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FEBRUARI 2014 

 
Van 1 Februari tot 2 Maart.  

 
 

Over goed gemutst en/of goed gestemd. 

 

Het leven biedt zeker momenten waarop we ons tevreden, 
voldaan en welgezind voelen. In zulke uren of zelfs dagen 

kijken we zonniger aan tegen de dingen van het leven. Wat 
voorheen knelde of lastig was, kunnen we hebben. Een 

tegenvaller valt dan zelfs nog mee. Je omgeving vaart er wel 
bij. 
Wanneer overkomt ons dat? Dat is natuurlijk heel persoonlijk 

en daarom zó verschillend.  Een goed bericht, een leuk 
vooruitzicht, een echte meevaller op financieel of contactueel 

vlak, een onverwacht helpende hand, het krijgen van een baan 
of herstel van gezondheid. Dat alles helpt om goede zin te 
hebben of te krijgen. Je kunt weer tegen een stootje en het 

levensgevoel is even niet zo zwaar.  Je kunt alles, hetgeen 
weer even onder " de muts" schuift, welgemoed dragen. De 

stemming is daarmee positief en de omgeving geniet mee. De 
afstemming op het leven is in harmonie.  
Dus zien we een tevreden mens, een lachend gezicht en een 
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optimistische kijk. 

 
Maar als we met verkiezingen niet goed gestemd hebben, dan 

is hetgeen we over ons afroepen weinig reden om goed 
gemutst te zijn.  
Paus Franciscus riep begin december onze bisschoppen op ook 

op die plekken present te zijn, waar bijvoorbeeld besluiten 
worden genomen die maatschappelijke invloed hebben. 

Hun stem laten horen, ook als dat niet meteen betekent dat er 
naar gehandeld wordt. Ook Jezus kreeg niet alle mensen mee 
in zijn denken en spreken, maar daarom ontweek Hij de 

confrontatie niet. 
Hetgeen de paus vraagt, kwam ik al voor zijn aansporing bij 

onze kerkleiders tegen bij een kerkbestuurslid. 
Heel verrassend deelde hij me mee dat hij vast van plan was 
om met de gemeenteraadsverkiezingen mee te dingen naar 

een zetel. Onder het motto: " De stem van het kerkbestuur in 
het gemeentebestuur". De partij waar hij zich meldde gaf deze 

nieuwkomer plaats 9 op hun lijst. Joost mag weten waarom hij 
op die plek kwam, maar geheel ondenkbaar om zijn doel te 
bereiken  is die plek niet. Het vergt waarschijnlijk 

voorkeurstemmen, maar het getuigt van een profetisch inzicht. 
Chapeau! 

Iets om goed gemutst van te raken dat onze kerkmensen zich 
niet verstoppen.Want het lijkt erop dat er geen enkele fierheid 
meer is onder de gelovigen in onze gewesten.  

Velen zijn dan wel blij met de paus en zijn ongecompliceerd 
optreden, frank en vrij.   

Maar hij nodigt ons uit om evenzo te doen.     
Goede voorbeelden hebben we nodig.  
In die lijn weet ik me rijk, omgeven als ik ben door een 

groepje enthousiaste mensen die in Heerlen - Zuid werk willen 
maken van diaconie vanuit de Kerk.  

Iets dat helemaal past in de lijn van Mgr. Savelberg die als 
oud-kapelaan van de Pancratius het motto leefde: Helpen waar 

niemand helpt. Iets om goed gemutst van te raken.  
 
Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen    
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Verbouwing in Weltense Martinuskerk   

 
Terwijl ik dit typ, zijn we in de kerk van Welten druk doende 

met het onderzoek hoe we de kerk een goede  
onderhoudsbeurt kunnen geven. Nadat we al eerder zorgden 

voor dak, goten en raamwerk, is ons oog gevallen op de vuile 
wanden, de werking van vocht en de verbetering van het licht. 
Zowel in de kerk alsmede in de dagkapel. 

