SEPTEMBER 2013
Hoe verder weg, hoe dichter bij.
Toen deze zin klonk uit de mond van een acoliet in de sacristie,
ontrafelde zich een heel beeld voor mijn ogen.
Zeker ook omwille van de vakantietijd van dat moment. Want
als kinderen op vakantie gaan, willen achterblijvers weten of
hun dierbaren goed aangekomen zijn. Ga ik op bezoek bij
mensen, vertellen ze dat hun zoon/dochter en gezin daar en
daar nu verblijven. En geven er blijk van te weten wat er te
zien valt, hoe het actuele weer is, dat iedereen nog goed
gezond is. Het komt nog steeds voor dat men een pitje heeft
branden bij een Mariabeeldje of H.Hart. …”opdat maar alles
goed mag gaan”. De afstand welke door het vliegen of
autorijden geschapen is, voelt men. De lichamelijke
afwezigheid van dat moment, vertaalt men in vele gedachten
in het hart. De terugkeer wordt een warm welkom met
uitwisseling van de ervaringen.
Dit fenomeen, hoe verder weg hoe dichter bij, komt vaker
voor. Want samenleven is niet altijd eenvoudig. Wie dicht bij
elkaar optrekt in het leven leert ook de kleine kanten van
iemand kennen. En kleine kanten brengen ook wel een kleine
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of grote ergernissen met zich mee. Deze worden wel eens
voelbaar en maakt men zichtbaar en hoorbaar in woord en
daad. We zitten dicht bij elkaar, maar dat betekent niet altijd
dat we gevoelsmatig dicht bij elkaar zijn.
Ook zien we dat het tussen mensen vaak heel goed gaat
wanneer ze elkaar niet te vaak zien. Dan blijft er een vreugde
als men elkaar wel spreekt en treft.
Helemaal geldt dat na het overlijden van iemand. Als alles
wegvalt, merkt men hoezeer men aan elkaar gehecht was. Alle
kleine kanten vallen weg, en men mist de beslommeringen,
zelfs “het gesteggel” of domme gewoonten mist men. De last
van de zorg welke zeker op de schouders een flink gewicht
legde, wordt gemist: “Was hij/zij er nog maar, ik zou er alles
voor over hebben”. Ook als het wel eens anders klonk tijdens
de zware dagen van inzet en zorg. Deze afstand is op het
eerste oog onoverbrugbaar. En het gemis des te groter.
Dagelijks zijn we met die dierbare bezig, herinneren ons zoveel
en koesteren die gedachten en gebeurtenissen. We kijken naar
foto’s, film, lezen brieven of spreken erover. Hoe verder weg,
des te dichter zijn ze bij ons.
Hetgeen we kunnen doen tijdens vakantie of na verhuizing is:
skypen, sms-sen, bellen of mailen.
Wat kunnen we doen na overlijden om elkaar “te ontmoeten”?
Mij lijkt dat verbondenheid in God door zijn aanbod van eeuwig
leven, een heel goede weg kan zijn, welke we met gebed
inhoud en voeding geven.
Dat weet menigeen en beleeft het ook. Steken we daarom niet
graag een kaarsje op, bezoeken de eucharistie om dat te
ontvangen onder tekenen wat onze lieve doden mogelijk al
met de ogen zien en beleven: het Lichaam van Christus. Moge
Hij, de goede Jezus, bron van verbondenheid blijven…of
worden.
Met dank aan Hub, die deze zin uitsprak: hoe verder weg, hoe
dichter bijeen.
Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen
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Mededeling kerkbestuur.
Op zondag 1 september eindigt de benoeming van kapelaan
Beijk, omdat het bisdom dit in overleg met hem besloten heeft.
Dat er enige beroering is geschapen rond deze stap zal
menigeen duidelijk zijn geworden. Een korte toelichting zal het
bestuur die dag geven na de missen.

Nieuwe benoemingen door het bisdom.
Omdat de pastoor van de federatie Moeder Anna en Molenberg
elders werd benoemd, heeft men de deken gevraagd om deze
parochies onder zijn hoede te nemen. Om dat te realiseren met
behoud van alle overige functies, benoemde men kapelaan
Patrick Zuidinga tot het cluster. Deze in 1970 geboren priester
groeide op in Best, deed andere studies dan theologie en na
zijn stap daartoe studeerde hij in Rolduc. Hij is wijdinggenoot
van kapelaan Blom en werd benoemd te Horst. Zijn
hoofdopdracht zal liggen in de twee genoemde kerken op vlak
van liturgie, catechese, pastoraal en diakonie. Maar hij is
benoemd voor het hele cluster Zuid, dus zal hij ook in de
kerken/parochies van Martinus, Joseph en Pancratius inzetbaar
zijn.
