NOVEMBER 2013
Van 2 November t/m 1 December.
DWAAS.
Een vrouw die ook aan het welbevinden van haar man dacht, vroeg hem of
hij bij het halen van de boodschappen ook een kratje Jupiler(pils) kon
meebrengen. En als ze nog eieren hebben, breng je er maar 6 mee.
Tijdje later komt de man terug en laadt alle ingekochte spullen uit.
Waartoe 6 kratten Jupiler. “Waarom heb jij manneke 6 kratjes bier
meegebracht???!!” “Man : “Ze hadden eieren!”
Met deze insteek is al meteen aangegeven dat hetgeen voor de een dwaas is,
voor de ander het een heel patente oplossing is.
Zo gek had de man het toch niet bekeken?
Hier gaat het om een woorden spel. Elders gaat het om geheel andere
inzichten, redeneringen en daaruit vloeiende standpunten. Zo kregen we
vroeger bij de logica dit voorbeeld: ‘Goedkope paarden zijn zeldzaam. Wat
zeldzaam is, is duur. Conclusie: goedkope paarden zijn duur’. En zo fronst
menigeen zijn wenkbrauwen en is ervan overtuigd: dit is dwaas. Hier wordt
toch iets door elkaar gegooid! Dat klopt toch niet!
Inderdaad, als we dingen door elkaar gooien en de eigenlijke waarden
verwarren of vervangen, krijg je de vreemdste conclusies. Dat is wat mensen
toch makkelijk kan overkomen.
Ook in de dagen van Jezus, wiens kijk op de mensen en de wereld zuiver
was. Hij zag de onzuivere bedoelingen van o.a. de priesters van zijn tijd en
zijn omgeving. “Luistert naar hun woorden maar kijkt niet naar hun daden”.
Iets waar menigeen nu nog getuige van is. Schijn kan bedriegen: “Het is
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niet allemaal goud dat blinkt”, zegt de volksmond. Mooie woorden, holle
beloften: ze kunnen de feitelijke heerszucht en hebzucht niet verbergen.
Maar de macht van zulke hogepriesters en schriftgeleerden kon ver gaan.
Ze kregen het voor elkaar dat de aanvankelijk dankbare en enthousiaste
menigte, die geen woord van Jezus’ lippen wilden missen, riepen: “Aan het
kruis met Hem”. Ze wilden Hem het zwijgen opleggen. Want Hij sprak vaak
in hun geweten. En of we dat allemaal zo graag willen horen, zo leert de H.
Schrift, is onmiskenbaar met “nee” te beantwoorden. Jezus zag dat mensen
verkeerde keuzen maakten, verkeerde uitgangspunten koesterden. In een
vertelling (parabel) maakt Hij dat in enkele zinnen duidelijk waar Hij sprak
over een man die alleen met zichzelf en zijn geldpotten bezig was. In dat
stukje beeldtaal zegt God tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven
van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt
opgeslagen?”
Jezus was aan het woord en probeerde iemand uit te leggen dat het niet zo
zinvol is zich alleen maar om geld en bezit druk te maken.
Ieder kan zich voorstellen dat je dan niet gunstig in de markt komt te liggen
wanneer je de dwaasheid van ‘de mens’ op tafel legt. Nu zal niemand menen
dat iedereen altijd gelijk heeft. We kunnen ons vergissen, voor de gek laten
houden, blind en doof zijn voor de waarheid, mensen een rad voor ogen
draaien, met leugens op het verkeerde been zetten teneinde eigen voordeel
te behalen, misleiden en bedriegen. Ook dan blijft de vraag: waar maken we
ons vaak druk om.
Het is November, de maand die net als de herfst wijst op het vergankelijke.
Na de oogstmaand beginnen we met Allerheiligen en Allerzielen. In simpele
logica: “Alles dat leeft gaat dood. Mensen leven. Dus Dood gaan we als
mensen allemaal”. Blijft de vraag: en aan welke kant wil je uitkomen? Ik zou
me net als de inkoper van de kratten Jupiler gewoon graag rijk willen
rekenen en niet voor minder gaan dan de volheid van het leven, het eeuwige
leven. En U? Brengen uw standpunten en levenskeuzen u voor het aanschijn
van de allerhoogste?
Hartelijke groet, deken Th.v. Galen.

SAMEN LUKT HET.

