Het pastorale team en alle vrijwilligers
van de St. Martinusparochie
wensen U een Zalig Kerstfeest en
een gezegend 2014.
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KERSTEDITIE 2013 en JANUARI 2014
Van 22 December tot 1 februari .

KRIJG JE NIKS, BEN JE NIKS
De prijs van de kerstzegel is ( natuurlijk) ook dit jaar weer
verhoogd. Dit omdat velen een kaart per computer sturen.
Misschien dat door die prijsstijging het aantal kaarten dat we
versturen wederom daalt. De kleurrijke wand of deur wordt
daardoor minder uitbundig en het vertrek minder sfeervol.
Omdat we minder kunnen ophangen, kunnen we ook niet
telkens herinnerd worden - met vele lieve gedachten - jegens
de mensen die aan ons dachten. Ook een reden om een
kerstkaart op te hangen. Het zien ervan schept een
verbondenheid omdat je weet wie je deze of gene kaart
stuurde. Soms is een kaart al veelzeggend, zowel over de
persoon die hem stuurt of ook over de kijk van de schrijver op
mij, de ontvanger. Kaarten kunnen soms kleine wondertjes zijn
trouwens of wondertjes bewerken, juist dan als je er een niet
verwachtte.
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Naast alle positiviteit kan ik me ook niet aan de indruk
onttrekken, dat het aantal kaarten ons iets anders moet
zeggen wat niemand onder woorden wil brengen. In dat geval
is het jammer dat er geen teller aan de wand hangt om de
digitaal ontvangen kerstwensen in beeld te brengen. Wanneer
we de kaarten laten demonstreren hoeveel mensen wel niet
aan mij dachten. Negatief geformuleerd: krijg je niks, dan ben
je niks.
We leven immers in een tijdperk van getallen. Het aantal
volgers op internet, het aantal handtekeningen onder een
actie, de aantallen bezoekers bij een tentoonstelling,
voorstelling, uitvoering, condoleance register of deelnemers
aan fietstochten, rally’s, stille tochten of protestmarsen.
Hoorde zojuist in het nieuws dat er vannacht nog nooit zoveel
mensen demonstreerden op het plein in de stad Kiev sinds
2004, een half miljoen. Cijfers zeggen ons veel of: moeten ons
veel zeggen. Enerzijds is dat waar: een winkel, restaurant,
pretpark ect. zonder bezoekers en/of geld bestedende klanten
kan een prima winkel of doel zijn. ...er moet wel geld rollen.
Want anders is het vlug gedaan, met de zaak, hoe geweldig de
aanbieder en zijn of haar personeel ook is. Het kan echter ook
zo zijn dat er met het aanbod niets mis is, maar dat “de
wereld” er nog niet op gericht is, of niet meer op gericht is.
Nelson Mandela was zeker een bekend persoon en een begrip,
maar na zijn dood zijn nog meer ogen op hem gericht. Hij
vocht immers voor een goede zaak, met inzet van heel zijn
wezen, verdroeg gevangenschap en verguizing, zocht geen
vergelding maar werkte aan de bevrijding van de niet-blanke
medemens. Tijdens zijn leven trok menig bekende
persoonlijkheid die tot ‘de groten’ der aarde gerekend mogen
worden voor kort of langere tijd, graag naar hem toe.
Met onze Jezus was dit niet anders. Bij de geboorte zien we
naast de eenvoudige kleine mens, de herders, ook
wijzen/koningen komen en hangt er een engelenkoor in de
lucht. Als Hij dan in de openbaarheid treedt na circa 30 jaar,
komen massa’s aan zijn lippen hangen en smeken om
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genezing. Zodanig dat Petrus zegt: “Heer, iedereen zoekt U”.
Tot op het moment dat Hij vecht voor onze verlossing. Op
Golgotha is er vrijwel niemand meer. Dus toch niet meer de
moeite waard? Desondanks kent heel de wereld Kerstmis,
vieren ook velen nog dat bijzondere moment dat God mens
werd. Ook als zeker niet iedereen een volgeling is, een fan.
Ook zij moeten er rekening mee houden dat de wereld even
een dagje anders is.
In onze kerken wordt het door het jaar vaak stil(ler).., weinig
sympathisanten nog biddend aanwezig rond de Christus. Wil
dat zeggen: krijg je geen bezoekers, dan ben je niks meer?
Er zijn geen bidders meer, nauwelijks nog aanbidders…Maar in
feite doen we God geen tekort, we doen ons daarmee zelf
tekort…, alleen ziet menigeen dat niet. Onze tijd beleeft
immers voor het christendom een Golgotha- tijdperk in onze
streken. Velen laten Hem in de steek. En dan humt er in mijn
hoofd de melodie en de liedtekst: “Stil maar, wacht maar, alles
wordt nieuw, de hemel en de aarde”. Daar geloof ik in, met en
door het feest van Kerstmis.
Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

