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NOVEMBER 2014 

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN 
                         1 november-30 november 
 
Liefde gaat door de ……. 
 

‘Liefde gaat door de maag’ zult u zeggen! Een bekend 
spreekwoord om aan te geven dat als je goed kookt, je de 
sympathie van de ander kunt winnen. Koken is voor de een ’n 
hobby, voor de ander is dat eten; zet ze bij elkaar en je hebt 
waarschijnlijk een goede combinatie. We eten graag lekkere 

dingen, we kunnen genieten van de smaak. Toch zijn we er 
ons heel weinig van bewust hoe het dan verder gaat met ons 
voedsel. Ik wil absoluut niet uw eetlust bederven; maar we 
hoeven gelukkig ook niet stil te staan bij de spijsvertering die 
ons lichaam na een heerlijke maaltijd in gang zet. Kort gezegd 

komt het er op neer dat, vooral, onze maag er voor zorgt dat 
het voedsel omgezet wordt in bruikbare bestanddelen voor het 
hele lichaam. Via de maag krijgt het lichaam, in alle uithoeken, 
weer de nodige energie om te leven! 
 

Hoe zit dat nu met de liefde? In de H. Schrift lezen we bij 
Johannes ‘dat God liefde is’ en dat ‘Hij ons het eerst heeft 



2 

 

liefgehad’! En ook schrijft hij: ‘alle liefde komt van God’. Wij 
hebben een hart dat speciaal gemaakt is om Gods liefde te 
kunnen ontvangen! Staan we open voor Hem die ons door en 

door kent en die niets anders wil dan het geluk van de mens? 
Hoe is de weg van de liefde? In parallel met ‘voedsel en maag’ 
kunnen we zeggen: ‘liefde gaat door het hart’. Ons hart klopt 
om het bloed rond te laten stromen tot in alle uithoeken, zodat 
ons hele lichaam gevuld is met bloed. We hebben het nodig om 

te kunnen leven! 
 
Vol verwachting klopt ons hart voor de Goede God die onze 
Vader is en van ons, zijn kinderen, houdt. Zijn liefde wil ons 

helemaal vervullen! Is het niet onze christentaak om die liefde 
door te geven? Zoals het bloed in ons lichaam, zo zijn we 
geroepen wegen te zoeken om liefde te brengen in alle 
uithoeken waar wij maar kunnen reiken. Ga daar naartoe waar 
het nodig is. Ons hart klopt voor de medemens die zit te 

wachten op liefde! 
 
Heeft Jezus Christus daarvoor niet zijn Bloed vergoten aan het 
kruis? Zodat Gods liefde uit zijn kloppend hart kon stromen en 
kan reiken naar alle uithoeken van de wereld? Laten wij de 

handen en de voeten zijn van Jezus en concreet omzien naar 
iedere medemens om ons heen. Immers, alle liefde komt van 
God! Ook al wordt het steeds donkerder en kouder; zoals de 
bladeren aan de bomen willen wij meer kleur geven aan de 
wereld om ons heen door liefde door te geven aan mensen die 

het juist donker en koud hebben. 
 
Hartelijke groeten, kapelaan R. Blom. 

 
De deken maakt het goed! 
 
De operatie van de deken aan het hart is goed verlopen! 
Momenteel is hij begonnen aan de nodige herstelperiode. 
Daartoe gunnen we hem de rust en de tijd. Hij dankt eenieder 

voor de steun en voor het gebed en laat aan iedereen de 
hartelijke groeten overbrengen! 
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Aangepast misrooster. 
 
Doordat de deken vrij plotseling uitgeroosterd diende te 

worden in het verzorgen van H. Missen, hebben we uit 
voorzorg het misrooster aangepast om de twee kapelaans te 
ontzien in hun werkzaamheden. De kans hebbende om met 
alle bedienaren te overleggen, kón pas daarna plaatsvinden. 
Met dank voor hun goede inzet hebben we het voor elkaar 

gekregen dat we, wat betreft de weekenden, teruggaan naar 
het oude vertrouwde rooster: dus zondag wederom een H. Mis 
in de Moeder Anna en in de St. Elisabethkapel terug naar het 
tijdstip van 10.00 uur. Dit gaat in vanaf 23 november. Het 

misrooster wat betreft de doordeweekse missen in de 
avonduren, wordt aangehouden, wetende: maandag- en 
vrijdagavond Moeder Anna; dinsdagavond St. Martinus; 
woensdagavond Molenberg en donderdagavond St. Joseph. 
Alle missen om 19.00 uur, behalve in de Moeder Anna om 

18.30 uur. Woensdagochtend St. Martinus 09.00 uur.  
 