( Ingezonden brief )

Beste mensen,
In Heerlen is reeds langere tijd een Schuldhulpmaatjesproject actief.
Mensen met financiële problemen kunnen een beroep doen op gecertificeerde
vrijwilligers.
Er is momenteel een groep vrijwilligers getraind in het begeleiden van
mensen die problemen hebben met hun financiën. Dit kunnen ook mensen
zijn die uit de schuldhulpverlening komen en in het begin behoefte hebben
aan ondersteuning.
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Wij willen u vragen om in uw bestand en contacten te kijken of hier
mensen bij zijn die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van
omgaan met financiën. Onder de ondersteuning wordt verstaan:
- het ordenen van de papieren
- het aanleggen van een klapper
- het maken van een begroting,
- budgetteren
- contact opnemen met relevante organisaties en instanties
- en andere zaken die betrekking hebben op financiën
- samen voorbereiden van papieren voor het Schuldhulpverleningsloket
- uitleggen van relevante papieren van de bewindvoerder, indien nodig
- voorbereiden op de tijd, zonder bewindvoerder (preventie)
Bij voorkeur vindt de ondersteuning plaats bij de mensen thuis.
Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.
Als u mensen naar ons doorverwijst, nemen wij met u contact op om
afspraken te maken over de te volgen procedure.
Met vriendelijke groet,
Coördinatoren Schuldhulpmaatjesproject Heerlen
Annie Versteeg en

Christa Simons

Tel. 06 13839307

Tel. 06 22924101

Email: anniever@xs4all.nl

Email: chsimons@xs4all.nl

TERUGBLIK OP DE ROZENKRANSPROCESSIE
VAN 6 OKTOBER 2013.
Het was dit jaar een bijzonder mooie processie. Veel deelnemers, goed weer,
en veel bezoekers, mede door het "Taste of 44" event.
Heel mooi en daarom willen we ook iedereen die meegeholpen hebben om
deze processie zo te laten verlopen hartelijk dank zeggen.
Het is moeilijk om iedereen met naam te noemen maar enkele zullen we
toch bedanken: dat zijn de dragers van het Mariabeeld; de leden van de
carnavalsvereniging, die zich iedere keer bereid verklaren om de "hemel" te
dragen, acolieten, kapelaan Blom en diaken Franssen die het Allerheiligste
hebben gedragen, kosters voor hun voorbereidend werk en de Fam. Peters
en Janssen voor de verzorging van het rustaltaar.
Hartelijk dank namens Het Kerkbestuur van Sint Martinus Welten.
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TWEE FEDERATIES IN EEN CLUSTER.
Voor iemand die niet regelmatig met deze materie bezig is, is het een gedoe
in de kerk. De tijd dat er ‘n parochie was met een eigen pastoor en
kapelaan(s), ligt achter ons. De desinteresse en alle teleurstellingen in wat
ze ‘kerk en geloof ‘ noemen is groot, al jaren lang. Gevolg: geen roepingen,
geen wijdingen, weinig priesters. Gevolg: bestuurlijke reorganisatie o.a.
Zelden kom je nog een parochie tegen met een pastoor die verder geen
kerken te bedienen heeft. Niet alleen werden dekenaten al samengevoegd.
(we gingen van 24 dekenaten terug naar 13).
In de meeste gevallen is (ook) het bisdom Roermond hard aan slag gegaan
om parochies aan elkaar te verbinden.
Opheffen niet, wel laten samenwerken omdat men met name de pastoor
moet delen.
Zo ontstonden samenwerkingsverbanden. Dat noemen we een cluster. Een
gebied waar meerdere kerken/parochies toe behoren. Cluster Heerlen-Zuid
bevat de parochies: St. Pancratius, St. Martinus, Moeder Anna, O.L. Vr.
Onbevlekt Ontvangen, H. Andreas, St. Joseph en geheel aan de zijlijn en niet
geïntegreerd, de H. Franciscus.
We kennen daar twee pastoors: pastoor Receveur voor de H.Franciscus en
deken van Galen is pastoor van alle overige kerken.
Om alle kerken redelijk te kunnen bedienen, heeft het bisdom de deken twee
kapelaans gegeven.
Temeer omdat de deken bestuurlijk het grootste dekenaat runt met vele –
door het bisdom gesteunde- ontwikkelingsactiviteiten.
De pastoraal/ liturgische zorg voor de Moeder Anna en Molenberg ligt in
eerste instantie bij kapelaan Zuidinga.
Kapelaan Blom neemt deze taak voornamelijk waar in St. Martinus en St.
Joseph. Beide steunen de deken in de St. Pancratius, waarbij hij wederom
ook present is in de overige kerken.
Zolang de H. Andreas beschikt over eigen bedienaren, pater Bles en Eline
Claassens als pastoraal werkster, functioneert men daar ook geheel
zelfstandig. Met hulp van de eerder genoemden indien nodig.
In dit cluster van kerken zijn twee federaties.
Dat is een bestuursvorm dat meerdere kerken begeleid. De federatie met de
naam MAMM: Anna en Molenberg, en de federatie Heerlen-Zuid.
Ook nadat de deken per 1 oktober pastoor werd van de federatie MAMM,
blijven de kerkbestuursleden van deze
zelfstandig verder de kerken
bestuurlijk begeleiden.
Natuurlijk zal men in steeds groeiende mate met elkaar bekend worden en
contacten en verbanden leggen.
De priesters weten zich bovendien pastoraal liturgisch bijgestaan door 4
diakens: diaken Keijmis voor de St. Joseph, diaken Renckens voor de
Moeder Anna, diaken Jegerings voor de Molenberg en diaken Franssen voor
de St. Martinus.
Hartelijke groet, deken Th. v. Galen.
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GEDOOPT in onze Parochie:

29 September Jordin Erenz
20 Oktober Aaliyah Janssen
Heel veel geluk en vreugde met de opvoeding.

INLEVERDATUM MISINTENTIES e/o KOPY:
Als u er zeker van wilt zijn dat uw misintenties, uw mededelingen van uw
vereniging of ander nieuws voor de periode 2 November tot 1 December in
het parochieblad geplaatst worden, raden wij u aan dit uiterlijk op dinsdag
19 November via mail: sintmartinus@home.nl , telefonisch of persoonlijk
bij het parochie-secretariaat op te geven!
Secretariaat open op Dinsdag van 10.00u–12.00u.
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IN MEMORIAM:
Vanuit onze parochiekerk begraven of gecremeerd,
2012:
09-11 ANNIE COENEN-ZIMNY
19-11 NELLIE ODEKERKEN-V KEMMENADE

91 jr
87 jr

2013:
04-01
18-01
20-01
21-01
12-02
17-02
28-02
04-03
04-03
21-03
30-03
04-04
14-04
25-05
01-06
19-07
21-07
06-08
08-08
07-10
15-10

MARIA ROUMANS-WOUTERS
CORRIE RUIJTERS-v. ZUNDERT
MARIA RIEMERSMA-v.d. HEIJDEN
SJEF HACKING
BÈR BOELEN
JET v. CAUTEREN-RADEMAKERS
JOHAN de BIE
MIA HILDERS-KNUBBEN
ANNETTE VORAGEN-HABETS
ENNY KEET-OOSTHOEK
ANNIE v.d. BOOM-v.d. BOOM
NO LECHNER
JOSJE VIDELER-KRAUSSEN
LEO van BERGEIJK
BEN ROORDA
CHRIS IN DE BRAEKT
BERTIE VERBOEKET-SCHUNCKEN
WIM MARTENS
SJIR SIJSTERMANS
ELLY HUPPERTZ-STEVENS
JEANNY de VLIEGER-LAEVEN
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73
80
63
95
81
82
80
91
66
91
92
86
72
89
84
79
69
87
91
82
76

jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr

ZATERDAG 2 NOVEMBER
ALLERZIELEN,
Ik steek een kaarsje op
voor……,

Jrd.ouders v.Alebeek-Verheijden
en overl. familie(st); José en
Sjef Brouns-Hupperetz(st);
t.a.v. O.L.Vrouw en alle
Heiligen(st); Karel Daniëls; voor
overleden echtgenoot Hub
Volders en voor ouders GelissenKipperer.

1e lezing: Wijsh.11,23-12,2;
Ev: Lc.19,1-10
19.00u: Gregoriaans
Tiny Waterval-Stevens;
Bèr Boelen (c); Echtp. van den
Boom-van den Boom(c);
Marie-José Videler-Kraussen;
Dhr. W. Martens (c); Fam. BuckOffergelt en Fam. Rutjens;
Ben Vork en Fam. Vork-Frijns;
Voor alle levenden en overleden
weldoeners van de Parochie.