PIJNLIJKE “ FEESTDAGEN “:
In de regel staan we stil bij een aantal mensen die met
Kerstmis (en minder met oud-op-nieuw) enige luxe missen en
biedt menige gemeente en werkgroep hen een maaltijd aan in
feeststemming.
Toch is er ook een grote groep, die helemaal geen echte “zin”
hebben in de dagen welke voor mensen als feestdagen te boek
staan. Hoewel we weten dat ze er zijn, vallen ze lang niet altijd
op en houden ze zich ook wat verborgen. Zeker in de stilte van
hun geslagen hart.
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Ook zij weten zich omgeven met mensen die zich verheugen,
die soms onwetend ook hen ‘fijne’ dagen wensen. Op zulke
ogenblikken moet dan iemand zich verbijten met de gedachte:
“Je moest eens weten hoe ik me voel”. Ze zien er huize hoog
tegen op, dat de stilte en de pijn de overhand krijgen. “Waren
die dagen maar voorbij, was het maar januari!”, klinkt het in
hun gedachten voortdurend.
Het is de voor de hand liggende groep mensen, waarvoor vaak
niets gebeurt of waarvoor mogelijk ook niet echt iets te
organiseren is.
Want wie loopt nu naar een adres om met andere ‘getroffenen’
de pijn te delen van de feestdagen? Dan moet iemand zich ook
als zodanig bekend willen maken, een eerste lastige stap.
Soms kan het ook niet. Je blijft achter nadat je man of vrouw
is overleden, recentelijk of ook al langer geleden. Dan zijn er
nog kinderen om je heen. Helemaal als ze nog thuis zijn. Voor
hen wil iemand zich ferm houden, proberen ze nog iets te
geven aan zorg en warmte en gezelligheid. Niets doen is dan
ook zo kaal en koud. Maar terwijl je je best doet er voor hen te
zijn, kun je ook zelf nog je ellendig voelen. Maar je gaat dan
ook niet op pad naar lotgenoten. Dat kan immers niet.
Er is een kind van je overleden. Zeker als de wond nog vers is.
Je bent wel samen met je partner man of vrouw, met andere
kinderen, maar toch…..
Voor weer anderen geldt: je wilt zoveel, maar niets lijkt te
lukken: geen werk, stukgelopen op het leven, op je relatie. Je
gezondheid laat flink te wensen over en artsen geven je weinig
hoop op herstel of zelfs op eigen verlichting.
Goede mensen om je heen laten merken dat ze het ‘begrijpen’.
Waarbij het begrip pas vaak komt wanneer je het zelf al
ondergaan hebt.
Het liefst zou je willen vluchten, even er niet zijn,
onderduiken. Maar dat kan niet. Waar anderen op vakantie
gaan zelfs, verberg je jezelf met je verdriet en
eenzaamheidsgevoelens.
Wie kan daar helpen wat is geen goedkope troost? “ Van wie
kan ik hulp verwachten” verzucht menigmaal de schrijver van
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het boek der psalmen. Hij concludeert dat hulp zal komen “van
God alleen”.
Hoe waar dit ook is, ik begrijp dat je dat niemand kunt
opdringen. Maar ik wens het hen wel toe. Dat een knipogend
begripvol hart ook echter hun deel mag zijn, misschien een
eerste teken dat mensen in Godsnaam laten zien dat ze niet
aan je voorbij zien.
Voor al deze mensen past in mijn ogen geen gelukkig
kerstfeest, maar bidt dat het komen van de Heer in alle
eenvoud, duister en ontluisterende omstandigheden hen
dichter bij de Bron laat thuis voelen.
Iets waar menigeen door de zogenaamd goede, fijne, en
prettige omstandigheden eigenlijk snel aan voorbij (kunnen)
zien.
Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

