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DECEMBER 2013,  

Advent editie  

 
Van 30 November t/m 22 December.  

 
Over ONMACHT en ALMACHT. 
 

           Wie zal zich niet al eens onmachtig hebben gevoeld? Niet alleen bij 
ernstige ziekte of door handicap. Wanneer er door werkeloosheid niet alleen 
een financieel gat kan ontstaan maar er ook een emotionele kater wordt 
opgedaan! Of als je zwaar door en in mensen werd teleurgesteld, werd 
belogen en bedrogen en een rad voor de ogen kreeg gedraaid? 

           Ik vrees dat het teveel zal zijn om alles te benoemen dat ons 
onmachtsgevoelens zal schilderen.  
Zelf voel ik me vaak zo onmachtig om alles te doen wat ik zou moeten of 
willen doen. Maar dromen van een te overziene parochie met enkele 
kapelaans en weinig tot geen vergaderschema’s zodat je weer dicht bij de 
mens kunt gaan staan, is niet realistisch. Maar het kan best wel eens 
drukken, als je het te menselijk blijft bekijken.  

           Een gelovige kijk leert dat God ook onze onmacht niet naast zich 
neerlegt. Net als wij echter moet ook Hij onmachtig zich weten.Iets dat Hem 
eigen is, omdat Hij géén mens dwingt! De totale vrijheid ons gegeven (buiten 
de beperkingen van aard en karakter, van fysieke natuur en de plaats in de 
tijd en de samenleving) kan ieder mens ten goede gebruiken of ook evenzeer 
misbruiken. En weten we niet dat dit laatste ook daadwerkelijk méér 

geschied dan ons lief is? Dat je bijvoorbeeld in je goed vertrouwen je 
belazerd weet door mensen die zich je vrienden noemden bijvoorbeeld?  Je 
zou van verdriet of ergernis ziek kunnen worden en zeer opstandig en boos. 
Maar…God handelt zo niet. 
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            Hij bevriest de tong niet van iemand die gaat liegen of straft hem 
achteraf daarmee. Hij legt niemand lam en aan banden die valse wegen 

bewandelt. Hij slaat niemand met blindheid die kijkt naar zaken waar hij of 
zij beter geen oog op werpt. Hij vernietigt niet het geld dat aan verkeerde 
zaken wordt uitgegeven. Hij die almachtig is, stelt zich onmachtig op. Maar 
zoekt desondanks naar wegen om de mens te winnen.  
            Zo moeten we de Advent zien. Nadat Hij zich een volk had verkozen 
om zijn boodschap te verstaan, een volk dat Hij leidde met vele wonderen en 

geweldige persoonlijkheden, nadat Hij middels profeten had opgeroepen tot 
inzicht en trouw aan het Verbond, moest Hij aan den lijve ervaren dat 
mensen hun ogen en harten en oren gesloten hielden.  
Zijn niet welkom zijn drukte Hij uit in zijn laatste reddingsactie: de 
menswording van zijn Zoon. Deze werd geen plaats aangeboden waar 
mensen zich ophielden. De plek van de beestenboel werd Jezus en zijn 

Moeder Maria geboden, om er vervolgens weer belaagd te worden. 

Desondanks kwam Hij, gaf zich en na de totale onmacht doorstaan te 
hebben, bracht Hij Licht, Eeuwig Licht.  
Misschien goed om in de Advent (weer) aansluiting te zoeken zodat we ook 
onze onmacht kunnen dragen. 
 
Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen        

 

 

ADVENT 
 

Wij wachten op de koning 

die ons de vrede brengt, 

ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 

 
Vier kaarsen zullen branden, 

het licht groeit vlam voor vlam, 
Het houdt de nacht gevangen 

totdat Hij komt! 
 

Het vuur van onze vreugde, 
de gloed van ons gezang 

zal niet meer kunnen doven 

totdat Hij komt! 
 

Wij wachten op de koning, 
zijn ster is al gezien. 

Vol vrede is de morgen 
wanneer Hij komt! 

 
Sytze de Vries 
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GEZINSMIS 30 NOVEMBER.  (herhaling van bericht ) 

 

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 1e 
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 ‘Markiko’ en ‘kinderkoor St. Joseph Goed 
Gestemd’.                              
 

Kapelaan R. Blom 

 

 

KERSTWANDELING WELTEN/BENZENRADE: 22 DECEMBER  

 

 

Ook dit jaar is er weer een Kerstwandeling.  

Wederom georganiseerd door Harmonie TOG en het WF Koor. 

Opnieuw wordt er een mooie wandeling uitgezet en verschillende 

adressen aangedaan waar de kerstsfeer aangewakkerd wordt. 

