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SEPTEMBER 2014 
31 augustus - 28 september  

 

Terug van weg geweest: Vinylplaten 

Het werd zeer recent als opmerkelijk nieuws uitgezonden: 

dat er weer bedrijfsmatig veel vraag is naar de vertrouwde 

oude langspeelplaten! Voor de uitvinding van de cd was de 

grammofoonplaat het populairste geluidsmedium. Ze werden  

niet veel meer gemaakt, doch in discotheken worden 

grammofoonplaten soms nog gebruikt. Voor diskjockeys is 

het een voordeel dat een plaat direct te manipuleren is. Veel 

moderne dansmuziek, maar 

ook rock en metalmuziek worden behalve op cd ook als 

grammofoonplaat uitgebracht, soms zelfs uitsluitend 

op vinyl. Waarbij de nieuwe trend wel is dat ze niet meer 

uitsluitend zwart zijn maar een kleur hebben, rood 

bijvoorbeeld. 

Nu is het in de mode niet geheel nieuw om na zoveel jaren 

weer terug te keren naar zaken die al ooit trendy waren, 

zoals we al Retro zaken kennen.  

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Compact_disc
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsmedium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Discotheek_(uitgaansgelegenheid)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diskjockeys
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rock
http://nl.wikipedia.org/wiki/Metal
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Maar kleding kent als drager een lichaam, waarbij de maten 

zorgen dat het passend kan zijn. Met de switsch naar platen 

komt er dan weer een vraag naar draaitafels, pickups  en 

zag ik al die cd. spelers en ipads en usb sticks als nieuwste 

technische snufjes weer als ongeschikt. 

Nu denk ik niet dat we dit op alle vlakken weer gaan 

ontmoeten. Dat we zelf weer groenten en fruit thuis gaan 

inwekken in die kleinere of grote glazen potten. Ik zie ook 

niet de zwart - wit t.v. terugkomen.  En er zijn zoveel 

verworvenheden die niet meer weg te denken zijn zolang we 

nog over alles vrij kunnen beschikken en de gelden ervoor 

aanwezig zijn. Alleen als het gas wegvalt en de stroom niet 

meer rijkelijk voorhanden is, zullen we weer op houtvuur  

(moeten) gaan koken, kaarsjes aansteken als het donker 

wordt. 

Tegelijk ervaar ik wel een groot verlangen naar 

natuurproducten en ziet men medicijnen uit kruiden weer 

zitten ter vervanging van alle chemische vondsten.  Zo 

weten we inmiddels ook dat mensen met een inactief 

leefpatroon een grotere kans lopen op depressie dan mensen 

met een actief leefpatroon. De schrik over het aantal mensen 

dat aan anti- depressieve middelen gebonden is of aan 

Ritalin (ernstige bijwerkingen van het gebruik van Ritalin bij 

kinderen zijn aantasting van de hersenen en een 

groeiachterstand) wordt allengs groter.  

Dat alles is niet steeds verrassend te lezen of te horen. Het 

zal niet nieuw zijn dat we aanvankelijk enthousiast met 

nieuwe zaken omgaan, totdat ….er nieuwe inzichten komen. 

Nu denk ik zelf dat de huidige afwijzing van kerk en 

christendom voor velen onomkeerbaar lijkt.  
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Dat we daardoor ook zullen beleven dat we niet alle kerken 

bedrijfsmatig kunnen blijven openhouden. Dat de invloed op 

het maatschappelijke leven van en door een gelovige kijk op 

het leven, nog geringer zal worden. En dat je makkelijk 

belachelijk kunt worden gemaakt als je wel nog uitgaat van 

een God die Schepper is en een Verlosser zond.  En toch…. 

De generatie ouderen die de achteruitgang van het 
geloofsleven zag zei dan steevast: wacht maar tot er weer 

eens oorlog komt, dan lopen de kerken weer vol. Dat denk ik 
zelf niet. Dan gaan de mensen in eerste instantie niet bidden 
maar grijpen naar hun iphone om te volgen waar wat 

gebeurt en volgen de aanwijzingen die via deze media ge-
geven worden.  En toch….ieder mens is geschapen naar Gods 

beeld en gelijkenis, of we dat feitelijk aannemen of niet. Dit 
is even waar als dat ieder mens verlangt en zelfs hunkert 
naar geluk en liefde en warmte bij kou en troost bij verdriet. 