Om zich in te werken is hij al per 1 augustus benoemd en kan
zo met de scheidende pastoor optrekken, zich inwerken en
inleven.
De deken is blij met zijn komst en wij wensen hem een
vruchtbaar pastoraat toe.
Onder het kopje adressen vindt u zijn mobile nummer.
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In Memoriam.
Op 21 juli j.l. overleed, na een korte maar ernstige ziekte,
ons koorlid Bertie Verboeket. Ze werd 69-jaar en woonde in de
Prof. van Itersonstraat te Welten.
Toen ze ruim 20 jaar geleden met haar man in Welten kwam
wonen, werd ze lid van het Kerkelijk Zangkoor St. Joseph .
Ze was een voorbeeldig lid maar toch kritisch op datgene wat
volgens haar beter kon.
Na het overlijden van haar man Math 7 jaar geleden,bleef ze
een trouw lid en ondanks haar niet aflatende reislust
verzuimde ze niet onnodig repetities en uitvoeringen.
Als sopraan was ze zeer waardevol voor ons koor .
Op 26 juli j.l. heeft het gehele Kerkelijk Zangkoor Bertie
muzikaal uitgeleide gedaan vanuit de St. Martinuskerk.
We zullen haar stem en haar inbreng missen.
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten.

~~~~~~~~~~~~~

De helaas te vroeg overleden medevrijwilligster Bertie
Verboeket heeft vorig jaar enkele maanden met veel interesse
en ideeën op het secretariaat meegewerkt.
Helaas moest ze na haar knieoperatie haar bijdrage opgeven
omdat ze heel slecht opknapte en deze werkzaamheden teveel
energie van haar vergden.
We zijn haar zeer dankbaar voor haar inzet en wensen haar
familie heel veel sterkte bij dit grote verlies.
Parochiesecretariaat St. Martinus Welten-Benzenrade.
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Bedevaart Kevelaer,
Op dinsdag 24 september organiseren we een busbedevaart
naar Kevelaer. Het programma zal o.a zijn een H. Mis om
11.30 uur, een kleine kruisweg in de Pax Christi kapel en een
afsluitend lof om 17.30 uur.
Opstaptijd bij St. Martinuskerk Weltertuijnstraat rond
08.30 uur.
Er komt géén persoonlijk bericht meer thuis.
U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat vóór dinsdag
17 September tussen 10.00 u en 12.00 u.
Kosten busreis €17,50 ; liefst te voldoen bij opgave in pastorie.
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Sing Along in Mondriaan door WF Koor,

Na het succes van vorig jaar zal het WF-Koor in samenwerking
met de Mondriaan ook dit jaar weer een Sing Along houden in
de filmzaal van Mondriaan aan de John F. Kennedylaan.
Deze Sing Along wordt gehouden op zondag 8 september
om 15.00u en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Naast de bewoners van de Mondriaan zijn ook de inwoners van
Welten eo natuurlijk van harte welkom. Tijdens de pauze zal er
voor koffie worden gezorgd. De entree is vrij.
De opzet van een Sing Along is dat de aanwezigen niet alleen
kunnen luisteren maar ook daadwerkelijk kunnen meezingen.
Om dit mogelijk te maken bestaat het programma uit
merendeels bekende liedjes in het Engels maar ook ons eigen
Limburgse dialect wordt niet vergeten.
Om het nog gemakkelijker te maken, zullen de teksten van de
te zingen nummers worden uitgereikt. Dus voor wie eens
graag met een koor wil meezingen, is dit de kans.
En heeft u daarna de smaak te pakken, u bent iedere vrijdag
om 19.45 uur welkom op onze repetitie avond in de kleine aula
van de St. Martinusschool aan De Doom te Welten.

Kroetwusjwandeling
Het gebruik van Kroetwusj is eeuwenoud en deze waardevolle
traditie willen we als Kerk graag in stand houden. Daarom
hebben we op 10 augustus jongstleden een wandeling
ondernomen, van ongeveer een uur, om samen Kroetwusj te
plukken. Dit is een boeket bestaande uit 7 kruiden.
