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MAART 2014 

 
Van 1 Maart t/m 29 Maart.  

 
 

Over Het Wilhelmus en bloedtransfusie 

 
Ons volkslied kent de zinsnede dat we van Duitsen bloed zijn…Heeft 

alles te maken met de oorsprong,toen we nog als de lage landen tot 

een groter Rijk behoorden. Marnix van Aldegonde, de vermoedelijke 

auteur, die schreef op een Franse melodie, kwam uit Nassau. Men  

zegt dat het woord `duitsen` eigenlijk gewoon wijst op Nederlands 

bloed. Het werd een strijdlied om de verbondenheid te stimuleren, 

zeker in de toenmalige strijd tegen de Spanjaarden.Een tikje historie… 

 

Het is gebruikelijk dat de luisteraars afkomstig uit het land waarvan  

het volkslied gespeeld wordt, opstaan en meezingen tijdens het spelen 

en dat militairen in correct uniform salueren.Buitenlanders zingen niet 

mee met het volkslied van een ander land. In een aantal landen is het 

de gewoonte dat staatsburgers hun rechterhand op hun hart leggen.    

Sporters die het spelen van het volkslied afdwingen doordat ze als 

kampioen op het hoogste treetje staan, horen na de laatste klanken 

een luid waarderend applaus. Maar tijdens het lied is iedereen stil      

( wordt wel verwacht) en krijgen emoties de kans…., momenten om 

nooit te vergeten! 
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Als gedoopten zijn wij verbonden met Christus’ Bloed. Dat is even iets 

anders! Deze herkomst maakt dat we grenzeloos zijn, universeel, niet 

gebonden aan welk land ter wereld ook. Hij, die “koning is van hemel 

en aarde”, heeft ons  vrijgekocht van de dood en ons nieuw leven 

aangereikt, door het offer van zijn bloed. Totdat we die  

realiteit gaan zien, hebben we een leven te leiden dat niet altijd 

makkelijk is. Naast alle leuke en fijne kanten is er teleurstelling, is er 

lijden. Zorgen en lasten vermoeien de mens naar lichaam en geest, 

krachten worden geroofd en we zitten wel eens vermoeid en verslagen 

te kijken.  

Als we lichamelijk niet in orde zijn, en er geopereerd kan/moet  

worden, is het niet zelden dat we bloed bijgezet krijgen. Dit is 

levensnoodzakelijk en dat kan omdat onbekende mensen hun bloed 

gaven….dank zij hun bloed is er leven mogelijk. 

 

Voor wie geestelijke sterk wil staan is er het aanbod van de 

“bloedtransfusie” welke in de eucharistie wordt aangereikt. “Wie mijn 

Lichaam eet en mijn bloed drinkt, zal leven, leven in eeuwigheid”, zo 

sprak Jezus.  

Hoe letterlijk dit te verstaan is leren ons mensen die alleen leefden op 

de H. Communie.  

Zoals de Nederlandse Lidwina van Schiedam.  

De geconsacreerde hostie is waarlijk voedsel derhalve. Geen mens 

immers kan zoveel jaren leven zonder voedsel. 

Om zoveel goede gaven vallen we stil in de H. Mis en gaan we of  

staan of zelfs op de knieën. En na het ontvangen van de H. Hostie  

laten we Hem maar zijn werk doen, zoals een sporter diep de dank 

inademt tijdens het volkslied, omwille van de overwinning welke 

behaald werd.  

Ik zou u zo graag ook die emotie wensen, welke me soms intens 

geschonken wordt. 

Maar daarvoor is het wel zo raadzaam om mee te doen. 

 

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen  
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De renovatie van de St. Martinus 

 
Na zoveel jaren van gebruik werd het tijd om de wanden een 

opfrisbeurt te geven. En met de nieuwe verfstelling welke we laten 

aansluiten bij de oorspronkelijke achtergrond waarop de Heerlense 

Kunstenaar Eugene Laudy o.a. de kruisweg aanbracht, is ook de 

verlichting een nieuw aandachtsveld geworden.   