 

Dit jaar werken ook de Catharinaschool, 

Natuurvriendenhuis Villa Eikhold en Weltermolen 

mee. 

 

De wandeling start vanaf 14.00u vanuit het 

Gemeenschapshuis waar ook geëindigd wordt onder 

het genot van een drankje en/of hapje en een 

gezellig na-praatje. 
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KERSTMARKT SCOUTING WELTEN:  

 

December nadert met rasse schreden. Zo ook de kerstmarkt van 

Scouting Welten. Zondag 8 december van 11.00u tot 16.00u in het 

Gemeenschapshuis Welten. 

 

                   

KERSTVIERING VERENIGINGEN: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

>>>>>   DINSDAG 17 DECEMBER GÉÉN AVONDMIS   <<<<< 

 

 

KERST – ZIEKENCOMMUNIE: 

 

De ziekencommunie wordt rondgebracht  

op zaterdagochtend 21december  

door Kapelaan R. Blom.   

Op dinsdagmiddag 24 december  

door Diaken Franssen.  

U kunt zich hiervoor opgeven bij: 

Kapelaan Blom 045-542-6767 of                    

Diaken Franssen telefoon 045-575-1417. 

 

DINSDAG 17 DECEMBER: 

14.00u Kerstviering in de kerk, 

 

Seniorensociëteit, Zonnebloem, 

Annabond, Zij-aktief 
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AANGESPROKEN DOOR GODS WOORD; 

 

Ook het komend jaar willen we onze ogen en oren 
richten op de bijbel.  
Te lezen wat God ons wil zeggen en te ‘horen’ wat 
God van ons vraagt.  
Een gesproken woord doet iets met ons. Een 

scheldwoord raakt ons, maar ook een woord van 
oprechte liefde doet iets met ons binnenste. God wil 
ons ook aanspreken door zijn boek van liefde, die wij de bijbel noemen, 
opdat Zijn liefde iets met ons doet en ons weer mag dragen in het komend 
jaar!   
 
Graag wil ik u verwelkomen op de maandagavonden, om samen de bijbel 

open te slaan.  
We komen bij elkaar in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie op 
de Heerlerbaan van 19:30 uur tot 21:30 uur.  
Een kop koffie of thee met iets erbij zal niet ontbreken. De avond wordt 
besloten met het samen bidden van de dagsluiting. Graag tot op een van de 
komende bijeenkomsten!!  
 

 
Kapelaan R. Blom 
 
 
Data van de Bijbelgroep: 

 

Maandag 2 december, 
maandag 6 januari,   maandag 3 februari,  
maandag 10 maart,   maandag 14 april,  
maandag 5 mei   en   maandag 16 jun. 
 

 

 

 

 
 

 
 



 6 

 
 

 
 
 
 

OVERLEDEN en UITVAART vanuit onze Parochie: 
 

 
12 Nov 2013 Albert Corten 87 jaar 

13 Nov 2013 Lenie Vaessen-Habets 77 jaar 
 

 
Heel veel sterkte bij dit grote verlies. 

 
 

H.MIS in DAGKAPEL: 

 

DAAR HET AL AARDIG KOUD BEGINT TE 

WORDEN EN DE 

“ KERK “ OOK OP DE KLEINTJES MOET 

LETTEN, IS BESLOTEN OM 

OP ZATERDAGAVOND DE H.MIS IN DE 

DAGKAPEL TE LEZEN. 

MITS ER OP ZATERDAG VEEL INTENTIES OF     

ANDERE ACTIVITEITEN ZIJN, WORDT DE GROTE 

KERK OPGESTOOKT. 

 
 

INLEVERDATUM MISINTENTIES e/o KOPY: 

 

   
 

Als u er zeker van wilt zijn dat uw misintenties, mededelingen van uw 
vereniging of ander nieuws voor de periode 22 DECEMBER - 2 FEBRUARI 
2014 in het parochieblad geplaatst worden, raden wij u aan dit uiterlijk op 
dinsdag 10 DECEMBER via mail: sintmartinus@home.nl , telefonisch of  
persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven!    
                         

Secretariaat open op Dinsdagochtend van 10.00u–12.00u.          

 

mailto:sintmartinus@home.nl
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ZATERDAG 30 NOVEMBER 

H. Andreas, apostel  

1e lezing Jes. 2,1-5 

Ev.: Mt.24,37-44 

19.00u: Markiko en 

kinderkoor St.Joseph “Goed 

Gestemd”, Heerlerbaan. 