Geheel nieuw zal dit bericht niet zijn. Op de dank-je-wel-
vrijwilligersavond konden we al aan de aanwezigen laten  

weten dat we op deze koers zaten om de kerk weer een flinke 
upgrade te geven.  
Er heeft overleg plaatsgevonden met het bisdom, dat ons 

verlof gaf voor de plannen. Deskundigen buigen zich eerst  
over de verbetering van de muurschilderingen van Eugene 

Laudy, waardoor we ook een geschikt kleuradvies kunnen 
krijgen voor de rest van wanden en spanten.  
Om het project vlug te laten slagen, zal het wel betekenen dat 

u hinder ondervindt. Niet zozeer wanneer de dagkapel als 
eerste aan de beurt komt. De spullen van daar kunnen tijdelijk 

even de kerk in en de liturgie gaat gewoon door. Als echter de 
kerk aan bod komt, wordt ook deze volledig ontruimd. Alles 

dient voor de lente klaar te zijn, hetgeen betekent dat we niet 
onnodig lang wachten. Zodra het sein van keuzen op groen 
gaat, starten we ook met de werken. We weten nu al dat het 

resultaat prachtig zal zijn. 
Voor uitvaarten met name en zondagse missen zullen 

we hoogstwaarschijnlijk naar buurtkerken uitwijken 
voor deze relatief korte periode. Dat kunt u horen en 
lezen.  

 
Het kerkbestuur 17 Januari. 
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GEDOOPT in onze Parochie: 

 
28 Dec 2013 Roos Sauren 
5 Jan 2014 Liza Braakman 

 

Fam Sauren en Fam Braakman van harte gefeliciteerd. 
 

 
 

OVERLEDEN en uitvaart vanuit onze parochie: 

 
20 dec 2013 Mevr. Spreuwenberg-Manders 88jr 

 

Heel veel sterkte toegewenst. 

 
 

INLEVERDATUM MISINTENTIES:  uiterlijk, 
 

 
 

 
 
 

 
Uw misintenties voor de periode : 

2 Maart – 30 Maart  in het parochieblad ?  
 
Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 18 Februari  

via mail: sintmartinus@home.nl , telefonisch of persoonlijk 
(of brievenbus) bij het parochie-secretariaat op te geven 

o.v.v Misintentie, tav Secretariaat St.Martinusparochie. 
 
Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u–12.00u.  

mailto:sintmartinus@home.nl
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ZATERDAG 1 FEBRUARI 

MARIA LICHTMIS 

1e lezing: Mal. 3, 1-4 

Ev.: Lc. 2 22-40 

19.00 uur: Kapelaan Blom  

Maarten Vonhögen en Cantor 

 

Fam. Jongen-van Dooren 

 

OPGELET:  

 

Na de avondmis op zaterdag 

en de H. Mis op zondag zal de 

Blasiuszegen gegeven 

worden !  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 2 FEBRUARI 

MARIA LICHTMIS 

Vierde zondag door het jaar 

1e lezing: Mal. 3, 1-4 

Ev.: Lc. 2 22-40 

10.00 uur: Kapelaan Blom 

Gregoriaanse Schola 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jaardienst voor Reinier van 

der Kroon en ouders van der 

Kroon-Rikkers;        vervolg..        

Albert Corten (c);  Overl. 

leden v.d Fam. Schouten. 

 

DINSDAG 4 FEBRUARI 

18.40 uur: Rozenhoedje  

19.00 uur: Kapelaan Blom  

 

Echtp.vd Boom-vd Boom; 

Echtp.Hoppers-Retera (st) 

 

WOENSDAG 5 FEBRUARI 

H.Agatha, maagd en 

martelares; 

09.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Voor alle overledenen; 

 

ZATERDAG 8 FEBRUARI 

1e lezing: Jes. 58,7-10 

Ev.: Mt.5,13-16 

19.00 uur: Prof. Rohling 

Dameskoor St. Martinus. 

 

Tiny Waterval-Stevens; 

Elly Huppertz-Stevens (c); 

Ouders Extra-Schillings.  

