betrokkenheid bij het gelovig leven dragen al jaren niet bij aan de positieve 

voortgang van de kerk. En toch….ooit zal ook hier een Pasen weer komen. 
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ZATERDAG 23 MAART 

PALMWIJDING 

1e lezing: Jes. 50,4-7 

Ev: Lc. 22,14-23,56 of: 23,1-49 

Preek: Kapl. Blom.  

19.00u: Maarten Vonhogen 

 

Nelly Bianchi-Bisschoff en Tonny 

Bianchi-Dabekaussen en overleden 

familieleden; Maria Riermersma-van 

der Heijden (c); ouders Paas-de 

Esch, Jo Paas en overledenen v.d. 

familie Peters; José Coenen-De la 

Roy; Jaardienst Ben Vork;  

 

ZONDAG 24 MAART 

PALMZONDAG,  

BEGIN vd GOEDE WEEK  

GEZINSVIERING 

Preek: Kapl. Blom  

10.00u: Makiko / Chrisko 

 

Voor al onze gezinnen; 

 

DINSDAG 26 MAART 

14.00u:H. Mis voor leden v 

senioren sociëteit St Martinus; 

Zonnebloem; Annabond. 

Preek: Kapl. Blom 

 

** GEEN AVONDMIS !! ** 

 

 

 

WOENSDAG 27 MAART 

09.00u: H. Mis 

 

Voor de overledenen vd parochie. 

 

DONDERDAG 28 MAART 

BEGIN VAN HET PAASTRIDUUM 

 

10.30u: Paasviering kinderen 

St.Catharinaschool. Thema: Water, 

Licht, Vuur "Geef elkaar de hand" 

 

WITTE DONDERDAG 

VIERING VD INSTELLING VD  

H. EUCHARISTIE 

1e Lezing: Ex. 12,1-8+11-14 

Ev. Joh. 13,1-15 

Preek: Kapl. Blom 

19.00u: Schola  

 

Voor de overledenen van de familie 

Odé en voor Marieke Van der 

Grinten; 

 

Na de Eucharistieviering is er 

uitstelling van het Allerheiligste tot  

1 uur na de Dienst in de dagkapel. 
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VRIJDAG 29 MAART 

GOEDE VRIJDAG VAN HET LIJDEN 

EN STERVEN VAN DE HEER 

Verplichte vasten- en onthoudings-

dag 

 

15.00u Kruisweg - Kapl. Blom 

begeleiding door Schola 

 

Om 19.00u Kruisverering vindt 

plaats in de kerk St. Joseph, 

Heerlerbaan. 

 

 

ZATERDAG 30 MAART 

PAASZATERDAG  -  STILLE 

ZATERDAG 

's Avonds viering vd Paaswake. 

Preek: Kapl. Blom 

21.00u: Schola 

 

Maria Roumans-Wouters (c); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 31 MAART 

PAASZONDAG 

VERRIJZENIS VAN DE HEER 

1e lezing: Hand.10,34a+37-43 

Ev: Joh. 20,1-9 

Preek: Kapl. Beijk. 

10.00u: Gemengd kerkelijk 

zangkoor St Joseph 

Heerlerbaan/Welten. 

 

Pol Eijmael (c); José en Sjef Brouns 

(st); ouders Lemmens-De la Haye 

(st); overl. ouders Moonen-

Savelsbergh (st); voor de 

overledenen vd Fam. Schouten; 

voor Johan Ploumen (c); ouders 

Lenoire-Nijsten en vr Lily Lenoire; 

Corry Ruijters-Van Zundert (c); 

ouders Kals-Feijen; 

 

MAANDAG 1 APRIL  

2e PAASDAG 

1e lezing: Hand. 2,14+22-32 

Ev: Mt. 28,8-15 

Preek: Deken van Galen 

10.00u: Schola 

 

Jrd. Jo Koenen; 

DINSDAG 2 APRIL  

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis 

 

Jrd. Ouders Paffen-Wachelder; voor 

overleden broers en zussen(st);  
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WOENSDAG 3 APRIL 

09.00u: H. Mis 

overl. echtpaar Hoppers-Retera (st); 

 

ZATERDAG 6 APRIL 

1e lezing: Hand. 5,12-16 

Ev: Joh. 20,19-31 

Preek:  

19.00u: Maarten Vonhogen + 

Cantor 

 

Alfons Habets (st); Tiny Waterval-

Stevens; Jrd. Ouders Kurvers-

Eussen en tevens voor kleindochter 

Mireille; Maria Riemersma-van der 

Heijden (c); 

 

ZONDAG 7 APRIL 

TWEEDE  ZONDAG VAN PASEN 

Beloken Pasen en Zondag vd 

goddelijke Barmhartigheid 

1e lezing: Hand. 5,12-16 

Ev: Joh. 20,19-31 

Preek:  

 

10.00u: Schola 

Jos Inglot-Vellen; echtp. Brouwers-

Claessen (st); echtp. Hoppers-

Retera (st);  

 

 

 

 

 

 

INLEVERDATUM MISINTENTIES 

 

Als u er zeker van wilt zijn dat uw 

intenties in het parochieblad 

geplaatst worden voor de periode 

van 6 april tot en met 5 mei 2013  

raden wij u aan deze uiterlijk op 

donderdag 28 maart 2013 

telefonisch of persoonlijk bij het 

parochie-secretariaat op te geven.  

 

 

ATTENTIE; 

 

MET INGANG VAN 2 APRIL A.S 

ZAL HET PAROCHIEKANTOOR 

GEOPEND ZIJN OP 

DINSDAGMORGEN VAN  

10.00u-12.00u 

 

DE DONDERDAGAVOND KOMT 

HIERMEE TE VERVALLEN 

 

 

OVERLEDEN 

 

04-03 Mia Hilders-Knubben  

          oud 91 Jaar. 

04-03 Annette Voragen-Habets 

          oud 66 Jaar. 
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IN MEMORIAM 

 

 

Op 28 februari 2013 overleed op 80-jarige leeftijd ons koorlid 

                                                 

 

 

JOHAN DE BIE 

 

 

Hij was 36 jaar lid van ons kerkkoor, vervulde een aantal jaren het  

voorzitterschap en bleef steeds als bas actief meezingen. 

Hij verloochende zijn West-Brabantse wortels niet, zijn spraak bleef zijn 

achtergrond verraden. Toch werd hij allengs in het Weltense de smeerolie van 

veel verenigingen, want naast het kerkelijk zangkoor had hij prominente 

functies in de gevarieerde Weltense gemeenschap. 

Zijn creativiteit op diverse terreinen kon hij hier goed in kwijt. Door zijn ruime 

belangstelling kende hij de Weltense/Benzenraadse historie en ontwikkelingen 

door en door. 

Als sympathieke Weltense Eik heeft Johan nu zijn actieve leven moeten 

afsluiten. 

Op 6 maart 2013 hebben we Johan uitgeleide gedaan vanuit de St. 

Martinuskerk samen met familie en vrienden met gezangen van zijn koor. 

Moge Ank, hun kinderen en kleinkinderen troost vinden in de vele mooie 

herinneringen aan hem. 

 

 

 

 

Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten 
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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: DI van 10.00u - 12.00u 

 

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/