VRIJDAG 20 DECEMBER
11.00 uur Kerstviering Catharina school Welten.

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 tel: 045-542-6767 of
Diaken Franssen tel: 045-575-1417.

6

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.
BEZICHTIGING KERSTSTAL:
Tot een half uur na de diensten van 1ste en 2de kerstdag kan
men de kerststal bewonderen in onze St. Martinuskerk.
HARTELIJK DANK !!
Het Kerkbestuur wil een woord van dank laten klinken aan
allen die de kerk en haar werkzaamheden steunden op welke
wijze dan ook. Met bijvoorbeeld: gebed en kerkgang, met
vrijwilligerswerk op vele plekken in onze parochie zeer actief
ingevuld maar waar nog steeds helpende handen hard nodig
zijn, met ook zeer belangrijk: donaties en kerkbijdrage, met
steun aan de priesters en de diaken in Welten door mee te
denken en mee te doen, zoals er ook zijn onze dierbare
misdienaars en acolieten. Het jaar zit er weer op, met alle
acties en festiviteiten, met alle normaal lopende zaken en
extra aandachtsvelden. Het is weer gelukt!
Har-te-lijk Dank !! We wensen u goede en gezegende
kerstdagen en een door God gedragen 2014 !
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GEDOOPT in onze Parochie
24 November 2013:

Ties Janssen
Saar Janssen
Ebbe Janssen
Yfke Janssen
Auke Janssen
Madelief Janssen
Familie Janssen, van harte gefeliciteerd.

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk

Uw misintenties voor de periode :
1 Februari 2014 – 2 Maart 2014 in het parochieblad ?
Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 21 Januari 2014
via mail: sintmartinus@home.nl , telefonisch of persoonlijk bij
het parochie-secretariaat op te geven!
Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u–12.00u.
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1e NACHTMIS
1e lezing: Jes. 9, 1-3+5-6
Ev.: Luc. 2, 1-14
20.00 uur: WF Koor

ZATERDAG 21 DECEMBER
1e lezing: Jes 7,10-14
Ev.: Mt. 1,18-24
19.00 uur: Kapelaan Blom
Dameskoor St. Martinus.

Ouders Mathieu HeutsQuaedvlieg; Sjir Sijstermans
(c); Corrie Ruyters-van
Zundert (c);
Pap en Ben Coppers en
ouders Scheijven-Renssen; Jo
Roeks;

Voor Ouders CordewenerLemmens (st);
Jaard. Harrie Weerts (st);
Ouders Extra-Schillings;
ZONDAG 22 DECEMBER
4e ZONDAG vd ADVENT
1e lezing: Jes 7,10-14
Ev.: Mt. 1,18-24
10.00 uur: Kapelaan Blom
Beau Geste, Gemengd koor.