We zullen het overal zoeken, soms menen gevonden te 
hebben. Totdat dit ook weer niet echt blijkt te zijn. Een mens 

leeft pas in zich zelf en met anderen in vrede als de mens 
dat bij God gevonden heeft. Zoals een aantal nog de 

uitspraak  kent van de heilige Augustinus die 

zelf vele jaren een “wild” leven leidde: “Onrustig is ons hart, 

totdat het rust heeft in U mijn God”. 

Het zal erom gaan dat mensen dit weer leren zien in een 

ander die deze rust wel heeft. Geen woorden maar daden 

zullen de mens en de mensheid overtuigen. Ondertussen 

groeit de onvrede in de wereld, verspreid over steeds meer 

brandhaarden. Totdat.. 

Gods liefdesverbond weer als een genadige vredesbom 

inslaat. Liever “die” zal men zeggen dan granaten, raketten,  

laat staan het gooien van een atoombom. 
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Ervaring leert dat er helaas eerst iets moet gebeuren, 

voordat onze ogen en harten open gaan. 

Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen 

 

Vragen rond dekenaal kerkenplan. 

Nadat de pers melding maakte van het boek dat als 

“dekenaal kerkenplan” de positie van de afzonderlijke 

parochies onderzocht, kwamen er – begrijpelijk -  enkele 

vragen los of maakte men opmerkingen. Sommigen dachten 

dat hun kerk al meteen gesloten wordt.  Goed om te weten 

dat dit intensieve onderzoek meer is dan een moment 

opname. De lijn is dus niet iets dat morgen zomaar zal 

wijzigen. Wat het onderzoek aandraagt zijn geen conclusies, 

maar ideeën en voorstellen wanneer het erop aan lijkt te 

komen dat de huidige posities niet meer haalbaar zijn. In die 

zin geeft het boek aanleiding tot overleg en bezinning. Zeker 

willen we ermee voorkomen dat mensen achteraf zeggen: 

we worden overvallen, we wisten van niets.  

Noch bisdom, noch dekenaat of deken echter bepalen iets of 

kunnen voorschrijven. Wat we deden is niets anders dan 

hetgeen seismologen doen: als zij iets registreren op de 

schaal van Richter, zijn ze niet veroorzakers van een beving. 

Ze vertellen aan de hand van de gegevens met welke 

krachten we te maken hebben. Zelfs het kerkbestuur, dat 

uiteindelijk de beslissingen neemt, doet niets anders dan 

zeggen wat  door de parochianen is bewerkt. Mocht een kerk 

dichtgaan voor de eredienst, is dat niet meer dan een 

conclusie welke men haalt uit diverse gangbare gegevens die 

relevant zijn.  

Goed om te weten is dat de kerken die er nu staan, vrucht 

zijn van geweldige bevolkingsgroei in de vorige eeuw door de 

opkomst van mijnen en men wilde tegemoetkomen aan de 

liturgie wens van een massa.  
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Die wens kan er wel zijn maar wordt niet gedragen in diverse 

uitingen, ook geldelijke, door een snel slinkend groepje. De 

kerk is geen bedrijf, maar kent wel bedrijfsmatige kanten.  

De gedachte dat het bisdom parochies betaalt en onderhoud, 

schijnt nog steeds te leven. Het enige draagvlak voor het in 

standhouden van een parochiekerk als liturgisch gebouw zijn 

de bezoekers en de bijdragers.  Ook een kerkbestuur trekt 

alleen maar conclusie die mensen zelf scheppen.   

 

Zonnebloemnieuws 

Zondag 14 september vieren wij met onze gasten 
ziekenzondag.Om 11.30 uur een mooie eucharistieviering 

met daarna aanbidding van het allerheiligste.De collecte na 
de hoogmis van 10.00 uur en de mis van 11.30 uur is 

bestemd voor onze Zonnebloem afdeling. Om onze 
activiteiten te kunnen organiseren is uw bijdrage heel erg 
welkom! Tevens willen wij ook nog aangeven dat mensen uit 

de binnenstad hartelijk welkom zijn als nieuwe gast. Voor 
eventuele deelname aan onze activiteiten of bezoek van een 

van onze vrijwilligers. De Zonnebloem vereniging bevordert 
de sociale samenhang: door het leveren van een positieve 
bijdrage, aan het leven van mensen die door ziekte,handicap 

of ouderdom in een sociaal isolement dreigen te raken. De 
wisselwerking verhoogt de kwaliteit van leven van beide 

groepen. Zowel van de gasten als ook van de vrijwilligers. U 
kunt zich als nieuwe gast opgeven bij Mevr. Piras, telefoonnr. 
045 - 5420115.  