DINSDAG 5 NOVEMBER
18.40 u Rozenhoedje
19.00u H.Mis
Dhr. Sijstermans v.w Buurt
Benzenrade.
WOENSDAG 6 NOVEMBER
09.00u: H. Mis
H.Willibrord,Bisschop.
Echtp. Hoppers-Retera.(st.);
Catharina Wijkman; overl.
Legioen van Maria;
ZATERDAG 9 NOVEMBER
1e lezing: Wijsh. 1,1-7
Ev: Luc 17,1-6
19.00u: Volkszang
1ste Jaardienst Annie
Coenen-Zimny;
3e Jaardienst Marianne Spiga;
Chris In de Braekt (c);
Odilia Voncken-Zeegers (c);
Maria Roumans- Wouters (c);
Dhr. W Martens (c);
Ben Roorda v.w seniorensoos;

ZONDAG 3 NOVEMBER
31e ZONDAG DOOR HET JAAR.
1e lezing: Wijsh.11,23-12,2;
Ev: Lc.19,1-10
10.00u: Gregoriaans
Echtp.Hoppers-Retera;
Echtp.Kerckhoffs-Derks(st);
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ZONDAG 10 NOVEMBER
Hoogfeest van de
Patroonheilige St. Martinus
1e lezing: Wijsh. 1,1-7
Ev: Luc 17,1-6
10.00u: New Generation

ZONDAGAVOND
10 NOVEMBER
ST. MAARTENSVIERING
PATROONHEILIGE
om 18.30u ( géén H.Mis )
viering opgeluisterd door
Makiko

Echtp.Hoppers-Retera;
Maria Schrijvers ( st);
Jaardienst Trautje JanssenStevens en Hubert Janssen (st);
Corrie Ruijters-v Zundert (c);
Jos Inglot-Vellen; Dhr van
Bergeijk (c); ouders Wim
Schrijvers en Diny SchrijversTijhuis;

Met als gast: Sint Maarten te
paard en bedelaar.
mmv Carnavalsvereniging
“de Vlavrèters“ en
Harmonie T.O.G en na de viering
met vele, vele enthousiaste
kleine lampion- e/o grote
fakkeldragers richting het
traditionele St. Maartensvuur.
DINSDAG 12 NOVEMBER
18.40 u Rozenhoedje
19.00u H.Mis
Voor alle inwoners van onze
parochie.
WOENSDAG 13 NOVEMBER
09.00u: H. Mis
Echtp. Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 16 NOVEMBER
1 lez:Wijsh.18,14-16+19,6-9
Ev.:Lc 18,1-8
19.00u:Volkszang
Francisca Kals (st); Jrd ouders
Schreuder-Ossen (st);
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Ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille; Jrd Dhr.
Vluggen; Dhr W. Martens (c);
Ger Kurvers;

Jrd. Tilly van den BongardKuppens; Jrd Ouders FeyenMertens; Sjir Eussen;
DINSDAG 19 NOVEMBER
18.40 u Rozenhoedje
19.00u H.Mis
Uit dankbaarheid;
WOENSDAG 20 NOVEMBER
09.00u: H.Mis
Echtp. Hoppers-Retera (st.);
ZATERDAG 23 NOVEMBER
1e lezing: 2 Sam. 5,1-3
Ev: Luc 23,35-43
19.00u: Dameskoor St.
Martinus

ZONDAG 17 NOVEMBER
33e ZONDAG DOOR HET JAAR
1e lezing: Wijsh. 18,1416+19,6-9
Ev.: Lc 18,1-8
10.00 uur: TOG

Voor onze parochie

ST. CAECILIA VIERING
HARMONIE TOG
Voor de levenden en overleden
leden van Harmonie TOG;
Echtp. Hoppers-Retera; Fien
Baggen-Diederen(c); Jrd Eric
Luijten (st); overl. van de Fam.
de Esch-vd Winkel (st);
Jrd. Hub Boumen, zoon Wim,
zus Therese ; Jrd Ouders
Eussen-Mertens en Tom Pieters;
Frans Mertens (st);
Jrd. Han Vlas-Miltenburg (st);

