AUGUSTUS 2013
Kan de huid verbranden als het bewolkt is of wanneer je
onder een parasol blijft?
Deze vraag kwam in mijn gedachten terwijl ik op deze opnieuw
zonovergoten dag in mijn werkkamer zit met de dikke oude
velours gordijnen welhaast dicht. Nu schrijf ik in bijna in het
duister rond een gedachte over de warmte en de woestijn
temperatuur, terwijl ik gisteren bijna 5 uur in diezelfde volle
zon op hoofd, armen en benen voelde. Met mijn fietsmaatje
trapten we er flink op los, maar de stralen konden we echt niet
ontwijken. De zonnesporen doen geen pijn (meer) omdat ik
inmiddels “geharde” huid lijk te hebben. Hoe anders was dit
tijdens de fietsbedevaart naar Lourdes 2 jaar geleden. Hoewel
ik me insmeerde, zaten de blaren op voornamelijk armen en
oren. Vrijwel meteen. Of is de Franse zon anders dan die van
België of Nederland misschien?
Hoe gaat dat straks wanneer we naar Lisieux gaan. Kan ik dan
toch weer gewoon brandblaren krijgen? Een kleine google actie
leverde het volgende antwoord op.
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“Ongeveer 80% van de zonnestralen gaat door wolken of mist
heen, zodat je ook bij bewolkt weer gemakkelijk kunt
verbranden. Een strandparasol houdt 40 tot 50% van de UVstralen tegen, terwijl de rest van de straling via reflectie en
verstrooiing de huid bereikt. Bovendien laat een parasol ook
straling door, afhankelijk van het soort stof (bijvoorbeeld nylon
laat UVB door).
Zelfs bij bewolking of bij gebruik van een parasol kan de huid
dus nog verbranden”. Antwoord is duidelijk: ook als we pas in
september gaan, de weergoden mogelijk minder gunstig zijn
en wolken boven ons kunnen drijven, moeten we toch bedacht
zijn op de werking van de stralen. Dus lijkt het verstandig om
je huid te laten gewennen aan de stralingskracht van de zon.
Meteen schiet me dan door het hoofd: dat is net als bij de
aanbidding van het Allerheiligste…Zelfs wanneer alles versluiert
is, - we zien immers maar de broodhostie- de genadestralen
zullen hun doel niet missen. Zou Hij die ons de zon gegeven
heeft voor de groei en de bloei ook niet kunnen zorgen dat we
als mens geraakt woorden door Zijn liefdesgloed? Dat zou
betekenen dat ieder die bij de Heer komt knielen of zitten om
zich door Hem te laten beschijnen, een verandering zou
kunnen ondergaan! Nu komt de tekst boven van de
Emmausgangers, die teleurgesteld over de dood van hun Jezus
zich afkeerden van Jerusalem. Ze kregen Hem als gast mee
zonder Hem te herkennen. Hij sprak met hen over de
betekenis van het lijden. Nadien getuigen ze: “Brandde ons
hart zoals Hij onderweg met ons sprak” nadat ze Hem herkend
hadden aan het ‘breken van het brood’.
Jezus bracht hen verkwikking, schonk inzicht en ze werden
weer enthousiast en gesterkt keerden ze terug naar de
apostelgroep, die het oerbegin van de Kerk vormen. De
Aanbidding werkt net als een mooi concert, een goede film of
een zinvolle ontmoeting met iemand. Wat zou het geweldig
zijn indien dit inzicht weer er zou komen en mensen zich laten
bestralen door zijn Liefdesgloed. Hij houdt immers van ieder
mens!
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Maar ik snap het wel: je krijgt het er zo warm van, en wie het
niet gewend is zal even geen raad weten met de blaren waarop
we dan komen te zitten. Maar voor de volhouders ontsteekt
Hij voor ons en in ons het vuur van Zijn Liefde… wat zouden
we er dan samen warmpjes bij zitten, ook als “het wintert “ om
ons heen.
Doet u mee of denkt u: die heeft toch te lang in de zon
gefietst….
Hartelijke groet, deken Th. v. Galen.