Gezinsviering  

 

Jrd Troutje Vrösch (st);  

Pol Eijmael (c);  

Levenden en overleden leden vd 

Fam. Andreas van Horne en 

Anna-Maria Houben;  

Maria Roumans-Wouters (c);  

Chris In de Braekt (c); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 1 DECEMBER 

1e ZONDAG vd ADVENT. 

1e lezing Jes. 2,1-5 

Ev.: Mt.24,37-44 ( A jaar ) 

10.00u: Maarten Vonhögen 

 

6 wekendienst Jeanny de 

Vlieger-Laeven; 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Bèr Boelen (c); Carola Tuinstra-

Kloppenburg;  

 

DINSDAG 3 DECEMBER 

H. Franciscus Xaverius, priester 

18.40u Adventsvesper  

19.00u H.Mis 

 

Ouders Maigray-Schreurs; 

Ouders Paffen-Wachelder; 

 

WOENSDAG 4 DECEMBER 

09.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera.(st); 

t.e.v H.Barbara (st); 

 

ZATERDAG 7 DECEMBER 

H. Ambrosius, bisschop en 

kerkleraar  

1e lezing: Jes. 11,1-10 

Ev: Mt. 3, 1-12 

19.00u: WF Koor. 

 

Tiny Waterval-Stevens;  

voor overleden ouders Waterval-

Huppertz en uit dankbaarheid; 

Elly Huppertz-Stevens (c); 

Echtp. vd Boom- vd Boom (c);  

Wim Martens (c);  

Mevr. Coenen- de la Roy; 

 

ZONDAG 8 DECEMBER 

2e ZONDAG vd ADVENT 

1e lezing: Jes. 11,1-10 

Ev: Mt. 3, 1-12 

10.00u: Chrisko  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 



 8 

Fien Baggen-Diederen (c); Sjef 

Brouns v.w verjaardag (st); Leo 

v Bergeijk (c); Annie Coenen-

Zimny (c); Maria Hermans; 

Jaardienst Sjeng Habets; 

 

DINSDAG 10 DECEMBER 

18.40u Adventsvesper  

19.00u H.Mis 

 

Ouders Maigray-Schreurs; 

Jaardienst Ouders Wachelder-

Hazen; 

 

WOENSDAG 11 DECEMBER 

09.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

ZATERDAG 14 DECEMBER 

H. Johannes van het Kruis, 

priester en kerkleraar  

1 lez: Sir. 48, 1-4+9-11 

Ev.: Mt. 17, 10-13 

19.00u: Maarten Vonhögen 

 

Voor alle vrijwilligers vd 

parochie;  

Echtp. Brouwers-Claessen (st); 

Ger Kurvers; Ivonne van Huêt; 

Marie-josé Videler-Kraussen (c) 

Maria Roumans-Wouters (c); 

Chris In de Braekt (c);   

 

ZONDAG 15 DECEMBER                                                 

3e ZONDAG vd ADVENT 

1e lezing: Sir. 48, 1-4+9-11 

Ev.: Mt. 17, 10-13 

10.00 uur: Gregoriaans 

 

Elly Huppertz-Stevens vw haar 

verjaardag ; Echtp. Hoppers-

Retera (st); Jrd Harrie Goltstein 

en Claartje Goltstein-Bosch (st); 

Jaard. Ennio Starremans en 

Huub Starremans; 

 

DINSDAG 17 DECEMBER 

Géén avondmis !! 

14.00u KERSTVIERING 

VERENIGINGEN;  

 

Voor alle levenden en overleden 

leden van Seniorensociëteit, 

Zonnebloem, Annabond, Zij – 

aktief.  

 

WOENSDAG 18 DECEMBER 

09.00u: H. Mis 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

VRIJDAG 20 DECEMBER 

11.OO uur 

KERSTVIERING 

CATHARINASCHOOL. 
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ZATERDAG 21 DECEMBER 

1 lez: Jes. 35, 1-6a +10 

Ev.: Mt. 11, 2-11 

19.00u: Dameskoor St. 