 

De renovatie is inmiddels in volle gang. De Dagkapel hebben we het 

eerst aangepakt, uit praktisch oogpunt. Alles wat er stond, konden we 

in de kerk herbergen. Als er deze week de verf op kan komen,is hij 

snel weer inzetbaar voor de liturgie op dinsdagavond en 

woensdagmorgen en zaterdagavond.  

 

Doorgaans komen in de laatste genoemde dienst net zoveel mensen 

dat ze een plek zouden kunnen krijgen.  

 

Voor de zondagse viering ligt dat anders, 

evenals voor uitvaarten  

(tenzij het gezelschap erg klein is).  

 

In deze gevallen kijken we naar een 

andere kerk waarin we  niet coachen zoals in  

de tijd dat de Pancratius dicht was en we als 

kerkgemeenschap ons verplaatsten.  

 

Bij een uitvaart kiest de familie naar welke parochiekerk men 

wil gaan.  

 

Voor de zondagse mis kijkt ook ieder waar men wil aansluiten. 

 

Het zou natuurlijk fijn zijn dat zij die tijdelijk schuiven, zich ook  

welkom voelen. Daar kunnen we iets aan doen indien we weten of 

merken dat dit speelt. De planning voorziet dat de Martinus met Pasen 

weer open is. Palmzondag is theoretisch haalbaar, maar één 

tegenvaller en de planning loopt scheef.  

Bovendien is uitruimen, schoonmaken en inruimen iets waar we niet 

meteen greep of zicht op hebben.     
 

Deken Van Galen 
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MEDEDELING: 
 

WOENSDAG 5 MAART ASWOENSDAG; 
 
DEZE VIERING VINDT, door de renovatie 

van onze St. Martinuskerk, PLAATS IN DE 
PANCRATIUSKERK te HEERLEN OM 19.00 

uur. 
 
TIJDENS DE MOOIE  “CARNAVALSMIS “ ZIJN WE HIERVOOR 

UITGENODIGD DOOR KAPELAAN BLOM.  
 

ZOU HET NIET EEN NOG MOOIERE VIERING WORDEN ALS WIJ 
PAROCHIANEN, AANGESTUURD DOOR CV de VLAVRÈTERS, DE 
WINKBÜLLE ZOUDEN VERSTERKEN ?  

 
 

OVERLEDEN en uitvaart vanuit onze parochie: 
 

29 Jan 2014 Mia van Enckevort-Bos, Douvenrade 100jr 

 
Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe. 

 
INLEVERDATUM MISINTENTIES:  

 

 
 

 
 

Uw misintenties voor de periode : 
29 Maart – 20 April  in het parochieblad ?  
Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 18 Maart 

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 MAART 

1e lezing: Jes. 49, 14-15 

Ev.: Mt. 6,24-34 

19.00 uur: Kapelaan Blom 

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: Prof Meulenberg  

CARNAVALSZONDAG 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Johan de Bie (c) 

 

DINSDAG 4 MAART 

GÉÉN H.MIS    i.v.m     

                    CARNAVAL 

 

BEGIN 

VEERTIGDAGENTIJD;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 5 MAART 

GÉÉN OCHTEND H.MIS 

i.v.m  

      AVONDMIS 19.00u in 

PANCRATIUS KERK, 

HEERLEN-CENTRUM 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 5 MAART 

Uitreiking askruisje in 

Pancratius kerk 

 

 

ASWOENSDAG: 

VERPLICHTE VASTEN- EN 

ONTHOUDINGSDAG 

1e lezing: Joël 2, 12-18  

Ev: Mt. 6, 1-6+16-18  

19.00 uur:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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ZATERDAG 8 MAART 

1e lezing: Genes.2,7-9+3,1-7 

Ev.: Mt. 4, 1-11 

19.00 uur: Kapelaan Blom  

Maarten Vonhögen 

 

Overledenen van de fam. 

Consten-Vrösch (st);  

Chris In de Braekt ( c); 

Fien Baggen-Diederen;  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

ZONDAG 9 MAART 

1e Zondag vd 40 dagen tijd.  