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor wijlen Deken C.
Buschman (st); Sjir
Sijstermans (c);
KERSTAVOND
DINSDAG 24 DECEMBER
Prof. Rohling alle diensten

2e NACHTMIS
1e lezing: Jes. 9, 1-3+5-6
Ev.: Luc. 2, 1-14
22.00 uur: Gemengd
Kerkelijk Zangkoor
St. Joseph Heerlerbaan /
Welten.
Mmv Soliste.

Voor de overledenen vd
Familie Schouten;
Johan de Bie (c); Jos InglotVellen; Chris In de Braekt (c)
Jo Paas en overleden
familieleden (c); Jo Handels
en ouders Handels en ouders
Dohmen;
( Vervolg…)

LET OP: 17.30 UUR
KINDERVIERING
mmv Markiko

GÉÉN H. MIS
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Fam. Buck-Offergelt;
Fam. Kals-Feijen;
Ouders Kerkhoffs-Smeets en
Fam.Fransen;
Jan en Mia Eurlings (c) en
Esther en Wiel Heuts;
Overl. Familieleden NiedererVermeulen; Albert Corten (c);

ZATERDAG 28 DECEMBER
1e lezing Sir. 3,2-6+12-14
Ev.: Mt.2,13-15+19-23
19.00 uur: Kapelaan Blom
Stille Mis

Voor de zieken van de
Parochie

1E KERSTDAG
WOENSDAG 25 DECEMBER
Hoogfeest, Geboorte vd
Heer
1e lezing: Jes. 52, 7-10
Ev.: Joh. 1, 1-18
10.00 uur: Kapelaan Blom

ZONDAG 29 DECEMBER
Zondag onder het octaaf
van Kerstmis;
Feest van de H. Familie,
Jezus, Maria, Jozef.
1e lezing: Sir. 3,2-6+12-14
Ev.: Mt. 2,13-15+19-23
10.00 uur: Kapl. Zuidinga

Voerendaals Mannenkoor

Gregoriaans

Pol Eijmael (c) ; Echtp.
Hoppers-Retera (st);
Overleden ouders StevensJacobs en Elly HuppertzStevens

Zeswekendienst van
Albert Corten;
Echtp. Hoppers-Retera (st);
2 de Jaardienst Johan
Ploumen (st);

2E KERSTDAG
DONDERDAG 26 DECEMBER

DINSDAG 31 DECEMBER
1e lezing: Joh. 2,18-21
Ev: Joh. 1, 1-18
19.00 uur Kapelaan Blom
OUDJAARSAVOND;

Feest van H. Stefanus
1e lezing: Hand.6, 8-10 +
7, 54-60
Ev.: Mt. 10,17-22
10.00 uur: Deken v Galen

Stille Mis

Gregoriaans

Voor alle overledenen van het
afgelopen jaar. Uit dank voor
alle goeds verkregen in het
afgelopen jaar.

Mia Vankan-Jannes z.g. en
Mieke Jacobs z.g.
Fam. Kuipers-Kurvers en
kinderen; Joep Koenen;
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ZONDAG 5 JANUARI
Hoogfeest Openbaring des
Heren
1e lezing: Jes. 60,1-6
Ev: Mt. 2, 1-12
10.00 uur: Prof. Rohling

2014

Gregoriaanse Schola

LET OP: H.MIS 10.00 uur

José Brouns-Hupperetz vw
verjaardag (st); Familie
Maes-Maas en overleden
familieleden; Echtp. HoppersRetera (st); Sjir Sijstermans
(c); Jos Inglot-Vellen;
Albert Corten (c);

WOENSDAG 1 JANUARI
H.Maria, Moeder van God.
Octaafdag van Kerstmis
NIEUWJAARSDAG;
1e lezing: Num. 6, 22-27
Ev: Lc. 2, 16-21
10.00 uur: Prof. Rohling
Gregoriaans

DINSDAG 7 JANUARI
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: Kapelaan Blom

Voor het welzijn van al onze
parochianen;
Echtp. Hoppers-Retera (st);