Met vriendelijke groeten, namens het vrijwilligersteam van 
de Zonnebloem afdeling, Pancratius/centrum,                                          

Miep Willemsen, voorzitter 
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GEDOOPT IN ONZE PAROCHIE 

 

 
Sten Brouwers 17 Augustus 

 

Van harte gefeliciteerd 

 
 

                      INLEVERDATUM MISINTENTIES: 
 

 

 
 

 
Uw misintenties voor de periode: 
28 September tot 2 November in het parochieblad ?  

Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 16 september via 
mail: sintmartinus@home.nl , telefonisch of persoonlijk 

(of brievenbus) bij het parochie-secretariaat op te geven 
ovv Misintentie, tav Secretariaat St.Martinusparochie. 
 

Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u–12.00u.  
 

 
 
 

 

  

mailto:sintmartinus@home.nl
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ZATERDAG 30 AUGUSTUS 

1e lezing:Jer.20,7-9 

Ev: Matt.16,21-27 

Preek: Prof.Rohling 

19.00 uur: 

 

Chris In de Braekt(c); 

 

 

ZONDAG 31 AUGUSTUS 

22e zondag door het jaar 

1e lezing:Jer.20,7-9 

Ev: Matt.16,21-27 

Preek: Kapl.Blom 

10.00 uur: Nadine Maes 

 

Jrd.Ouders Kuipers-Kurvers 

en overl. kinderen (st); 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jrd.Huub van Hout; 

 

 

DINSDAG 2 SEPTEMBER 

19.00 uur: Kapl.Zuidinga 

 

Ouders Stevens-Bastiaens en 

kinderen (st); 

 

 

WOENSDAG 3 SEPTEMBER 

09.00 uur: Kapl.Blom  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

 

 

 

VRIJDAG 5 SEPTEMBER 

H.MIS KAPEL 

BENZENRADE 

19.00 uur: Kapl. Blom 

 

ZATERDAG 6 SEPTEMBER 

1e lezing: Ez. 33,7-9 

Ev.Mat.18,15-20 

Preek: Kapl.Blom 

19.00uur: Maarten Vonhögen 

en Cantor 

 

Tiny Waterval-Stevens; Elly 

Huppertz-Stevens (c); 

Overl.ouders Waterval-

Huppertz en familie;  

Karel Daniëls; Huub Kraft; 

Mariet Schielen (c);  

Alex Cremers (c); 

 

 

ZONDAG 7 SEPTEMBER 

23e zondag door het jaar 

1e lezing: Ez. 33,7-9 

Ev.Mat.18,15-20 

Preek: Kapl.Blom 

10.00uur:Gregoriaanse 

Schola 

 

6 WEKENDIENST GERDA 

SCHILLINGS; 

Jrd.Ouders Cordewener-

Lemmens (st); 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Albert Corten (c); Overl.leden 

v.d. fam.Schouten;  
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Giel Goertzen (c);5e Jrd.Rick 

Savelsberg en Anna 

Otermans; 

 

 

DINSDAG 9 SEPTEMBER 

19.00uur: Kapl.Blom 

 

Ouders Paffen Wachelder; 

 

 

WOENSDAG 10 SEPT. 

09.00uur: Kapl. Zuidinga 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

 

 

ZATERDAG 13 SEPTEMBER 

1e lezing: Num.21,4b-9 

Ev: Joh.3,13-17 

Preek: Deken van Galen 

19.00uur: Maarten Vonhögen  

 

Piet Adriaens (c); Mieke van 

Emmerik-van der Steen en 

ouders van Emmerik-Peters; 

Chris In de Braekt (c); 

 

 

ZONDAG 14 SEPTEMBER 

Feest Kruisverheffing 

1e lezing: Num.21,4b-9 

Ev: Joh.3,13-17 

Preek: Kapl.Blom 

10.00uur: Octava Dameskoor 

 

 

1e Jrd.Bertie Verboeket-

Schuncken; 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Fien Baggen-Diederen; 

Jos Inglot-Vellen; 

 

 

DINSDAG 16 SEPTEMBER  

HH.Cornelius en Cyprianus 

19.00uur: Kapl. Zuidinga 

 

Lenie Vaessen-Habets (c) 

 

 

WOENSDAG 17 SEPT. 