 

ZONDAG 9 FEBRUARI 

Vijfde zondag door het jaar;  

1e lezing: Jes. 58,7-10 

Ev.: Mt. 5,13-16 

10.00 uur: Prof. Rohling 

Maarten Vonhögen 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);   

                          vervolg…  
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Jaard. Bèr Boelen; Jos Inglot-

Vellen; Chris In de Braekt (c); 

Fien Baggen-Diederen; Jaard. 

Ouders Frederix-Dohmen; 

 

DINSDAG 11 FEBRUARI 

O.L. Vrouw van Lourdes; 

18.40 uur: Rozenhoedje  

19.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Ouders Paffen-Wachelder; 

Leny Vaessen-Habets (c). 

 

WOENSDAG 12 FEBRUARI 

09.00 uur: Kapelaan Blom  
 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Levende en overleden leden 
van Zij-Actief; Brigidafeest. 

 
ZATERDAG 15 FEBRUARI 

1e lezing: Sir. 15,15-20 
Ev: Mt. 5,17-37 
19.00 uur: Kapelaan Blom 

Volkszang 
 

Sjir Sijstermans (c); Jaard. 
Ouders Quaedvlieg Muyrers 
en overl. familieleden(st);  

 
ZONDAG 16 FEBRUARI 

Zesde zondag door het jaar  
1e lezing: Sir. 15,15-20 
Ev: Mt. 5,17-37 

10.00 uur: Kapelaan Blom 
CARNAVALSMIS   mmv 

           WF KOOR.     

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jaard.José Brouns-Hupperetz 

en Sjef Brouns (st); Wijlen     

Deken C. Buschmann (st);  

Jeannie de Vlieger-Laeven     

(c); Johan de Bie (c); Voor 

alle overleden en levende 

Vlavrèters e Vlavrèterinnekes 

va Welte/Bensroa; 

 

 

 

 

 

DINSDAG 18 FEBRUARI 

18.40 uur: Rozenhoedje  

19.00 uur: Deken van Galen 

 

Voor alle overledenen; 

 

WOENSDAG 19 FEBRUARI 

09.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

ZATERDAG 22 FEBRUARI 

1e lezing: Lev. 19,1-2+17-18 

Ev: Mt. 5,38-48 

19.00 uur: Kapelaan Blom 

Volkszang 

 

2e Jaard. Jo Paas en overl. 

Familieleden (c);  

Jaard. Lieske Geurten en 

overl. Familieleden (st);  

Mia en Jan Eurlings (c);  
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ZONDAG 23 FEBRUARI 

Zevende zondag d. het jaar 

1e lezing: Lev. 19,1-2+17-18 

Ev: Mt. 5,38-48 

10.00 uur: Kapelaan Blom  

Gemengd Kerkelijk Zangkoor 

St. Joseph 

Heerlerbaan/Welten  

    

Chris In de Braekt (c);  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Carola Tuinstra-Kloppenburg. 

 

DINSDAG 25 FEBRUARI 

18.40 uur: Rozenhoedje  

19.00 uur: Kapelaan Blom  

 

Voor Ben Vork; 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 

09.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

ZATERDAG 1 MAART 

1e lezing: Jes. 49, 14-15 

Ev.: Mt. 6,24-34 

19.00 uur:  

Maarten Vonhögen en Cantor 

 

Elly Huppertz-Stevens (c); 

Tiny Waterval-Stevens; 

 

 

 

 

ZONDAG 2 MAART 

Achtste zondag door het jaar 

1e lezing: Jes. 49, 14-15 

Ev.: Mt. 6,24-34 

10.00 uur:  

CARNAVALSZONDAG 

Gregoriaanse Schola (o.v.b) 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Johan de Bie (c) 

 

DINSDAG 4 MAART 

GÉÉN H.MIS    i.v.m     

                    CARNAVAL 

 

BEGIN 

VEERTIGDAGENTIJD; 

 

WOENSDAG 5 MAART 

Uitreiking askruisje 

 

 
 

ASWOENSDAG: 

VERPLICHTE VASTEN- EN 

ONTHOUDINGSDAG 
1e lezing: Joël 2, 12-18  

Ev: Matteüs 6, 1-6.16-18  

19.00 uur:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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PAROCHIE * ST.MARTINUS * WELTEN-BENZENRADE 