Ouders Paffen-Wachelder;
Ouders Stevens-Bastiaens
(st); voor alle overledenen vd
Fam. Okhuijzen (st);

ZATERDAG 4 JANUARI
1e lezing: Jes. 60,1-6
Ev: Mt. 2, 1-12
19.00 uur: Prof. Rohling
Maarten Von Högen en
Cantor

WOENSDAG 8 JANUARI
09.00u: Kapelaan Blom
Echtp. Hoppers-Retera (st);

6 wekendienst van Lenie
Vaessen- Habets;
1 ste Jaardienst van Maria
Roumans-Wouters;
Jaardienst overl. echtp. MomBeuken (st);
Echtp. vd Boom-vd Boom;
Elly Huppertz-Stevens (c);

ZATERDAG 11 JANUARI
1e lezing: Jes. 42, 1-4+6-7
Ev: Mt. 3, 13-17
19.00 uur: Deken v. Galen
Stille Mis

Elly Huppertz-Stevens (c);
Tiny Waterval-Stevens;
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ZONDAG 12 JANUARI
Doop van de Heer
1e lezing: Jes. 42, 1-4+6-7
Ev: Mt. 3, 13-17
10.00 uur: Prof Rohling

Jaardienst ouders ConstenQuadvlieg(st); Corrie
Ruijters-van Zundert (c);
Ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille;
Jrd. overl. ouders KrutzenMeurders;

Maarten Von Högen

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd Em. Pastoor J. Peters, zijn
zus en zijn ouders;
Mia en Jan Eurlings (c);
Chris In de Braekt (c);

ZONDAG 19 JANUARI
Tweede zondag door het jaar
1e lezing: Jes. 49, 3+5-6
Ev.: Joh. 1, 29-34
10.00 uur: Prof Rohling

DINSDAG 14 JANUARI
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: Kapelaan Zuidinga

Gemengd Kerkelijk zangkoor
St. Joseph
Heerlerbaan/Welten

Voor alle parochianen.

Jeanny de Vlieger-Laeven (c);
Voor wijlen Deken C.
Buschman (st); Echtp.
Hoppers-Retera (st); Ouders
Knubben-Kerckhoffs (st);
Jaardienst Math Frederiks;

WOENSDAG 15 JANUARI
09.00u: Kapelaan Blom
Echtp. Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 18 JANUARI
1e lezing: Jes. 49, 3+5-6
Ev.: Joh. 1, 29-34
19.00 uur: Deken v. Galen

DINSDAG 21 JANUARI
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: Kapl. Zuidinga

Stille Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Jaardienst ouders de EschBergs en Jaardienst Hub de
Esch(st); Pol Eijmael vw
verjaardag(c);Wim Martens
(c);Jaardienst Jeffrey Jongen;
( Vervolg…..)

WOENSDAG 22 JANUARI
09.00u: Kapl. Zuidinga
Voor ernstig zieken.
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ZATERDAG 25 JANUARI
1e lezing: Jes. 8, 23b-9
Ev.: Mt. 4, 12-23
19.00 uur: Kapelaan Blom

ZATERDAG 1 FEBRUARI
MARIA LICHTMIS
1e lezing: Mal. 3, 1-4
Ev.: Lc. 2 22-40
19.00 uur: Maarten Von

Stille Mis

Högen en Cantor

Jrd. ouders Kraussen-Haan
(st); Jo Paas en overleden
familieleden (c);
Mia en Jan Eurlings (c);

Fam. Jongen - van Dooren
OPGELET:

ZONDAG 26 JANUARI
Derde zondag door het jaar
1e lezing: Jes. 8, 23b-9
Ev.: Mt. 4, 12-23
10.00 uur: Prof Rohling

Na de avondmis op zaterdag
en de H. Mis op zondag zal de
Blasiuszegen gegeven
worden !