GÉÉN H. MIS 

 

DINSDAG 11 MAART 

18.40 uur: Vastenvesper  

19.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Ouders Paffen-Wachelder; 

Lenie Vaessen-Habets (c); 

Ouders Stevens-Bastiaens en 

kinderen (st); 

Chris In de Braekt (c);  

 

WOENSDAG 12 MAART 
09.00 uur: Kapelaan Blom  

 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 
 
ZATERDAG 15 MAART 

1e lezing: Gen. 12, 1-4a 
Ev: Mt. 17,1-9 

19.00 uur: Prof. Rohling 
Dameskoor St. Martinus 

Wim Martens( c); Ouders 

Gulikers-Vrösch vw 
verjaardag ( st);  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Jeanny de Vlieger-Laeven (c);  
Jrd Ouders Wilders-Gielkens  

(st); Wijlen Deken C. 
Buschman (st); 

 
 
 

 
ZATERDAG 15 MAART  

             
19.00 uur: 
 

H. VORMSEL van  alle 
VORMELINGEN  

HEERLEN-ZUID  
in RK Kerk van Heilige 

Moeder Anna, Bekkerveld. 
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ZONDAG 16 MAART 

2e Zondag vd 40 dagen tijd. 
GÉÉN H. MIS  

 

 

DINSDAG 18 MAART 

18.40 uur: Vastenvesper  

19.00 uur: Deken van Galen 

 

Voor alle overledenen; 

 

 

WOENSDAG 19 MAART 

Hoogfeest Heilige Jozef. 

09.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Overleden vrienden;  

Hannie Geelen; 

Uit dankbaarheid. 

 

ZATERDAG 22 MAART 

1e lezing: Ex. 17, 3-7 

Ev: Joh. 4,5 - 42 

19.00 uur: Kapelaan Blom 

WF Koor 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jos Inglot-Vellen; 

Ouders Lemmens-De la Haye 

(st); Jrd. Tjeu Houtackers; 

Chris In de Braekt (c). 

 

 

 

 

ZONDAG 23 MAART 

3e Zondag vd 40 dagen tijd. 

GÉÉN H. MIS    

 

 

DINSDAG 25 MAART 

Hoogfeest aankondiging  

vd Heer - Maria Boodschap. 

18.40 uur: Vastenvesper  

19.00 uur: Kapelaan Blom  

 

Overl. Broers en Zussen (st); 

 

WOENSDAG 26 MAART 

09.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

ZATERDAG 29 MAART 

1e lezing: 1 Sam. 16,1b.  

6-7.10-13a 

Ev: Joh. 9, 1 - 41 

19.00 uur:  

 

Jaardienst Jo Roeks;  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Marie José Videler-Kraussen 

(c);  

 

 

ZONDAG 30 MAART 

4e Zondag vd 40 dagen tijd. 

GÉÉN H. MIS 

Laetare - Halfvasten
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Brief aan alle Rooms-Katholieken in Nederland 

 
Broeders en zusters, 

Onder de Nederlandse bevolking leeft een groot enthousiasme voor 

een pausbezoek, niet alleen in onze Kerk, maar ook bij vele anderen. 

De bisschoppen van Nederland vinden het hartverwarmend dat 

zovelen geraakt en geïnspireerd worden door paus Franciscus en de 

manier waarop hij een volgeling van Christus is. De bisschoppen 

hebben bij hun Ad Limina bezoek persoonlijk de bewogenheid van de 

paus mogen ervaren en weten zich gesterkt door zijn bemoediging  

en zijn oproep om de hoop te bewaren. 

De mogelijkheid van een pausbezoek heeft velen in beweging 

gebracht. De paus gaf zelf in januari echter te kennen dat een 

bezoek aan ons land voorlopig niet mogelijk was.  

De bisschoppen hebben daarom in hun eerstvolgende vergadering 

besloten hem nu niet formeel uit te nodigen, terwijl hij natuurlijk van 

harte welkom is. Dat er geen uitnodiging kwam, was voor velen een 

teleurstelling. U kunt er echter van overtuigd zijn dat kardinaal Eijk 

en alle andere bisschoppen de paus graag in Nederland hadden 

verwelkomd.  