Tot mijn vreugdevolle verbazing waren we met een groep van
bijna 30 personen! Een mooi aantal en voor mij, boven
verwachting. Het was een gezellige middag en zinvol om
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samen op pad te gaan onder de hoede van onze moeder Maria.
Nadat ieder zijn boeketje had samengesteld hebben we de
kroetwusj laten zegenen middels een korte dienst in de
dagkapel van de St. Josepkerk, waarna we nog even bijeen
waren in de Ontmoetingsruimte met een kop koffie. Een
geslaagde middag. Enkele foto’s kunt u vinden op de website
van de parochie. Niet te vergeten, een dankjewel voor allen die
hebben meegelopen en bijzondere dank aan leden van de IVN,
voor de begeleiding.
Volgend jaar bent u reeds uitgenodigd om mee te lopen!
Kapelaan Blom.

Bijbelbijeenkomst
Ook het komend seizoen gaan we weer van start om ons te
verdiepen in de bijbel. Ik nodig u uit om eens deel te nemen
op een van de avonden. Het mag een ontdekking zijn dat de
bijbel een ontzettend rijk boek is. Ook als u denkt ‘de meeste
verhalen ken ik wel’, blijft Gods Woord verrassend. Elke keer
worden we opnieuw aangesproken om in de voetstappen van
Jezus te stappen en om te zien hoe wonderlijk, God
binnenstapt in de geschiedenis van de mens. God wil ons
persoonlijk aanspreken en op zijn liefde raak je nooit
uitgekeken. Naast de verhalen uit de bijbel behandelen we ook
andere thema’s rondom geloof en kijken we regelmatig naar
een film. De volgende avonden vinden plaats in de
Ontmoetingsruimte van de St. Joseph die duren van 19:30 uur
tot ongeveer 21:30 uur. Koffie, thee en iets erbij is aanwezig
en we sluiten de avond af met gebed.
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

2
7
4
2

september
oktober
november
december

Kapelaan Blom.
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GEDOOPT in onze Parochie:

6 Juli Thijmen Ter Linden
3 Aug Leah Otten
4 Aug Julie van de Ven

OVERLEDEN en UITVAART in onze Parochie:
19 Juli Chris In de Braekt 79 jr
21 Juli Bertie Verboeket-Schuncken 69 jr
8 Aug Wim Martens 87 jr
8 Aug Sjir Sijstermans 91 jr

INLEVERDATUM MISINTENTIES:
Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad
geplaatst worden voor de periode van de maand Oktober
raden wij u aan dit uiterlijk op dinsdag 17 september 2013
via mail: sintmartinus@home.nl , telefonisch of persoonlijk bij
het parochie-secretariaat op te geven.
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ZATERDAG 31 AUGUSTUS
1e lezing: Sir.3,1718+20+28-29;
Ev: Lc.14,1+7-14;
19.00u: Volkszang

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
09.00u: H. Mis
Echtp. Hoppers-Retera.(st.);
VRIJDAG 6 SEPTEMBER
19.00u : H.Mis Kapel
Benzenrade

Marie-Jose Videler-Krausen
(c);

Voor alle levende en
overleden inwoners van
Benzenrade.

ZONDAG 1 SEPTEMBER
TWEEENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR
1e lezing: Sir.3,1718+20+28-29;
Ev: Lc.14,1+7-14;
10.00u: Gregoriaans

ZATERDAG 7 SEPTEMBER
1e lezing: Wijsh.9,13-18b;
Ev: lc.14,25-33,
19.00u: Volkszang

Zeswekendienst Bertie
Verboeket-Schuncken;
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Wil Lennertz (c); Karel
Daniëls;Jrd Ouders
Cordewener-Lemmens (st);
Sjir Sijstermans vw Buurt
Benzenrade; Jrd Huub van
Hout;

Maria Roumans-Wouters (c);
Tiny Waterval-Stevens; overl
ouders Waterval-Huppertz en
fam; Corrie Ruijters-van
Zundert (c); Echtp van den
Boom-van den Boom (c);
ZONDAG 8 SEPTEMBER
DRIEENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR
1e lezing: Wijsh.9,13-18b;
Ev: lc.14,25-33,
10.00u: Trio Vivente

DINSDAG 3 SEPTEMBER
18.40u: Rozenhoedje.