Mozart Trio, ( klarinet trio)

Chris In de Braekt (c);
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jaardienst ouders HabetsHeijnen (st);
Echtp. Mertens-Gerits en
kinderen (st);
DINSDAG 28 JANUARI
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: Deken v. Galen

ZONDAG 2 FEBRUARI
MARIA LICHTMIS
Vierde zondag door het jaar
1e lezing: Mal. 3, 1-4
Ev.: Lc. 2 22-40

Voor al onze parochianen.

10.00 uur:
Gregoriaanse Schola

WOENSDAG 29 JANUARI
09.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Albert Corten (c)

Echtp. Hoppers-Retera (st);
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FEDERATIEVELLETJE
Als bijlage vindt u een kijkje op wat we noemen: de federatie.
Een samengaan van kerken en parochies die dezelfde priesters
delen en onder een door het bisdom benoemd bestuur staan.
Dit samengaan is geen werken aan een eenheidsworst. Zo zien
we onze taken niet. Daarvoor zijn de wijken toch vaak gekend
door “iets eigens”. Wat dat soms ook mag zijn. Net zoals ook
steden hun eigen karakter hebben, is het parochieleven nooit
overal identiek. Waar we iets gemeenschappelijks hebben of
moeten zien te krijgen, daar ligt er wel eens een weg te gaan,
met alles wat doorgaans minder wordt in de kerk- en
geloofsbeleving.
Op dit moment leidt de deken 2 federaties sinds hij ook
benoemd werd voor de Moeder Anna en de Molenberg per 1
oktober jl. Het lijkt nog te vroeg om beide federaties tot één
terug te brengen, hoewel dat voor de toekomst natuurlijk wel
eraan zit te komen.
Het gevoel van de parochianen neigt zeker nog niet naar het
besef dat we één parochie zijn welke centraal wordt
aangestuurd. Veel geschiedt nog vanuit de bekende
achtergronden: overal is nog alles ‘eigen’. Samenwerking
begint met al eens: ‘over de grenzen te kijken’.
Hoe lastig dat is klinkt uit de monden van mensen die zich
afvragen: wie is nu onze “eigen” pastoor. Deze achterliggende
wens stamt uit de tijd dat elke kerk een eigen pastoor had.
Wie voorheen voor een H. Mis werd gevraagd om ergens uit te
helpen, te vervangen, deed dat van harte, maar wist zich op
vreemde bodem, als gast. Nu voelt het voor het aantal door
het bisdom benoemde priesters die al langer in dienst zijn en
de oude tijd gekend hebben als : overal wonen en nergens
thuis. Voor de jonger gewijden kan dat al anders liggen want
ze weten niet anders. Iets wat we ook bij de parochianen
tegenkomen. Sommigen verkassen makkelijk naar een
naburige kerk, waar de oudere en getrouwe kerkganger blijft
steken. Waar een mis vervalt zegt men: ze hebben me de kerk
afgepakt. Dat er 300 tot 500 meter verder wel een dienst
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wordt gedaan, is dan aan hen niet meer besteed. Waar
diezelfde ouderen de kerk nog geldelijk flink steunen met het
deelnemer zijn aan de kerkbijdrage, waardoor een kerk
onderhouden wordt, zien we nauwelijks belangstelling bij de
mensen onder de 50/55 jaar. Dat betekent, dat we afstevenen
op een toekomst, waar grenzen wel moeten gaan wegvallen.
Kortom: leven genoeg…. in de ogenschijnlijk stervende kerken.

DE MEDEWERKERS VAN HET PAROCHIEKANTOOR,
wensen U allen gezegende en gezellige kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2014.
Openingstijd van ons parochiekantoor:
dinsdagochtend van 10.00 uur – 12.00 uur.
Tiny en Mariëtte,
Ineke en Henriëtte.
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ADRESSEN:
Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:
Welterkerkstraat 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
Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon
045 - 571 36 82
E-mail
th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom
Ger. Bruningstraat 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
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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