 
 

 
 
INKOMSTEN   2013  2012 

 
Kerkbijdragen € 38.900,-- € 40.300,-- 

 
Collectes € 20.100,-- € 15.700,--  
 

Collectes Missie-en vastenakties €  1.400,-- €  1.400,-- 
 

Kaarsengeld €  2.400,-- €  3.000,-- 
 
HH. Missen € 11.400,-- €  9.200,-- 

 
Grafhuur € 14.500,-- €  8.300,-- 

 
Huur gebouwen €  5.900,-- €  5.600,-- 

 
Ontvangen rente en diversen € 13.900,-- € 18.400,-- 
 

Exploitatie saldo €   1.200,-- 
 

 
 
 

 
 

 
TOTALEN €109.700,-- €101.900,-- 
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Financieel overzicht over het jaar 2013 

(afgerond op €100,00) 
 

 
 
UITGAVEN  2013  2012 

 
Gebouwen en begraafplaats € 41.200,-- € 39.300,--  

energiekosten, lasten en  
verzekeringen 
 

Eredienst, pastorale aktiviteiten € 22.500,-- € 18.400,--  
en beheerskosten  

(liturgische benodigdheden,  
zangkoor, kerkversiering,  
gewaden, parochieblad,  

telefoon, porto,  
administratiekosten,  

vergaderingen, tijdschriften  
en abonnementen) 

 
Verplichte en vrijwillige bijdragen, € 12.900,-- € 17.000,--  
(afdrachten Bisdom, dekenaat,  

missie- en vastenakties etc.) 
 

Salarissen en Sociale lasten € 33.100,-- € 26.500,--  
Kapelaan, diverse medewerkers,  
sociale lasten Bisdom 

 
Exploitatie saldo  €      700,-- 

 
TOTALEN €109.700,--  €101.900,-- 
 

 
 Welten-Benzenrade 18 januari 2014 

 Het Kerkbestuur,   W.P.J.M Vaessen 
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KERKBIJDRAGE, 

De mooiste vorm van kerkbijdrage?  

Je gedoopt zijn tot leven, groei en bloei laten komen. 
Vervolgens: meedoen met het motto ‘draagt elkanders lasten’ 

in te vullen. Of ook door uw eigen kerkgemeen-schap te 
verblijden met hand- en spandiensten in de vele kansen 
behorend tot het vrijwilligers– of zelfs bestuurderswerk.  

Daarnaast blijft ook uw kerk voortdurend aangewezen op 
geldelijke steun. Hoewel we altijd al de indruk geven/gaven 

dat we klagen en klaagden, konden we het nog rooien.  
Kijkend naar de cijfers achter de bijdragers zien we dat er een 
gigantisch krater is ontstaan in de leeftijdsopbouw van het 

legertje getrouwen. Zeker kunnen we begrijpen dat mensen 
tussen de wording van volwassenheid tot aan de 

pensioengerechtigde leeftijd ook nog tal van kosten hebben 
voor hun gezin en woning. Dat ze niet altijd bezoekers zijn van 
‘Gods Wonen’ onder ons mensen. Maar ook op ons als kerk 

rust de plicht, vaak vanuit overheidswegen en door 
veiligheidsaspecten, goed onderhoud te  plegen. Waarbij de 

zorg om het gebouw niet onze enige opdracht en zorg is. In de 
maand maart vragen alle kerken, ook de protestantse, 
aandacht voor deze vorm van bijdrage. Kunt u ons een 

geldelijke knipoog schenken? In het Parochieblad van 
november hebt u kunnen lezen dat de diocesane Commissie 

van het Bisdom de adviestarieven voor het kalenderjaar 2014 
heeft gewijzigd. Zo is de minimum bijdrage kerkbijdrage 
vastgesteld op € 100,-- per jaar. Het richtsnoer voor 

kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een 
economische eenheid. Als bijlage hebben we bijgevoegd het 

Financieel overzicht over het jaar 2013, en een deelname 
formulier Kerkbijdrage. Via het deelname formulier kunt U het 
bedrag aanpassen van een afgegeven machtiging. 