Jubileum 40 jaar oecumene Oostelijke Mijnstreek. 
 
Vrijdag 7 november is de dag van Willibrord: de apostel van 

de Nederlanden.  Op deze dag willen we 40 jaar oecumene 
vieren met een dienst in de St. Martinuskerk. We zijn blij met 
de toezegging van Mgr. Van den Hende, bisschop van 
Rotterdam en ds. van den Broeke om met ons mee te vieren. 
We hopen op de komst van vele andere oecumenische 

vrienden vanuit de regio, ook u en jullie. Rob Waltmans zal het 
orgel bespelen en het Sopranenkwartet Amica heeft al 
passende liederen uitgekozen. Pastoor Brouwers uit 
Voerendaal vervangt deken Van Galen, die nog herstellende is 

van een operatieve ingreep. We zullen doorgaan- met vallen 
en opstaan is het thema van de viering; Daarover zal de 
voorzitter, ds. Ko van de Lagemaat, nog wat  meer vertellen 
tijdens de boekpresentatie, aansluitend op de viering. De 
details blijven nog even een verrassing. We hopen u te 

ontmoeten in Welten, aanvang 17.00 uur. Met hartelijke 
groeten, namens de Raad van Kerken in de regio Parkstad,  
Ds. J. van de Lagemaat            Deken Th.F.Ch. van Galen 



4 

 

WF-Koor. 

In oktober was het 25 jaar geleden 
dat de leden, van toen nog “Het 
Weltens Familie Koor” , voor de 

eerste repetitie bij elkaar kwamen. 
 

Onze parochie was op zoek naar een koor om de, toen 
regelmatig gehouden, gezinsmissen muzikaal  op te luisteren. 

Door de inzet van enkele initiatiefnemers en met de hulp van 
Pastoor Prins en de Basisschool St. Martinus kon men als koor 
een vliegende start maken en menige gezinsmis opluisteren. 
Inmiddels zijn we 25 jaar verder en is de naam en 
samenstelling van het koor gewijzigd. 

Maar nog steeds worden regelmatig H. Missen in onze 
parochiekerk opgeluisterd. Maar ook buiten de kerk staat het 
koor zijn mannetje. 
Om het jubileum extra cachet te geven, zal het koor onder 
leiding van dirigent Pierre Lebon op zaterdag 8 november 

as. de H. Mis van 19.00 uur muzikaal opluisteren.  
Een week later, op zaterdag 15 november, zal intern dit 
jubileum worden gevierd. 
Samen met de eveneens  jubilerende Harmonie TOG zal het 
WF Koor op zaterdag 20 december as. een concert verzorgen 

in onze St. Martinuskerk. Mededelingen hierover volgen tzt. 
Het koor hoopt dat velen zowel op 8 november als op 20 
december het feest mee willen  vieren. 
Voor geïnteresseerden, zij repeteren iedere vrijdag vanaf  

19.45 uur in de kleine aula van de basisschool St. Martinus 
aan De Doom. U bent van harte uitgenodigd om een repetitie 
bij te wonen en mee te zingen.  
Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
                                                                       Lei Baadjou. 

 
 

DONDERDAG 20 NOVEMBER 
GROTE POETS  
IN ONZE KERK. 
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St. Maartensviering.  
 
Mantelzorg is de zorg die gegeven wordt door naasten. Vanuit 

een persoonlijke en meevoelende band wordt er als het ware 
een mantel van zorgzaamheid om een persoon geslagen die 
het nodig heeft. Het begrip ‘mantelzorg’ vindt zijn oorsprong 
bij de heilige Martinus die zijn mantel deelde met een 
hulpbehoevende. Een voorbeeldheilige van concrete 

naastenliefde die ons als christen en als mens aanmoedigt net 
zo te doen. Het voor vele overbekende verhaal hoe Martinus 
als soldaat van het Romeinse leger zijn mantel doormidden 
kliefde met zijn zwaard en de helft aan een arme bedelaar gaf. 

Een bedelaar die het niet alleen koud had, maar ook iemand 
was die men in de kou liet staan; naar wie niemand naar 
omkeek. De echte warmte die Martinus gaf, was niet alleen 
door zijn mantel. Door de aandacht voor de persoon, vanuit 
een persoonlijke intentie, meevoelend, verwarmde hij het hart 

van de bedelaar. Een verhaal en een voorbeeld waar we geen 
genoeg van mogen krijgen!  
 