ZONDAG 24 NOVEMBER
34e en LAATSTE ZONDAG VAN
HET LITURGISCH JAAR.
HOOGFEEST van CHRISTUS
KONING,
1e lezing: 2 Sam. 5,1-3
Ev: Luc 23,35-43
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10.00u: Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Joseph

H. Andreas, apostel
Jrd Troutje Vrösch (st);
Pol Eymael (c); Levenden en
overleden leden vd Fam.
Andreas van Horne en AnnaMaria Houben;
Maria Roumans-Wouters;
Chris In de Braekt;

ST. CECILIA VIERING
GEMENGD KERKELIJK
ZANGKOOR ST.JOSEPH
HEERLERBAAN/WELTEN
6 wekendienst Elly HuppertzStevens;
Voor de levenden en overleden
leden van Kerkkoor St. Joseph;
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Wijlen Deken C. Buschman;
Johan Ploumen (c); Johan de Bie
(c); Annie Coenen-Zimny (c);
ouders Lenoir-Nijsten en Lily
Lenoir
DINSDAG 26 NOVEMBER
18.40 u Rozenhoedje
19.00u H.Mis

ZONDAG 1 DECEMBER
EERSTE ZONDAG vd ADVENT.
1e lezing Rom.10,9-18
Ev.: Mt.4,18-22
10.00u: MAARTEN
VONHÖGEN

H. Mis voor al onze kinderen.
WOENSDAG 27 NOVEMBER
09.00u: H. Mis

6 wekendienst Jeanny de
Vlieger-Laeven;
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Bèr Boelen (c).

Echtp. Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 30 NOVEMBER
1e lezing Rom.10,9-18
Ev.: Mt.4,18-22
19.00u: Makiko en
kinderkoor St.Joseph Goed
Gestemd, Heerlerbaan.
Gezinsviering
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LEGENDE.
HOE MARTINUS ZIJN MANTEL DEELDE MET EEN BEDELAAR,
Het was midden in een winter, die veel strenger was dan gewoonlijk. Vele
mensen stierven van de kou.
Op een dag moest Martinus in Amiens zijn. Martinus was soldaat in het
Romeinse leger. Sinds kort had hij over Christus gehoord; en hij was van
plan diens voorbeeld na te volgen.
Onderweg kwam hij veel mensen tegen die leden onder de strenge kou. Alle
kleren die hij kon missen, gaf hij weg.
Zo bereikte hij de stadspoort van Amiens. Hij had alleen nog maar zijn
soldatenmantel en zijn wapens. In de poort zat een bedelaar, die helemaal
geen kleren aanhad.
Martinus zag hoe hij de voorbijgangers smeekte om hem te helpen en
medelijden met hem te hebben. Maar ze liepen hem allemaal voorbij.
Martinus begreep dat hij iets moest doen. Maar wat? Hij had immers alles al
weggegeven. Toen trok hij zijn zwaard en sneed zijn mantel middendoor.
Hij gaf de bedelaar de ene helft. De rest sloeg hij zelf weer om zijn
schouders. Er waren omstanders die Martinus uitlachten, omdat hij er in die
halve mantel belachelijk uitzag. Maar anderen schaamden zich, omdat zij
veel meer hadden dan die soldaat, en toch de bedelaar niet geholpen
hadden.
's Nachts toen de mensen sliepen, had Martinus een droom. Hij zag Christus
vóór zich staan, nogal raar gekleed.
Christus zei tegen Martinus: 'Bekijk me eens goed.' Toen zag Martinus, dat
Christus het stuk mantel droeg dat hij aan de bedelaar had gegeven.
En hij hoorde Hem tegen de engelen zeggen: Martinus heeft nog maar pas
van mij gehoord; maar toen ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.'
Zo blijkt het waar te zijn wat Christus over zichzelf vertelt: 'Wat je aan de
minste van de mensen doet, dat doe je aan Mij!'