Martinus 

 

Voor Ouders Cordewener-

Lemmens (st); 

Jaard. Harrie Weerts (st); 

Ouders Extra-Schillings; 

     

ZONDAG 22 DECEMBER                                                    

4e ZONDAG vd ADVENT 

1e lezing: Jes. 35, 1-6a +10 

Ev.: Mt. 11, 2-11 

10.00 uur: Koor Beau Geste 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); voor 

wijlen Deken C. Buschman  

(st); Sjir Sijstermans (c); 

            

KORTE VERSIE v d KERST : 

24 DECEMBER KERSTAVOND 

 

17.3O uur: HERDERTJESMIS 

GEZINSVIERING 

 

20.00 uur: 1e NACHTMIS  

WF.KOOR 

 

Ouders Mathieu Heuts-

Quaedvlieg; Sjir Sijstermans (c); 

Ouders Kerkhoffs-Fransen en 

fam.Fransen; Jo Roeks; 

Corrie Ruyters-van Zundert;  

22.00 uur 2e NACHTMIS 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor 

St. Joseph 

Heerlerbaan/Welten 

 

Overl. Fam. Schouten; Johan de 

Bie (c); Jos Inglot-Vellen; Chris 

In de Braekt (c) ; Jo Handels en 

ouders Handels en ouders 

Dohmen; Fam. Buck-Offergelt; 

Fam. Kals-Feijen;  

 

WOENSDAG 25 DECEMBER 

1E KERSTDAG 

Hoogfeest Geboorte vd Heer 

 

1e lezing: Jes. 62, 11-12 

Ev.: Lc. 2,15-20  

10.00 uur: Voerendaals 

Mannenkoor 

 

Pol Eijmael (c) ; Echtp Hoppers-

Retera (st); Jo Paas en 

overleden familieleden (c); 

 

DONDERDAG 26 DECEMBER 

2E KERSTDAG 

Feest vd H. Stefanus 

 

1e lezing: Hand. 6, 8-10+ 

7,54-60 

Ev.: Mt. 10,17-22 

10.00 uur: Gregoriaans 

 

Mia Vankan-Jannes z.g en Mieke 

Jacobs z.
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Brief van de bisschop welke ons ter publicatie werd 

aangereikt. 
 

           Het Jaar van het Geloof - dat nog door paus Benedictus is uitgeroepen 
- loopt nu ten einde. In ons bisdom hebben in diverse parochies activiteiten 
plaatsgevonden om het belang van het geloof opnieuw onder de aandacht te 
brengen. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was geloofsoverdracht 
vanzelfsprekend. Kinderen kregen de rituelen en gebruiken van thuis mee. 

En op school werd aan de hand van de catechismus met een vraag- en 
antwoordmethode het geloof systematisch uitgelegd. Maar we mogen ons nu 
afvragen of er toen sprake was van echte geloofsoverdracht of dat er alleen 
maar standaardzinnetjes uit het hoofd werden geleerd. Er werd nauwelijks 
over het geloof van gedachten gewisseld en er werd zeker niet over 

gediscussieerd. Ik denk dat we rustig mogen stellen dat er ook toen maar op 

beperkte manier sprake was van geloofscommunicatie. De schat van het 
geloof werd wel aangereikt, maar daarom nog lang niet altijd eigen gemaakt. 
          In de bewogen jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hebben 
velen de geloofsschat als ballast van zich afgeworpen; blij bevrijd te zijn van 
een geloof, dat in de eigen ervaring was gereduceerd tot een verzameling 
van regels, wetten en plichten. Vreugde aan het geloof werd zeker niet door 
iedereen beleefd. Laten we daar maar eerlijk over zijn. Veel mensen hadden 

in die oude situatie geen persoonlijke band met God opgebouwd of deze 
alleen als drukkend ervaren. Misschien werd God in de verkondiging te zeer 
voorgesteld als het strenge alziende oog dat alles ziet en niets vergeet. God 

was bij velen meer bekend om Zijn straffen dan om Zijn liefde, Zijn 
barmhartigheid en Zijn liefdevolle blik van tederheid en mededogen. 
Geloofsoverdracht is dus veel meer dan het overdragen van kennis. Ook de 
geloofsbeleving is belangrijk. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft 

geprobeerd hierin  verandering te brengen, door de kerk meer als een 
gemeenschap te presenteren, waarin de gelovigen zelf actief participeren.  
Nu het Tweede Vaticaanse Concilie met al haar veranderingen vijftig jaar 
achter ons ligt, moeten we bereid zijn een balans op te maken en ons de 
vraag te stellen: "Hoe nu verder?" Intussen is er een nieuwe generatie 
kerkmensen aangetreden. Voor hen is het geloof niet langer meer een 

vanzelfsprekendheid die van thuis uit is meegegeven. Iedere als kind 
gedoopte gelovige staat vroeg of laat voor de eigen keuze om als bewust 

christen door het leven te gaan. Het cultuurkatholicisme loopt ten einde.  
Ons geloof is niet zelf bedacht, maar is ons geschonken. 
God heeft zich als een God van mensen doen kennen. Hij heeft mensen bij 
naam aangesproken. Dat gebeurde al bij Abraham, de eerste van alle 
gelovigen en in de hele geschiedenis van het Joodse volk. Het gebeurde op 