19.00u: H. Mis
Ouders Paffen-Wachelder;
Ouders Stevens-Bastiaens en
kinderen (st)

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Fien Baggen-Diederen (c);
Ouders Brouns-Mertens (st);
Jos Inglot-Vellen;
Dhr.van Bergeijk (c);
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DINSDAG 10 SEPTEMBER
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

DINSDAG 17 SEPTEMBER
18.40u: Rozenhoedje.
19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Brouns-Mertens (st);

Voor alle zieken van onze
parochie.

WOENSDAG 11SEPTEMBER
09.00u: H.Mis

WOENSDAG 18SEPTEMBER
09.00u: H. Mis

Will Lennertz (c)

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
1e lezing: Ex 32,7-11+1314
Ev: Lc. 15,1-32
19.00u: Dameskoor St.
Martinus

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
1e lezing: Am 8,4-7;
Ev: Lc.16,1-13;
19.00u: Volkszang
Ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille,
Grootouders Eussen-Kicken
en Melanie Eussen;
Jaardienst Pierre Bosch;
Jrd overledenen van Fam.
Quaedvlieg-Leerssen (st);

Dhr Ant. Staarink;
ZONDAG 15 SEPTEMBER
VIERENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR.
1e lezing: Ex 32,7-11+1314
Ev: Lc. 15,1-32
10.00u: Familiekoor
Chèvremont

ZONDAG 22 SEPTEMBER
VIJFENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR.
1e lezing: Am 8,4-7;
Ev: Lc.16,1-13;
10.00u: Tom Feijen

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Tilly van den BongardKuppens; Bèr Boelen (c);
Johan de Bie (c);
Math Noé en alle overleden
en levende familieleden;

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd Echtp Grond-Haan,
Ouders Grond-Pieters en
Ouders Haan-Schillings (st);
Jrd Mia Hermans-Stoks (st);
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Jrd Echtp Stoks-Claessen
(st); Wijlen Deken C
Buschman (c); Jrd Ans
Niemarkt-Smeijsters:

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd Harrie Simons (st);
Johan Ploumen (c);
Johan de Bie (c);

DINSDAG 24 SEPTEMBER
18.40u: Rozenhoedje.
19.00u: H. Mis
Alvast een mededeling:
Voor al onze kinderen van de
parochie.

ZONDAG 6 OKTOBER

WOENSDAG 25SEPTEMBER
09.00u: H. Mis

ROZENKRANSZONDAG MET
ROZENKRANSPROCESSIE
NA H.MIS van 10.00u

Echtp. Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 28 SEPTEMBER
1e lezing: Am 6,1a+4-7;
Ev: Lc.16,19-31;
19.00u: Volkszang

~~~~~~

Zeswekendienst Dhr.
Sijstermans; Pol Eymael (c);
Hub de Esch (st); Mia
Verhoeckse-Eymael en
Ouders Eymael (st);
Maria Roumans-Wouters (c);
Jrd. Mathieu Schreibers;

Een heel bijzondere
verjaardag in onze parochie.
Namelijk, 4 September hoopt
De Heer Wim Grift de leeftijd
van 100 jaar te bereiken.
Vanaf deze plaats willen wij
hem van harte feliciteren en
hem nog
vele mooie
jaren toe
wensen.

ZONDAG 29 SEPTEMBER
ZESENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR.
1e lezing: Am 6,1a+4-7;
Ev: Lc.16,19-31;
10.00u: Gregoriaans

11

Krimp en Kracht

De kerk krimpt! Of je nu katholiek of protestant bent, de kerk
krimpt. De aantallen lopen terug. Kerkelijke gemeenten en
parochies worden samengevoegd en kerkgebouwen gesloten.
Het is een proces waar je niet direct vrolijk van wordt. De
landelijke Protestantse Kerk evenals de landelijk Rooms
Katholieke Kerk hebben fikse bezuinigingsronden achter de
rug. Maar tegelijk is in de Protestantse Kerk geld vrijgemaakt
voor nieuwe en waardevolle initiatieven: pioniersplekken, die
nieuwe vormen van gemeenschap mogelijk maken. Naast
bezuinigen dus ook ook geld voor nieuwe initiatieven. Een
dergelijk beleid lijkt ook voor kerken in Zuid/Limburg zinvol.