Een opdracht geven tot automatische incasso. 
Wijziging van een periodieke opdracht dient U zelf door te 

geven aan uw eigen bank. Mocht u er niet uit komen schroom 
dan niet met ons contact op te nemen. 
Hiervoor alvast onze hartelijke dank.            Het Kerkbestuur. 
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DEELNAMEFORMULIER KERKBIJDRAGE  
 

 Parochie St. Martinus                U kunt het ingevulde  

 Welterkerkstraat 3                     formulier deponeren                              

 6419 CR HEERLEN                     in de brievenbus van de  

 Tel. 045-5713225                      pastorie 

 

                         AANMELDINGSFORMULIER  

De mogelijkheden om mee te doen aan de kerkbijdrage zijn:  

 

 Ik geef een machtiging tot automatische afboeking van de 

kerkbijdrage via onderstaand machtigingsformulier;  

 Ik geef zelf opdracht aan mijn bank/postbank om een bedrag 

van €…………. over te boeken op bankrekening IBAN 

rekeningnr NL39 RABO 0119.9055.15 en doe dit per 

maand/kwartaal/halfjaar/jaar.  

 Kunt u contact met mij opnemen over de kerkbijdrage. 

Telefoonnummer:…………………  

Naam en voorletters……………………………………………………..  

Adres ……………………………………………………..  

Postcode en plaats ……………………………………………………..  

                                                  Handtekening.  

                                            ………………………………………..  

                         MACHTIGINGSFORMULIER  

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:  

R. K. Kerkbestuur St. Martinus te Heerlen, om van zijn/haar 

hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven wegens 

Kerkbijdrage.  

IBANNUMMER:…………………………………………………………… 

Bedrag €………        per maand/kwartaal/halfjaar/jaar  

                               (doorhalen wat niet van toepassing is)  

Bij wijziging van het Adviestarief van het Bisdom ga ik akkoord met 

aanpassing van het tarief.  

Het betreft een: 0 nieuwe machtiging; 0 gewijzigde machtiging.      

                         (aankruisen wat van toepassing is)    

Naam en voorletters……………………………………………………..  

Adres…………………………………………………………………….  

Postcode en plaats……………………………………………………….  

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling tot 

automatische incasso opgesteld door de gezamenlijke banken, 

spaarbanken en postbank.  
Datum…………………………                    Handtekening………………………… 
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Statistieken St. Martinuskerk,  

 

 

 

Voortgang onderhoudsbeurt St Martinuskerk, 
 

Zoals boven door Deken van Galen nog beschreven,  
is ondertussen de onderhoudsbeurt van onze kerk gestart. 

Momenteel is men druk doende in de dagkapel.  
 
De streefdatum dat deze werkzaamheden klaar zijn, zal 

waarschijnlijk 15 februari a.s. zijn. 
 

Op 17 februari a.s. zal er gestart 
worden in de kerk. 
 

Excuses voor het tijdelijke ongemak, 
maar… we krijgen er een juweeltje 

voor terug.  
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Heerlense parochies op bedevaart naar Lourdes.  

 

 

 

 

 

De Franse bedevaartplaats Lourdes blijft onverminderd 

populair. Jaarlijks trekken ongeveer 6 miljoen pelgrims van 

over de hele wereld naar het stadje aan de voet van de 

Pyreneeën. Een bedevaart is niet zo maar een uitstapje maar 

een reis met meerwaarde. 

In februari 1858 sprokkelde  de 14e jarige Bernadette 

Soubirous samen met haar zusje en een vriendinnetje hout 

langs het riviertje de Gave. Bernadette hoorde het geruis van 

een windvlaag en zag in een nis van de rotswand een meisje. 

Zelf heeft zij nooit gezegd dat zij Maria zag, maar sprak altijd 

van een “mooie dame”. In totaal heeft Bernadette 18 keer een 

verschijning gehad. Vanaf dat moment heeft Lourdes zich 

ontwikkeld tot een van de grootste bedevaartplaatsen ter 

wereld. 