DONDERDAG 28 NOVEMBER:
GROTE POETS in onze Martinuskerk !
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GEZINSMIS 30 NOVEMBER.
Op zaterdag 30 november willen we iedereen bijzonder uitnodigen voor de
gezinsmis om 19:00 uur.
Samen maken we een nieuw begin tijdens dit eerste weekend van de
Advent, om samen af te gaan tellen naar het feest van Kerstmis, door de 1 e
kaars van de adventskrans aan te steken.
Tijdens deze mis zullen de aankomende communicanten van de parochie
alsook de vormelingen van Welten én van de St. Joseph onze bijzondere
gasten zijn.
De vormelingen hebben allen adventskransen
gemaakt die dan ook gezegend zullen worden;
enkele communicanten zullen meehelpen om
het altaar klaar te maken.
Kinderen zullen ook een tekst mogen lezen.
En bij deze nodig ik álle kinderen uit om naar
deze gezinsmis te komen én een adventskrans
mee te nemen. Deze kunt u dan vooraan bij het
altaar afgeven zodat deze mee gezegend kan
worden.
De mis zal worden opgeluisterd door maar liefst 2 kinderkoortjes: het
kinderkoor van de parochie ‘Makiko’ en ‘kinderkoor St. Joseph Goed
Gestemd’.
Kapelaan R. Blom

ONBEKEND MAAKT NIET ALLEEN ONBEMIND.
Mensen van goede wil. We komen ze als priester o.a. tegen bij de doop,
waarbij ouders goddank vragen voor hun kind(eren).
Maar sprekend over Bijbelverhalen, zelf uit de evangeliën, blijkt dat deze
lieve mensen van goede wil, er helemaal geen notie van hebben.
Begrijpelijk. Langs vele wegen is er ook weinig “oor” voor. Het regelmatig
bezoeken van eucharistievieringen waarin toch tal van lezingen aan bod
komen gedurende de weekenden, verspreid over de jaren, is niet in trek.
Zelf lezen, is niet meer zo aan de orde, tenzij ze als ouders weer omwille
van hun kinderen een kinderbijbel zouden gaan lezen. Maar dat komt er niet
altijd van.
Op scholen klonk een Bijbelverhaal ook niet altijd en als, dan landde het
niet erg diep in de meeste gevallen.
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Bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament, om in de 4 Evangelie-boeken de
Persoon van Jezus te leren kennen, blijven ons daarom vreemd.
We leren het dan ook niet, om daar mee om te gaan. In het beste geval
leest men een stukje, maar heeft nooit de vaardigheid geleerd, om het zó
tot zich te laten doorwerken, dat we er een ontmoeting van maken met
Iemand. Iemand die ons in deze leermomenten iets wil zeggen over het
leven, gezien vanuit God.
Bescheiden voorbeeld: als we lezen dat de leerlingen onderweg zijn over
het meer, het gaat stormen en ze voelen doodsangst opkomen, roepen ze
naar de slapende Christus: “Heer, raakt het u niet dat wij vergaan”.
Het antwoord is tweevoudig: wat maakt ge u druk, waar is jullie geloof? Ik
ben toch bij u! En zich richtend met een dwingend woord tot de storm ging
deze vervolgens liggen.
U vind het in het Lukasevangelie, Hoofdstuk 8, verzen 22-25.
Dat stukje kan ons aansporen om eens te kijken: met wie ben ik “op weg?
Waarheen ben ik “op weg? ”Ken ik ook “stormen” in mijn leven? Dat ik het
leven lastig vind, bedreigend, uitzichtloos.
Ken ik de angst en zelfs wanhoop van de apostelen? Roepen we ook dan
niet in de kerk middels een kaarsje tot God: Waar bent u? Raakt het u niet
wat mij overkomt? Of klagen we erover bij mensen, zoeken we onze
toevlucht in god-weet-wat voor hulpmiddelen en zijn we niet meer gewend
tot Jezus te gaan?
Waar is mijn geloof gebleven, dat betekent: het vertrouwen dat God weet
wat we overkomt? Heb ik het te weinig voedsel gegeven? Want als Hij
spreekt, gebeurt er ook daadwerkelijk iets. Maar waarom gebeurt er niets in
met en met mij? Omdat ik Jezus toch niet met vertrouwen nader en Hij met
zijn woord mij niet kan raken?
Zo leert een mens om te gaan met een paar verzen, waarin ons een rijk
aanbod wordt gedaan om het leven te leven in zijn lief en leed, met alle zoet
en zuur waaraan niemand ontkomt.
Misschien iets om eens over na te denken of om dit te leren doen met een
aantal mensen samen? Graag wil ik u op weg helpen om met het evangelie
te leren leven.
Hebt u belangstelling, laat het me weten op het mail adres:
th.v.galen@pancratiusheerlen.nl
Als er belangstelling is, gaan we voor een avonduur een aantal data prikken.
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MISSTIPENDIA 2014
De diocesane Financiële Commissie heeft onlangs voor het
kalenderjaar 2014 de volgende adviestarieven voor parochies inzake
misstipendia en kerkbijdrage vastgesteld.
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of
zondagmissen worden gehouden
Begrafenismis (rouwgeld)
Huwelijksmis (trouwgeld)
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een
andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in
crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende
uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)