Op maandag 10 november organiseert Carnavalsvereniging 
de Vlavrèters de traditionele St. Maartensoptocht. Om 18.30 

uur beginnen we met een viering in de St. Martinuskerk 
waarbij het verhaal van Martinus wordt uitgebeeld door 
Jeugdkring Chrisko. Tijdens de viering zullen we ook gepaste 
aandacht hebben voor de slachtoffers van MH17 vanwege de 
landelijke herdenkingsbijeenkomst die tevens op deze dag 

gehouden wordt. Vanaf ongeveer 19.00 uur zullen we, begeleid 
door T.O.G., de lampionnenoptocht houden. 

 
Rouw verwerken. 

 
Rouwen is voor iedereen anders. Rouwen is echt een 
persoonlijke aangelegenheid. 
Er zijn mensen die na het verlies van een dierbaar persoon vrij 
snel de werkelijkheid  van hun verlies onder ogen zien en de 

draad weer oppakken,   simpelweg verder gaan.  “Armoede”  
zeggen  sommigen, maar het is nooit bewezen dat dit waar is.  
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Er zijn ook mensen die  geen behoefte hebben om hun 
emotionele pijn met anderen te delen. Ze hebben genoeg aan 
zichzelf en zoeken in stilte hun herinneringen op  zodat 

niemand  de waarde van hun herinneringen kan aantasten.  
Praten over wat je voelt,  lijkt voor de hand liggend. Maar 
praten over wat je voelt is zo ingewikkeld omdat de ander dan 
begrip wil tonen en  vaak zijn eigen verhaal begint te vertellen.  
Daar zit je dan  als persoon,  pas in de rouw,  ook niet meteen  

op te wachten. Gedeelde smart is halve smart zeggen ze dan! 
Helemaal lastig is de rouwverwerking  als je door het verlies 
van je partner  er  juist relationeel en emotioneel op vooruit 
bent gegaan. Ja echt. Ook tirannieke partners kunnen 

overlijden, waardoor de achterblijvers  zich schuldbewust 
voelen als ze zich bevrijd voelen. 
Uiteindelijk zijn er genoeg mensen voor wie de emotionele pijn 
van het verlies helemaal niet te verwerken is. Vooral het 
verlies van een kind is zó onverteerbaar, dat het leven voor 

altijd zijn kleur verliest. Het gaat dan om emotionele pijn  waar 
geen zalf voor is. 
Iedereen  in rouw  doet het op zijn eigen manier. Daarom is 
het belangrijk om niemand met een tragisch verlies iets op te 
dringen. Verwerking suggereert een oplossing. En juist die 

oplossing is er helemaal niet.  
Je kunt je wel  oefenen  om over je verdriet te praten. Je kunt 
jezelf versterken door te luisteren naar het verdriet van een 
ander.  Informatie en indien gewenst, eventueel opgeven 
telefoon:  06 2495 9086,    E-mail:      jmlvest@planet.nl 

Jacques Vestjens pastor-rouwbegeleider.  
 
Allerzielen. 
 

Voor de een is het langer geleden, voor de andere korter… Het 
gemis van een dierbare is een feit dat ieder mens in zijn of 
haar leven vroeg of laat tegenkomt. Elk jaar rond Allerheiligen 
en Allerzielen willen we de overledenen van het afgelopen jaar 
in elke parochie herdenken. Op zondag 2 november zal in de 

St. Pancratius de mis om 11.30 uur worden opgedragen aan 
alle dierbare gestorvenen; in de St. Elisabethkapel is dit om 
11.15 uur, op de Molenberg om 10.00 uur en in de Moeder 

mailto:jmlvest@planet.nl
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Anna op zaterdagavond 1 november om 18.00 uur. In zowel de 
St. Martinus als in de St. Joseph zal er om 15.00 uur een lof 
worden gehouden, waarna aansluitend de gravenzegening 

plaatsvindt. In Welten zal de muzikale ondersteuning verzorgd 
worden door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Heerlerbaan – 
Welten; Op Heerlerbaan door het koperkwartet Mulkens.  
 