In de parochies van  Heerlen Noord en Zuid is het idee 

ontstaan om dit jaar met medeparochianen naar Lourdes te 

gaan.Gezamenlijk bezoeken wij de grot van de verschijningen. 

Samen lopen wij in de processies mee. Samen ervaren wij 

welke boodschap  Bernadette van Maria kreeg en wat zij ons 

vandaag nog te zeggen heeft.  

De inschrijvingen zullen gezamenlijk worden verzorgd door 

José van Kan die daarbij assistentie krijgt van Anita Peters, 
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Vivian Kreutz en Marleen Voragen. Zij zullen na de diensten in 

het weekend van 8 en 9 februari aan belangstellenden een 

informatiefolder uitreiken met alle belangrijke informatie zoals 

verblijfmogelijkheden, reiskosten enz. 

Wij maken deze reis met de Organisatie Limburgse 

Bedevaarten. 

De reis data in 2014 zijn van 30 mei t/m 6 juni, van 2 t/m 9 

september en van 18 t/m 23 september. De reis vindt plaats  

per trein, vliegtuig of touringcar. In de laatste week van 

september is er geen treinreis mogelijk. In Lourdes verblijven 

wij in moderne hotels 

Tijdens de bedevaart  wordt een volledig programma 

aangeboden. Onze eigen bisschoppen en priesters begeleiden 

ons en er zijn Nederlandstalige reisleiders. Voor eventuele 

zieke of minder valide pelgrims is Nederlandstalige medische 

en verpleegkundige hulp aanwezig. Indien nodig zorgen 

vrijwilligers voor het vervoer per rolstoel. 

Een inschrijfformulier kunt u telefonisch aanvragen bij José 

van Kan. Zij is bereikbaar op het secretariaat van de parochie 

van Schandelen op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 

09.30 en 12.30 uur. Het telefoonnummer is 045 5723473.  

Hier kunt u ook nadere informatie krijgen of vragen om  

(eventueel thuis)  hulp bij het invullen van het 

inschrijfformulier.  

Er zijn zieke mensen die zelf zo’n bedevaart niet kunnen 

bekostigen. Mocht u een zieke tegemoet willen komen in de 

onkosten, dan kunt u hier een donatie voor geven.  

Hier kunt u informatie over krijgen via José van Kan.  
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Uit het leven gegrepen. 

God wendt de eenzaamheid aan om ons te leren samenleven.  
 

Hij gebruikt de woede om ons de eeuwige waarde van de 
vrede te laten zien.  
Hij benut de verveling om ons op het belang van avontuur en 

ontspanning te wijzen.  
 

God gebruikt de stilte om ons de waarde van woorden te leren.  
 

Hij gebruikt de vermoeidheid om ons de waarde van het 
ontwaken te leren.  
Hij gebruikt de ziekte om ons op de zegening van een goede 

gezondheid te wijzen.  
 

God gebruikt het vuur om ons te onderrichten over het water. 
 
Hij gebruikt de aarde om ons de waarde van de lucht te leren.  

Hij gebruikt de dood om ons te tonen hoe belangrijk het leven 
is. 

 
J.K. 
 

Lezing aangeboden door het dekenaat Heerlen. 
 

Op donderdag 20 februari wordt een lezing gegeven door Prof. 
Dr. E. Kimman sj.  
De ontvangst is vanaf 19.30 uur in de Rousch.  

 
De lezing start om 20.00 uur met als thema: “IS ER NOG 

TOEKOMST VOOR EEN SPECIFIEK CHRISTELIJKE ETHIEK”.  
Koffie bieden we u aan, kosten worden niet gevraagd maar  
een vrije gave is welkom.  

U bent welkom en ook mensen die u kent en die dit voor ons 
belangrijke thema een warm hart zullen toedragen.  

Voor de organisatie is het wel zo belangrijk dat u zich  
aanmeldt via judith@zonnekind.nu of 06-57595999.   

mailto:judith@zonnekind.nu
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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 

mailto:sintmartinus@home.nl
http://www.parochie-welten.nl/site/
mailto:rickblom7@hotmail.com
mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com
http://www.bisdom-roermond.nl/