09.00uur: Kapl.Blom 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

 

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 

1eLez.:Jesaja 55,6-9 

Ev.Matt.Matt.20, 1-16a 

Preek: Deken van Galen 

19.00uur: Maarten Vonhögen 

 

Jrd. Overl.fam.Quadvlieg-

Leerssen (st); 

Albert Corten (c); 

Ouders Kurvers-Eussen en 

kleindochter Mireille;  

Ger Kurvers; Mia Heutz-

Benders (c); 
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ZONDAG 21 SEPTEMBER 

25e zondag door het jaar 

1eLez.:Jesaja 55,6-9 

Ev.Matt.Matt.20, 1-16a 

Preek: Prof.Rohling 

10.00 uur: Trio Vivente 

 

Jrd. Mia Hermans-Stoks 

(st);Jrd.Echtp.Stoks-Claessen 

(st); 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Deken C.Buschman (st); 

Johan Ploumen;  

Jrd.Pierre Bosch; 

5e Jrd.Ans Niemarkt-

Smeijsters; Ant.Staarink; 

 

 

DINSDAG 23 SEPTEMBER 

H.Pius van Pietrelcina (Padre 

Pio) 

19.00uur: Kapl.Zuidinga 

 

 

WOENSDAG 24 SEPT. 

09.00uurKapl.Zuidinga 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

 

ZATERDAG 27 SEPTEMBER 

1E lezing: Ez.18,25-28 

Ev: Matt.:21,28-32 

Preek: Kapl.Blom 

19.00uur: Maarten Vonhögen 

 

 

Hub de Esch (st); Pol Eijmael 

(c); Jrd.Mia Verhoeckx-

Eijmael en  

ouders Eijmael en 

overl.familieleden (st); 

Fam.Buck-Offergelt;  

Jrd. Harrie Weerts (st); 

 

ZONDAG 28 SEPTEMBER 

26e zondag door het jaar 

1E lezing: Ez.18,25-28 

Ev: Matt.:21,28-32 

Preek: Kapl.Blom 

10.00uur 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Jrd.Harrie Simons (st); 

Johan de Bie (c); ter 

nagedachtenis van Fineke 

Habets-Dabekaussen, Hub 

Habets en zoon Michel; 

 

 

DINSDAG 30 SEPTEMBER 

H.Hiëronymus, priester en 

kerkleraar 

19.00 uur: Kapl.Blom 

 

 

WOENSDAG 1 OKTOBER 

09.00uur: Kapl. Zuidinga 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
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Bijbelgroep 

 
De bijbelgroep zetten we komende maanden weer voort! We 

vormen een mooie groep om ons, samen met kapelaan Blom, 
te verdiepen in de teksten van de bijbel; wat ze betekenen 
voor ons dagelijks leven!  

 
De volgende data zijn telkens op de maandag van 19.30 - 

21.30 uur: 
8 september, 6 oktober, 3 november, 8 december. 
 

Wees welkom om eens vrijblijvend een avond te komen! 
 

Dankwoord 
 
In het kort wil ik een ieder bedanken voor de komst naar een 

van de filmavonden of naar de Kroetwusjwandeling. We 
mochten rekenen op een mooie opkomst: de wandeling in de 

30 en de 2e filmavond in de 40 personen! geslaagde 
activiteiten om volgend jaar weer op te pakken en door te 
zetten. Dank aan de vrijwilligers achter de schermen voor het 

mogelijk maken van deze activiteiten en ook de vrijwilligers, 
zoals Zij-actief in Welten, voor het plukken en verzamelen van 

de Kroetwusj. 
 
Kapelaan Blom. 

 
 

 
We onderzoeken.. 

De kans om een Alpha cursus te starten.                                                                                                                                                             
Deze cursus is al in de jaren '70 ontstaan in de Holy Trinity 

Brompton kerk in Londen. In de jaren '90 verspreidde de 
cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa.  
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Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha-cursussen 

wereldwijd in maarliefst 169 landen. Ruim 23 miljoen mensen 
volgden een Alpha-cursus. In Nederland is de cursus twintig 

jaar geleden geïntroduceerd. 210.000 Nederlanders deden de 
cursus.                                                                                                  

De Alpha-cursus is iets voor u/ jou als u/je...                                                                                                                                                            

...meer wilt weten over het christelijk geloof 

...wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde 

...nieuwe mensen wilt ontmoeten 

...je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen                                                                                                                                                                      
Op de cursus worden vijftien verschillende thema's van het 

christelijk geloof besproken, zoals: 

 Is er meer? 