Er werd een burgerinitiatief gestart tot het verzamelen van 

handtekeningen om de paus alsnog over te halen dit jaar naar 

Nederland te komen. De bisschoppen ervaren dit als zeer 

sympathiek. Niettemin moeten zij de parochies informeren dat een 

bezoek er voorlopig helaas niet in zit. Mocht zich in de toekomst een 

mogelijkheid voordoen voor een uitnodiging, dan gaan de  

bisschoppen dit zeker opnieuw bespreken.  

Ondertussen hopen wij dat het enthousiasme voor paus Franciscus 

en zijn getuigenis van het Evangelie in woord en daad rijke vrucht 

mag blijven dragen in de Kerk en de wereld. We bidden dat dit zich 

voortzet in nieuwe en concrete keuzes voor Christus en Zijn opdracht 

God en de naasten lief te hebben in woord en daad. 

 

De R.-K. bisschoppen van Nederland 
 

Vastenactie  

 
De stichting “Kans voor open doel” is opgericht door Gerrit en Tineke 

Koenders voorheen woonachtig in Schaesberg. Tineke is lange tijd lid 

geweest van het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf. Zij 

wonen sinds 2010 in Denyase ( Ghana), een klein dorpje op 2 km 
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van Bekwai. Ze hebben in de afgelopen drie jaar een ruim netwerk 

opgezet en veel ervaring opgedaan met het aanleggen van 

waterputten( via boren) en het bouwen van weeshuizen en  

sanitaire voorzieningen. De hygiëne problematiek in het district en  

de dorpen is zeer groot en water- en- sanitaire voorzieningen zijn 

broodnodig om dit enigszins op te lossen. Diverse parochies uit het 

Dekenaat Heerlen ondersteunen dit  vastenactieproject. Tineke en 

Gerrit hebben nog de tijd om dit ter plekke te kunnen realiseren 

totdat de lokale werkgroepen geheel zelfstandig verder kunnen.  

Doelstelling van het project:                                                                                                                            

1 Een betere hygiënische situatie( o.a. beter drinkwater) in de 

dorpen en dus minder zieken.                                  

2 Het terugdringen van de moedersterfte in de dorpen.                                                                                   

3 De bewoners een beter inzicht geven over hoe de hygiëne en 

gezondheidszorg in de dorpen beter kan en moet. Dat   zij hier zelf 

wat aan kunnen en moeten doen. Dat zij dat zelf moeten gaan 

beheren.                        

4 Andere omliggende dorpen een voorbeeld te geven, zodat ook  

daar hygiëne en gezondheidszorg de juiste aandacht krijgt.  

Wilt u de vastenactie steunen,is dat een goede zaak om uw  

helpende hand te bieden als steun in de rug voor Tineke en Gerrit  

en tevens een zinvol aandacht moment om de vasten te beleven. 

Niets is immers vanzelfsprekend. Dat we dankbare mensen leren 

zijn/blijven voor wat ons wel gegund is. 

U kunt storten via de kerk of op rekeningnummer:  

NL39 RABO 0119 9055 15  Of u doneert via de bus in de kerk. 
 

Dekenale Pelgrimswandeling, zaterdag 15 maart 2014 
 

Geef dit jaar de vastentijd een speciale invulling en doe mee met de 

pelgrimswandeling met als thema ”Even minderen voor  Ghana ”.  

Het klinkt misschien vreemd. Al lopende, staan we stil bij wat we 

kunnen betekenen voor mensen in nood. Juist in deze tijd is dat  

hard nodig.  

Zaterdag 15 maart 2014 om 11.00 uur vertrekken wij bij de 

St.Josephkerk Dr. Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan  

en lopen dan een mooie route van ongeveer 1 uur.  

 

Guus Prevoo, missionair veldwerker Vastenaktie, begeleidt ons op 

een spirituele wijze tijdens deze wandeling. Ook start er een groep 

vanuit Landgraaf  begeleidt door Hanny van der Wouw.Om 10.45uur  

bij Vaechshof te Nieuwenhagen. Onderweg ontmoeten wij elkaar en 
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lopen dan gezamenlijk verder. Bij terugkomst is er in de 

ontmoetingsruimte van de St.Josephkerk een gezellig samenzijn 

onder het genot van een broodje en koffie. De bijeenkomst wordt 

door Guus Prevoo afgesloten met een pelgrimsgebed.  