een niet meer te overtreffen wijze in Jezus, Gods Zoon. Hij leefde in ons 
midden en deelde het dagelijkse leven en alles wat daarmee verbonden is 
met ons. Elk woord dat Jezus sprak en elke daad die Hij stelde, was altijd 
een teken van Gods liefde voor ieder van ons. Bewust geloven in onze dagen 
betekent dat we geloven in de persoon van Jezus als de Christus en de Zoon 
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van God. Hij is de mens geworden God in ons midden. In Jezus heeft God 

een menselijk  gezicht gekregen. In Jezus heeft God ons menselijk leven 
gedeeld. In een daad van uiterste liefde is Hij zelfs aan 
het kruis gestorven om alle kwaad van ons weg te nemen en ons met de 
hemelse Vader te verzoenen. Dat is de kern van ons geloof.  
        In de zondagse eucharistievieringen spreken we dat uit in de 
geloofsbelijdenis, die niet voor niets begint met de woorden Ik geloof. Credo 
zeggen we in het Latijn. Dat is afgeleid van cordo: Ik geef je mijn hart. 

Geloven is een daad van liefde, zoals een man en een vrouw elkaar hun hart 
schenken. Geloven houdt in dat we ons hart geven aan Jezus, die altijd hart 
voor ons heeft gehad. Zelfs aan het kruis. Het houdt ook in dat we geloven 
dat God zelfs na de kruisdood van Jezus Zijn handen niet van ons terugtrok. 
In plaats daarvan liet Hij Zijn Zoon opstaan uit de dood. En Zijn liefde kwam 

over ons in de gave van de heilige Geest, Gods blijvende en bezielende 

nabijheid voor altijd. Wij leven nu in het jaar 2013 na Christus. Maar veel 
gedoopten leven eigenlijk nog vóór Christus, want ze zijn er niet aan 
toegekomen om hun hart aan Jezus te geven of Hem tot hun hart toe te 
laten. Wie dat wel doet, leeft met Jezus en Hij leeft met ons.  In het 
evangelie volgens Johannes zegt Jezus: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader... Ik ben 
de Weg, de Waarheid en het Leven.... Ik ben de verrijzenis en het leven...  
Ik ben het Brood van het eeuwig leven...’. Uit deze woorden spreekt een 

groot zelfbewustzijn. Hoe nederig Jezus ook is, over Zijn herkomst en over 
Zijn zending spreekt Hij steeds zeer zelfbewust. Hij vraagt ons om geloof in 
Hem als Gods Zoon. Misschien vraagt iemand: ‘Is Jezus nu zo belangrijk? Ik 
kan toch ook zonder Jezus een goed mens zijn? Ik kan toch zelf wel ergens 

anders mijn inspiratie zoeken?’ In antwoord daarop kan ik als uw bisschop 
niet anders dan u voorgaan in het geloof van de Kerk en u uitnodigen om uw 
hart te geven aan de Drieëne God: de hemelse Vader, de Zoon die God in 

ons midden is geweest. En aan de heilige Geest, die Geest is van de Vader 
en de Zoon. Iedereen die zich oprecht christen wil noemen en zijn of haar 
hart aan Jezus geeft en diens Woord en voorbeeld volgt, zal merken dat 
geloven ons leven verandert en rijker maakt. De met ons christelijke geloof 
verbonden opdracht tot naastenliefde kan de wereld veranderen. 
Ons geloven brengt Gods Koninkrijk dichterbij, want wij voegen Gods liefde 

toe aan deze samenleving, waarin  wij het geluk van alle mensen willen 
dienen. In de Handelingen van de Apostelen lezen we hoe de eerste 
christenen zich toelegden op de leer van de apostelen, die getuigden over 

Jezus als de Verrezene , de Zoon van God. Verder kwam de 
christengemeente samen om eucharistie te vieren en zich toe te leggen op 
het gebed. Tenslotte waren ze trouw aan elkaar en behulpzaam bij noden en 
zorgen. Deze weg die ons hier gewezen wordt, is de weg die ik als bisschop  

u graag wil wijzen en ook zelf wil gaan.  
Geloven maakt gelukkig. Niet één enkel jaar, maar een mensenleven 
lang. 
 
Frans Wiertz, bisschop van Roermond.     Roermond, november 2013.     
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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 
Ger. Bruningstr 2, 6416 EB Heerlen 
Telefoon 045-542 6767 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 

Dr. Cl. Meulemansstr 1 6418 PC Heerlen 
Telefoon:  045 541 3896        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. 

mailto:sintmartinus@home.nl
http://www.parochie-welten.nl/site/
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