€ 10,-€ 25,-€ 250,-€ 400,-€ 400,-€ 50,-€ 400,-€ 400,--

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis )
05 jaar
10 jaar
20 jaar

€ 50,-€ 100,-€ 200,--

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
05 jaar
10 jaar
20 jaar

€ 125,-€ 250,-€ 500,--

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het
crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder
navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd
aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de
betreffende kerkdienst,c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben
betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige
parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren
geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.
De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,-- voor 2014.
Het richtsnoer voor kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een
economische eenheid.
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NOVEMBER GEZIEN,
- vanuit de carnavaleske kant
In het seizoen 2013-2014 viert de Heëlesje VV De Winkbülle haar 66-jarig
jubileum. Het vieren van dit jubileum wil de vereniging doen met en door,
maar vooral ook vóór de inwoners van Heerlen. Zoals uit het programma
blijkt wordt met jong en oud rekening gehouden. Vanaf donderdag 14
november zal op het Pancratiusplein een paviljoen staan waar het jubileum
gevierd zal worden.
Donderdag 14 november, 20.11 uur, ouderwetse Winkbülle Revue. Met
medewerking van Arno Deckers, Blauw Sjuut, Dans- en showgroep Scope,
Ivo Rosbeek, Fer Kousen, Herm Adams, Klumpkes Blumkes, Frits Pelt. Er
worden entreeprijzen gehanteerd.
Vrijdag 15 november, 19.11 uur, wijkfeest Wink i de Boeët. Een wijkfeest
voor en door de wijken van Heerlen. Alle wijken staan in de spotlight. Dit
feest is gratis.
Zaterdag 16 november, 18.11 uur jubileumreceptie Heëlesje VV De
Winkbülle. Iedereen is welkom om de vereniging te feliciteren.
De hele avond doorlopend artiesten en dj in het paviljoen met om 23.00 u
als grote afsluiter: Anderkovver. Deze hele avond is gratis.
Zondag 17 november: Heilige Mis, 14.33 uur, uitreiken Gouden en
Zilveren ezels. 18.11 uur, ‘De tent sluit’ en feest in de Heëlesje horeca.
- vanuit het kerkelijke jaar
Nadat we in de Pancratius met gezongen missen zijn begonnen op 1 en 2
november op zondagse tijden: 10.00 uur, stappen we richting einde
kerkelijke jaar. Zondag 1 december is het weer de eerste Advent.
Maar daaraan voorgaand vieren we op 24 november het slotakkoord: het
Feest van Christus Koning.
Inmiddels stapt Sinterklaas ook weer vanuit de zijlijn binnen, al dan niet
meer met Zwarte pieten.
Witte pieten of Gele (kanarie) pieten, wel niet in de kerk maar vanuit het
kerkelijk erfgoed dat
we leren goed te doen en mensen te belonen voor het goede ( spreken
maar niet erover dat we ook de roe niet moeten sparen als wijs opvoeder).
Maar de Goedheiligman wordt al snel overklast door Santa Klaus, de
kerstman. Zeg maar: een Sinterklaas met lange adem en
uithoudingsvermogen bij koud weer. Voor beide kanten is veel te zeggen…
en veel aan te doen.
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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 parochie: www.parochie-welten.nl/site/

Pastoor-Deken Th. v. Galen fso,
Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon
045 - 571 36 82
E-mail
th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom
Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
Telefoon
045-541 38 96 of 06-55 72 28 69
E-mail
rickblom7@hotmail.com
Indien pastoor-deken en kapelaan R. Blom verhinderd zijn kunt U zich bij
spoed melden bij:

Kapelaan P. Zuidinga
Bij spoed: telefoon 06-11 28 43 29

Diaken L. Franssen
Telefoon

045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings
Telefoon

045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:
Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:
Telefoon
045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

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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