 Wie is Jezus? 

 Bidden: waarom en hoe? 

 Hoe relevant is het christelijk geloof? 

 Hoe leidt God ons? 

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het 

christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De 
cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten 
luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk 

geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. Lijkt het je 
wat?  Het priesterteam vindt het meer dan de moeite waard 

om dit aan te bieden. Maar we zijn nog in een “opstartfase”.  
Daarvoor zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie. 
Omdat er altijd met een maaltijd wordt begonnen gaat om 

over het hebben van een keuken, met minimaal één kok en 
een assistent/afwasser. Een eetplek voor 10 mensen, die zich 

in groepjes verdelen. Groepsleiders, die zorgen dat de 
uitwisseling over het aangereikte goed verloopt. Een 
gebedsgroep die op de achtergrond het welslagen van de 

cursus op zich neemt.  En natuurlijk deelnemers, die komen uit  
mensen die soms, zelden  of niet in de kerk komen.  
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We onderzoeken met dit stukje of er belangstellenden zijn om 

gedurende 10 vonden wekelijks te laten leiden door informatie, 
contact en uitwisseling. Het is niet gebonden aan leeftijd. Wie 

ervoor voelt l kan zich melden via de parochieadressen van de 
priesters, schriftelijk, telefonisch of via de mailadressen.     

Vredesweek 2014 van 20-27 september. 

 
Op Vredeszondag 21 september willen wij uw aandacht en 

uw aanwezigheid vragen om samen stil te staan wat Vrede en 
Gerechtigheid nu echt voor ons betekent. Van  15.00-tot 

16.00 uur  is er een samenzijn in de speeltuin het 
Baanrakkertje,  Tarwehof 49 Heerlerbaan. 
Kay Golob, dit jaar geslaagd aan het Bernardinuscollege, deed 

onderzoek naar het verleden van: Carolina van Leeuwen. 
Hierbij werd hij geholpen door zijn geschiedenisleraar Martin 

van der Weerden. Kay deed dit eerder, dit jaar, bij de 
dodenherdenking in het Stadhuis.  Haar naam, Carolina van 
Leeuwen,  werd bijgeschreven op het Joodsmonument aan de 

Akerstraat te Heerlen. Carolina werd geboren op 7 juli 1942 en 
werd in augustus samen met haar ouders en zusje op 

transport gesteld naar Sobidor. Op 2 maart 1943 kwam er een 
einde aan hun leven. Dit indrukwekkende verhaal vertelt Kay 
Golob ons op Vredeszondag 21 september 2014 in de 

speeltuin. 
In samenwerking met de basisscholen willen wij  juist  de 

kinderen erbij betrekken wat Vrede en Gerechtigheid voor 
hun betekent. De geschiedenis van de Vredeskapel aan de 
Bautscherweg Heerlerbaan, door kinderen te laten 

onderzoeken, is een onderdeel van de vredesactiviteit. Ouders 
kom met de kinderen, laat ze door verhalen leren hoe 

belangrijk vrede is, en dat ieder van ons daaraan mee kan 
helpen. Wij hopen dat u met ons aan deze bijeenkomst wilt 
deelnemen.  

Missionaire werkgroep van de Joseph- en Andreasparochie 
Heerlerbaan 
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Voortgang monument achter Parc Imstenrade. 

Een tijdje geleden informeerden we u over een bijzonder 
bouwwerk:  een kapel in de bosgebeid achter de gebouwen 

van de voormalige Vroedvrouwenschool. Deze kapel  is 
vervallen nadat ze in 1934 werd gerealiseerd door de 

religieuzen die toen werkzaam waren in en bij de opvang van 
zwangere vrouwen.  