Maria ten Hemelopneming
Op 15 augustus willen we deze bijzondere feestdag op zijn
zondags in beeld houden. Daarom is er die dag in de
Pancratius geen H.Mis om 09.00 uur maar om 10.00 uur. Of
we weer de Kroedwusj kunnen aanbieden is onzeker. Daarvoor
moeten we mensen hebben die al die producten willen
verzamelen en gaan binden in de juiste samenstelling. Waarbij
we ontdekten dat je niet alles zomaar kunt gaan plukken…daar
is verlof voor nodig.
Maar het feest is daarvan niet afhankelijk toch? Wie met ons in
de liturgie deze overgang viert van Maria’s leven van de aarde
naar de hemel, ziet dat het de mens “aangedaan” wordt. Dat
wil zeggen: Jezus stijgt op. Maar de mens die deelt in de
Verlossing, “wordt opgenomen” De hemel is een geschenk, dat
wordt aangereikt aan hen die leefden op de wijze van Maria.
Deze leefde stellig haar hele leven: Mij geschiede naar Uw
Woord. Laten we ons deze uitdaging ook eigen maken.
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2e reeks filosofie-cursus op Rolduc in het studiejaar
2013/2014.
Na de cursus ‘inleiding in het filosoferen’ in het afgelopen
seizoen, wordt ook in het nieuwe studiejaar opnieuw een
filosofie-cursus op Rolduc aangeboden. Deze keer staat de
filosofie van de 19e eeuw centraal met hun uitwerkingen van
gedachtestromingen tot in onze tijd van de 21e eeuw. Immers,
de ‘grote begrippen’ zoals ‘existentialisme’, ‘kapitalisme’,
‘communisme’, ‘positivisme’, ‘evolutietheorie’, of ‘atheïsme’
vinden daar hun oorsprong. Vaak zijn zij ook verbonden met
de namen van bekende filosofen en wetenschappers uit die
tijd, b.v. Sören Kierkegaard, Karl Marx, Charles Darwin,
Auguste Comte of Friedrich Nietzsche. Het feit dat u zeker
enkele van deze namen uit de 19e eeuw kent, laat reeds zien
hoe invloedrijk hun denken tot in onze tijd is geweest.
Bovendien zijn hun ideeën vaak niet los te maken van de
baanbrekende uitvindingen uit de 19e eeuw, zoals de
stoommachine, het elektrisch licht en de telegraaf. Ook het
tegenwoordige filosofische denken moet meer dan vroegere
tijden rekening houden met technisch-wetenschappelijke
vooruitgang die het leven van mensen onder elkaar en in deze
wereld sterk bepaalt.
De cursus vindt plaats in het Grootseminarie Rolduc te
Kerkrade. Iedereen is welkom en naast een gezonde
nieuwsgierigheid is geen voorkennis vereist (men hoeft dus
niet de eerste cursus te hebben gevolgd). Er wordt gebruik
gemaakt van moderne communicatieapparatuur, en de
materialen worden na afloop van elke bijeenkomst op verzoek
digitaal toegezonden. De cursus vindt tweewekelijks plaats op
de dinsdagavond, van 20.00 – 21.45 uur (met een kwartier
koffiepauze), onder leiding van Dr. D. Rohling, docent filosofie.
De deelname is gratis, met een vrije gave voor koffie/thee.
Hier volgen de data (voorlopig tot eind van het jaar): 24-09;
08-10; 22-10; 05-11; 19-11; 03-12; 17-12. Voor meer
informatie en opgave kunt u contact opnemen met D. Rohling,
drohling@rolduc.nl of 045-5466822.
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Loslaten.
Met pijn in het hart legt het echtpaar Wim en Bea Hageman
hun activiteiten per acuut neer. De gezondheid speelt een
dermate rol dat het niet langer kan én verantwoord is om zich
te blijven inzetten.
Velen kennen hem of hoorden hem, onze trouwe organist en
dirigent bij het gregoriaans koor, waarmee hij in de kerken van
de federatie op toerbeurt van zich liet horen!
Zeker voor de gemeenschap in Welten waar hij vele, vele jaren
de trouwe begeleider was voor het gemengd koor en bij vele
gelegenheden.
Zijn vrouw Bea was steun en toeverlaat als mede kosteres in
de St.Martinus.
Zij pakte dat heel breed op, zodat we haar ook zagen aan de
voorkant als lectrice, achter de schermen verzorgde ze mede
de paramenten, de liturgische gewaden.
Natuurlijk slaat zulk een bericht een gat in de kerkelijke
activiteiten.
Maar voor alles is het voor hen, die zich zo met hart en ziel
aan de werken van en voor de kerk hadden ingezet, een zware
weg.
Ook vanaf deze plaats geldt onze sympathie en grote dank aan
hen.
We hopen dat ze een weg kunnen gaan welke draaglijk is.
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Bedevaart Kevelaer
Op dinsdag 24 september organiseren we een busbedevaart
naar Kevelaer.
Het programma zal onder andere zijn een H. Mis om 11:30
uur, een kleine kruisweg in de Pax Christi kapel en een
afsluitend lof om 17:30 uur.
Precieze opstaptijd wordt nog bekend gemaakt. U kunt zich
opgeven bij het secretariaat van de parochie.
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HUWELIJK:
14 Juli Susan Hendriks en Jelle de Bres.

Van harte gefeliciteerd en veel geluk in de toekomst.