Uw vrije gave voor Ghana is welkom om 5 dorpen, in het district 

waar Tineke en Gerrit Koenders werkzaam zijn, te voorzien van 

waterpompen en sanitair. 

U kunt zich opgeven bij: Ans Houben, tel.045-5412448/ mailen: 

ajhouben@hetnet.nl of Hanny van der Wouw- Vrehen, tel. 045-

5322181/ mailen: hvrehen@telfort.nl     
 

 

 
 

 
 
Paus Franciscus 
 

Deze maand is het alweer een jaar geleden (op 13 maart om precies 

te zijn) dat paus Franciscus aantrad als de nieuwe bisschop van 

Rome en Herder van de katholieke Kerk. Ik weet zelf nog heel goed 

waar ik mee bezig was, toen er plotseling witte rook uit het 

schoorsteentje verscheen: catechese geven aan de vormelingen van 

Heerlerbaan in de Ontmoetingsruimte. Niet verwachtend dat het 

conclaaf zo snel zou verlopen kreeg ik een 'Whatsapp' (berichtje via 

de gsm) binnen: 'witte rook!!'. Ik heb toen tegen de groep 

vormelingen gezegd: 'Ok jongens, in plaats van een uur catechese 

maar een half uur want daarna gaan we op de pastorie kijken naar 

de nieuwe paus.' Zo gezegd en zo gedaan zaten we een tijd later 

voor de buis gekluisterd. Wetend dat de ouders de kinderen rond 

20:00 uur kwamen ophalen, had ik een vel papier opgehangen 

waarop stond: 'wij zijn in de pastorie'.Het viel me op dat de kinderen 

het heel interessant vonden en wat is nu een betere catechese over 

de H. Geest dan Hem zelf aan het werk te zien?? 

Het valt niet te ontkennen dat onze paus in korte tijd vele harten 

heeft weten te raken en zelf ben ik een hele grote fan! Maar laten we 

wel oppassen dat de populariteit van de huidige paus niet ten nadele 

is van emeritus paus Benedictus. Ook deze man kenmerkte zich door 

nederigheid, niet in de laatste plaats door zijn daad om af te treden 

en plaats te maken voor een opvolger.                   

                                                                             Kapelaan Blom    

mailto:ajhouben@hetnet.nl
mailto:hvrehen@telfort.nl
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Stille omgang 

 
In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 maart zal in Amsterdam 

wederom de traditionele Stille Omgang worden gehouden. 

Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het eucharistisch 

wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 

tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een 

processie gehouden. Na een inactieve periode van zo’n 300 jaar 

kwam de STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, toen een 

geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse 

processie stond beschreven. Het is thans een bidtocht in stilte waar 

jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel 

Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed 

vertegenwoordigd.Mgr.Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, 

zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de 

Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam 

gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige 

Eucharistieviering die om 01.30 uur begint in de Amsterdamse 

Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui. 

Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen 

Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten.  

Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui  

terug naar Zuid- en Midden-Limburg. Meer informatie, ook voor 

opgave, kunt u vinden op het mededelingenbord in het kerkportaal  

of u kunt zich wenden tot kapelaan Blom. 

 
Mistijden Heerlen-Zuid: 
 

 Pancratius 

Heerlen-

Centrum 

Martinus 

Welten 

Moeder 

Anna 

Bekkerveld 

Andreas 

H’ baan 

Joseph 

H’baan 

Zaterdag 09.00 uur  18.00 uur   

 18.30 uur 19.00 uur  18.00 uur  

Zondag 10.00 uur   10.30 uur 11.15 uur 

 11.30 uur    11.30 uur   

Maandag 09.00 uur  18.30 uur   

Dinsdag 09.00 uur 19.00 uur    

Woensdag 09.00 uur 09.00 uur 18.30 uur   

Donderdag 09.00 uur    19.00 uur 

Vrijdag 09.00 uur  18.30 uur   
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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/