Niet alleen krachten bundelen, maar ook op zoek naar wegen
waardoor onze gemeenten en parochies vitaal en krachtig
blijven. Uiteraard vinden elders in Nederland ook dergelijke
processen plaats. Daarom is het nuttig om je te laten
informeren hoe anderen in die krimp naar nieuwe wegen
hebben gezocht. In het najaar zullen daartoe een tweetal
bijeenkomsten
worden
gehouden
voor
kerkbesturen,
gemeenteleden en parochianen. Iedereen is welkom.
Op de eerste avond, 29 oktober 2013, zal de heer Bram
Schriever, ambtelijk secretaris van de Algemene Kerkenraad in
Amsterdam een verhaal houden over het beleid van
Protestants Amsterdam inzake krimp en vitaliteit. Die avond
zal plaatsvinden in ‘de Brug’,Tempsplein in Heerlen om 20.00u.
Op de tweede avond, 21 november 2013, zal Leo Fijen,
bekend van RKK Kruispunt en het geloofsgesprek op TV
eveneens spreken over krimp en vitaliteit. Deze avond zal
plaatsvinden in de Pelgrimskerk, Horizonstraat 73 in Brunssum
om 20.00u.
Op de derde avond, 28 november 2013, zullen we met elkaar
nagaan wat van die twee lezingen voor onze gemeenten en
parochies van belang is. Die avond zal plaatsvinden in de Ark,
Op de Heugden 23 te Landgraaf om 20.00u.
Met nadruk zij nog eens gezegd dat alle drie de avonden
openstaan voor parochianen en gemeenteleden. Sterker, we
hopen dat u in grote getale zult komen, zodat een ieder actief
kan meedenken over de koers van parochie en gemeente.
Inlichtingen: Henk van Es, predikant te Heerlen, 533 23 66.
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Ziekenzondag
Op zondag 8 september is het de nationale ziekendag. In onze
streken zet ook de Zonnebloem zich in om mensen aandacht te
geven die met lichamelijk minder vermogen door het leven
moeten gaan. Meestal door de leeftijd veroorzaakt maar zeker
niet altijd. Het thema van weleer “aandacht voor zieken is
gezond” blijft geldig want het werkt aan twee kanten. Ook de
man of vrouw die zich het lot aantrekt van de mens die minder
mogelijkheden heeft gekregen, ervaart het al weldoende iets
voor iemand te kunnen betekenen. Wie er iets voor voelt om
dit zinvolle werk te doen, kan zich bekend maken.
In de kerk zijn er op zondag twee zaken waarneembaar: we
bieden de Zonnebloem afd. Pancratius de kans om voor hun
goede werk een deurcollecte te houden. En we ontvangen in de
mis van 11.30 de leden en de mensen die ze bijstaan. Het
accent in de mis zal dan ook op dit thema gelegd worden.

Federatie / Cluster.
Terwijl we vroeger alleen maar in kerkelijk verband spraken
over parochie, dekenaat en bisdom, zijn deze twee begrippen
nu niet meer weg te denken.
Wat het zijn? Een cluster is een deelgebied in een dekenaat,
waarbinnen meerdere parochies zich bevinden, die in de start
fase vaak meerdere pastoors kenden en een eigen bestuur
hadden. Maar men bekende zich tot meer samenwerking.
Naarmate het aantal priesters afneemt, en er minder bezetting
plaats vindt, gaan we de afzonderlijke besturen samenvoegen,
zodat men onder leiding van een pastoor de zorg voor
meerdere kerken draagt.
Het cluster Heerlen Zuid kent op dit moment twee federaties:
Molenberg/Moeder Anna en
Pancratius/Martinus/Joseph/Andreas.
De deken is van beide federaties voorzitter en heeft twee
benoemde kapelaans ter ondersteuning. Daarnaast wordt er
geholpen door enkele priesters die met emeritaat zijn gegaan,
zeg maar: met pensioen zijn gegaan en in overleg met het
team hun diensten aanbieden.
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Lezing Dekenaat Heerlen op 3 oktober 2013
KENNIS OVER ZAKEN GEEFT MENSEN INZICHT.
Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor
een lezing op donderdag 3 oktober a.s. om 20.00 uur.