INLEVERDATUM MISINTENTIES:
Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst
worden voor de periode van 1 september tot en met 29 september 2013
raden wij u aan dit uiterlijk op dinsdag 20 augustus 2013 telefonisch,
via mail sintmartinus@home.nl of persoonlijk bij het parochiesecretariaat op te geven.
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VRIJDAG 2 AUG.
Kapl. Blom
19.00u: H.Mis kapel Benzenrade

Dhr. van Bergeijk (c);
Voor alle overledenen van de
parochie.

Voor alle overledenen v
Benzenrade.

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Kapl. Blom
09.00u: H. Mis

ZATERDAG 3 AUG.
1e lezing: Pred.1,2+2,21-23;
Ev: Lc.12,13-21;
Preek: Prof. Rohling
19.00u: Stille Mis

Echtp. Hoppers-Retera.(st.);
ZATERDAG 10 AUGUSTUS
1e lezing: Wijsh.18,6-9;
Ev: lc.12,32-48,
Preek: Kapl. Blom
19.00u: Stille mis of Volkszang

Tiny Waterval-Stevens; echtp.van
den Boom-van den Boom (c);
Ber Maes;

t.i.v. Magdalena, Maria Louis (st.);
Maria Roumans-Wouters (c);

ZONDAG 4 AUGUSTUS
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR
HET JAAR
1e lezing: Pred.1,2+2,21-23;
Ev: Lc. 12,13-21;
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Gregoriaans

ZONDAG 11 AUGUSTUS
NEGENTIENDE ZONDAG
DOOR HET JAAR
1e lezing: Wijsh.18,6-9;
Ev: lc.12,32-48,
Preek: Deken van Galen
10.00u H.Mis

Jrd. Gudrun Baps Jacobi;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Tilly van den Bongard-Kuppens;
ouders Bovens-Hendriks, Johan
Hendriks en Johnny van der
Linden; No Lechner (c);

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Fien Baggen-Diederen (c);
Wil Lennertz (c);
Dhr.van Bergeijk (c);

DINSDAG 6 AUGUSTUS
Deken van Galen
18.40u: Rozenhoedje.
19.00u: H. Mis
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DINSDAG 13 AUGUSTUS
Kapl. Blom
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Wijlen Deken C. Bushman (st.);
overl.ouders (st.);
Hubertina Gielkens-Waelen en
Willem Waelen (st.);
Jrd. Jessie Schouten-Wouters en
overl.fam.Schouten;
Huub en Ennio Starremans;
Johan Ploumen (c);
Jos Inglot-Vellen; Jo Coenen;

Voor alle inwoners van WeltenBenzenrade;
WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Kapl. Blom
09.00u: H.Mis

DINSDAG 20 AUGUSTUS
Deken van Galen
18.40u: Rozenhoedje.
19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming

Voor alle zieken van onze
parochie.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS
Kroetwusj zegening
1e lezing: Jer.38,4-6+8-10;
Ev: Lc. 12,49-53
Preek: Prof. Rohling
19.00u:H.Mis

WOENSDAG 21 AUGUSTUS
09.00u: H. Mis
Echtp. Hoppers-Retera (st);

Jrd.May en Dolf Claessen (st.);
Jrd. ouders Creusen-Heuts (st.);
Marie-Jose Videler-Krausen (c);

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

ZONDAG 18 AUGUSTUS
Kroetwusj zegening
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR
HET JAAR.
1e lezing: Jer.38,4-6+8-10;
Ev: Lc. 12,49-53
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Gregoriaans

15.00u: Huwelijk Melanie
Vandeberg en Jeroen Derkx.
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ZATERDAG 24 AUGUSTUS
1e lezing: Jes.66,18-21;
Ev: Lc.13,22-30;
Preek:
19.00u: Volkszang

ZATERDAG 31 AUGUSTUS
1e lezing: Sir.3,17-18+20+28-29;
Ev: Lc.14,1+7-14;
Preek:
19.00u Stille mis

Ouders Maes-Maas en overl.fam.;
Nellie Bianchi-Bisschoff,
Tonny Bianchi-Dabekausen en
overl.familieleden;
Ger Kurvers en familie;

Marie-Jose Videler-Krausen (c);
ZONDAG 1 SEPTEMBER
TWEEENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR
1e lezing: Sir.3,17-18+20+28-29;
Ev: Lc.14,1+7-14;
Preek:
10.00u: Gregoriaans

ZONDAG 25 AUGUSTUS
EENENTWINTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR.
1e lezing: Jes.66,18-21;
Ev: Lc.13,22-30;
Preek:
10.00u: Nadine Maes

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Wil Lennertz (c);

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Kuipers-Kurvers en overl.
kinderen (st.); Johan de Bie (c);
DINSDAG 27 AUGUSTUS
18.40u: Rozenhoedje.
19.00u: H. Mis
Voor de zieken van de parochie
WOENSDAG 28 AUGUSTUS
09.00u: H. Mis
Echtp. Hoppers-Retera (st);
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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: Dinsdag 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
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