De plek gold  als eerbewijs en gebedsplaats voor de 
doodgeboren kinderen. De plannen om de kapel meer glans te 

geven werden beperkt aangepakt: het vervallen dak komt niet 
terug( wie weet) maar middels het plakken van “de steentjes” 

die ook de banken in Heerlen sieren, komen er afbeeldingen 
van Maria en van Johannes de Doper op de preekstoel. De 
oproep kreeg al best veel positieve respons, ook in de vorm 

van donaties welke de kosten al aardig helpen bestrijden. Dank 
daarvoor. We hadden gehoopt op 15 augustus alles gereed te 

hebben, maar door het ontbreken van de passende roze 
steentjes welke een onderdeel vormen van een tableau, en 
door het wegvallen van enkele stenenleggers, is er vertraging 

opgetreden. Bedoeling is nu om in de rozenkrans maand 
oktober alles “ten doop” te houden. In onze volgende editie zal 

het concreter bekend kunnen worden gemaakt.  Van het totale 
kostenbedrag van 1200 € is al meer dan de helft binnen, bijna 
700 €. Wie nog denkt hieraan te willen bijdragen: U kunt dat  

voldoen door het bedrag over te maken op ABN/AMRO 
rekeningnummer NL 14ABNA0475683846 t.a.v. Deken van 

Galen, inzake kerkopbouw . Zij die per bank doneren krijgen 
straks een uitnodigingsbrief om bij de openstelling van de 

partij te kunnen zijn.  
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Solidariteitsmaaltijd en Theatervoorstelling in het  

teken van de werelddag van verzet  
tegen extreme armoede en sociale uitsluiting. 
Datum:    Vrijdag 17 oktober 2014     
Locatie:   Het Cultuurhuis  -   Sittarderweg 145, 6412  CD 

Heerlen 
 

     -Aanvang maaltijd 18.00 uur,17.30 uur ontvangst. 
Kosten maaltijd naar draagkracht € 2,50 tot € 7,50 
Aanmelden voor de maaltijd voor 10 oktober: zuid-

limburg@atd-vierdewereld.nl 
Of 045-5325092 (Marion Braad) of 045-5420179 (Joke 

de Munter) 
-Voorlezen en uitdelen Manifest 
-Aanvang voorstelling: 20.30 uur. Ontvangst publiek: 20.00 

uur. Toegang: vrij. Aanmelden (niet verplicht) maar 
wordt zeer op prijs gesteld: deomdenkers@gmail.com 

 
De samenwerkende organisaties van het armoedeplatform LSA 
Heerlen en de Joseph Wresinski Cultuur Stichting nodigen u 

van harte uit voor de solidariteitsmaaltijd en de muzikale 
theatervoorstelling met humor “De Omdenkers”. Over 

spookburgers met een stoutmoedig plan. De maaltijd staat in 
het teken van ontmoeting. Voorafgaand aan de maaltijd zal 

aandacht gevraagd worden voor het Manifest geschreven door 
ATD Vierde Wereld ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum 
van ontmoetingscentrum ’t Zwervel in Wijhe. 

De Omdenkers is gemaakt en wordt gespeeld door mensen 
levend in armoede, en voormalig dak- en thuislozen. In 

samenwerking met professionele theatermakers, vormgevers 
en muziekcoaches.  
Na een reeks uitvoerige gesprekken met hulpverleners, hebben 

zij een theatrale bewerking gemaakt van een bijzondere 
werkelijkheid: spookburgers. Mensen die bij geen enkele 

gemeente zijn ingeschreven en daardoor geen rechten hebben.  
Ze leven, ademen, vechten voor hun bestaan en hebben lief, 
maar op papier bestaan ze niet. Ze zijn illegaal. Nederlanders  

en toch illegaal? Het komt vaker voor dan gedacht.  

mailto:zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl
mailto:zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl
mailto:deomdenkers@gmail.com
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De Omdenkers is een voorstelling die aanzet tot het 

overdenken van het samen leven. 
 

 
 
Persbericht  

 

Lourdes Ziekentriduüm Molenberg 
 
Het Lourdes Ziekentriduüm in de parochie Molenberg staat dit 

jaar in het teken van het jaar van de vreugde. Het thema sluit 
aan bij dat van het Zuid-Franse Bedevaartsoord zelf en luidt: 
Lourdes, de vreugde van de bekering! Van vrijdag 3 oktober 

tot en met zondag 5 oktober is er telkens – m.u.v. zondag – 
om 19.00 uur in de kerk Verschijning van de Onbevlekte 

Maagd een H. Mis. Vrijdag 3 oktober is de opening met 
familiekoor Young Spirit en preekt de huidige hulpbisschop van 
Roermond, mgr. Everard de Jong. Zondag 5 oktober is om 

10.00 uur een H. Mis, waarna ziekenzegening. Meer info: 
www.parochie-molenberg.nl 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.parochie-molenberg.nl/
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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         
Bezoek ook de Website v onze 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/