RECHT VAN VERGEVING
Door Prof. dr. Georg Essen Hoogleraar aan de KatholischTheologische Fakultät van de Universiteit van Bochum (Dld).
Eva Mozes Kor is als zevenjarige, samen met haar tweelingzus
Miriam, slachtoffer geworden van de medische experimenten
van Joseph Mengele in het concentratiekamp Auschwitz.
De twee zussen behoorden tot de weinigen die Mengeles
onderzoek in het kamp overleefden.Na de dood van Miriam,
richtte Eva een vereniging op en een museum. Centraal in de
lezing staat de uitspraak van Eva Mozes Kor waarmee zij zich
bevrijdde uit de slachtofferrol:Een overlevende heeft het recht
te vergeven. Prof. Dr. Georg Essen, die uitstekend nederlands
spreekt, heeft Eva Mozes Kor , die na de oorlog in Amerika is
gaan wonen, meerdere malen persoonlijk ontmoet.
Programma:
19.30 uur ontvangst
20.00 uur lezing
21.00 uur pauze
21.20 uur gelegenheid tot het stellen van vragen
22.00 uur sluiting
Locatie: Auberge de Rousch, Manegezaal
Kloosterkensweg 17, 6419 J Heerlen
Routebeschrijving: www.derousch.nl
De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de
lezing zijn er niet, vrije gave is welkom. Belangstellenden uit
uw omgeving zijn van harte 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 Mevr. J. Krasznai.
Wilt u liefst vóór 15 september a.s. opgeven met hoevelen u
komt.
Wij hopen u op donderdag 3 oktober a.s. te mogen begroeten.
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Wandeling langs Stolpersteine in Heerlen
22 sept 2013 Start:14.00 uur begraafplaats Akerstraat
HeerlenHet Vredesplatform Heerlen en het Dekenaal Missionair
Beraad Heerlen organiseren op 22 september as. in het kader
van de Vredesweek 2013 een wandeling langs de Stolpersteine
nabij het centrum van Heerlen.
De wandeling begint om 14.00 uur bij het Joods monument bij
de gemeentelijke en Joodse begraafplaats, Akerstraat 35. Op
het Joods monument staan de mensen genoemd die tijdens de
Tweede Wereldoorlog vanuit Heerlen zijn gedeporteerd naar
concentratiekampen en daar niet van terugkeerden. Onder
leiding van hun geschiedenisleraar Martin van der Weerden
van het Bernardinuscollege hebben zeven leerlingen het boekje
Stolpersteine samengesteld. De ondertitel luidt: ‘Een wandeling
door de Joodse geschiedenis van Heerlen tijdens de Tweede
Wereldoorlog’.
Stolpersteine (struikelstenen) zijn stenen met
een klein plaatje waarop de naam staat van
Joodse personen die tijdens de oorlog zijn
gedeporteerd. Ze zijn geplaatst in het trottoir
voor de huizen waar ze leefden.
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is in
1997 begonnen met het leggen van
Stolpersteine in de Berlijnse wijk Kreuzberg.
Hij noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je
hoofd en met je hart en je moet buigen om de tekst te lezen.
Het motto is: ‘een mens is pas vergeten als zijn of haar naam
vergeten is’.
Het boekje Stolpersteine is het gemakkelijkst te verkrijgen
door het te downloaden van de website www.lodewijkfoijer.nl
of http://heerlenmondiaal.nl/pdf/Stolpersteine.pdf
Meer informatie: Vredesplatform Heerlen/HeerlenMondiaal:
Harrie Winteraeken hwinteraeken@hotmail.com
Dekenaal Missionair Beraad Heerlen:Ans Houben
ajhouben@hetnet.nl
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ADRESSEN:
Parochiekantoor en secr. kerkbestuur
Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon 045 - 5713225
Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u
E-mail
sintmartinus@home.nl
Website www.parochie-welten.nl/site/
Pastoor-Deken Th. v. Galen fso,
Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon 045 - 5713682
E-mail
th.v.galen@pancratiusheerlen.nl
Kapelaan Blom
Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
Telefoon 06-55722869
E-mail
rickblom7@hotmail.com
Kapelaan Zuidinga
Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon 06-11284329
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 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus
ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76
RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15
Federatiebestuur
federatiebestuur.heerlen@gmail.com.
Informatie over het bisdom Voor nieuws en activiteiten in ons
bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl.
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