Ook al bent u geen naaste familie of bekende van de 

overledenen van het afgelopen jaar, wees welkom bij een van 
deze vieringen! Bij de mis en bij het lof worden de namen 
genoemd en een kaars opgestoken voor hen, die in de 
betreffende parochie zijn of haar afscheid hebben gehad. Laten 

we, als parochiegemeenschap, samen bidden voor alle 
dierbaren en meebidden met de nabestaanden, en zo een 
steun zijn. 
 
 H. Mis in de dagkapel. 

 
In verband met de stookkosten zal vanaf  
9 november de H. Mis op zaterdagavond 19.00 
uur in Welten plaatsvinden in de dagkapel.  
Mocht u toch eens aan een gesloten dagkapel-deur 

staan , geen nood! Vanwege het aantal misintenties, of wegens 
een bijzondere viering, kan het toch voorkomen dat de H. Mis 
in de grote kerk plaatsvindt.  
In ieder geval zal de gezinsmis op zaterdag 29 november 
plaatsvinden in de grote kerk. 
 

Gezinsmissen. 
 
In  november hebben we een tweetal gezinsmissen gepland. 
De eerste zal plaatsvinden in de St. Joseph op zondag 9 
november om 11.15 uur, opgeluisterd door het St. Joseph 

Kinderkoor Goed Gestemd. Na de mis is er bijeenkomst met 
koffie in de Ontmoetingsruimte. Op zaterdagavond 29 
november staat de gezinsmis gepland om 19.00 uur in de St. 
Martinuskerk; Samen met de vormelingen van Welten en van 

Heerlerbaan willen we de Advent samen vieren. Ook de 
adventskransen die ze tegen die tijd gemaakt hebben, zullen 
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gezegend worden. De gezinsmis wordt opgeluisterd door zowel 
het St. Joseph Kinderkoor Goed Gestemd als het Markiko 
(Martinus Kinderkoor). Alle aanwezige kinderen die een 

adventskrans meenemen mogen deze voorafgaand aan 
deze laatste mis afgeven om gezegend te worden! 
 

Tienergroep. 
 
Eens in de maand op de zaterdagavond komen we samen met 

tieners. Het eerste gedeelte van de avond bestaat er meestal 
uit om samen in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp 
vanuit het geloof of vanuit het leven. Het tweede gedeelte 
vormt een gezellige afsluiting met spel. De avond duurt van 

20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur en we komen samen op de 
pastorie van Welten, Welterkerkstraat 3. Kom gerust eens een 
kijkje nemen! Doorgaans wordt de tienergroep gehouden op de 
1e zaterdag van de maand. Maar daar kan wel eens vanaf 
geweken worden. Neem van tevoren voor de zekerheid even 

contact op met kapelaan Blom. 
 

Peggy van der Wouw ontvangt haar zending. 
 
Het afgelopen jaar heeft Peggy van der Wouw uit Waubach 
stage gelopen in de parochies van Heerlerbaan en Welten.  

Dit deed ze in het kader van de Kairos, de catechistenopleiding 
van het bisdom Roermond. Vele facetten van het parochieleven 
heeft ze mogen meemaken en mee vormgegeven zoals 
catechese, huisbezoeken, liturgievoorbereiding, kinder- en 
tieneractiviteiten, etc.  Op zondag 9 november om 14.00 

uur zal Peggy haar zending ontvangen in de kathedraal van 
Roermond. Daarna zal ze in onze parochies werkzaam blijven 
als officieel benoemde catechist. U bent van harte welkom om 
deze dienst mee te vieren en haar te feliciteren! 
 

Nieuw initiatief: ‘Academie Rolduc’ ( Vooraankondiging). 

In seminarie gedeelte van abdij: 7 thema-avonden op vrijdag 
van 19.00u-21.30u, €5,-/avond. 1ste  31-10-2014: ‘Verrijzenis 
van Christus’ - waarheid of wensdenken?(Dr.Vries). Aanmelden 
Diaken Ton Batens: E-mail: academie.rolduc@gmail.com       

mailto:academie.rolduc@gmail.com
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GEDOOPT IN ONZE PAROCHIE 
 

5 Oktober Ted Verbruggen 

12 Oktober Suus van den Bosch 
12 Oktober Stan Laurs 

 
Van harte gefeliciteerd 

 
 

OVERLEDEN 

 
Uitvaart St.Martinuskerk 

 
25 sept. Harrij van Heumen 85 jr. 

1 okt. Elly Dirks-Daniëls 79 jr. 

6 okt. Vrony Zijlstra 97 jr. 
18 okt. Jo Vaessen 78 jr. 

 

 
INLEVERDATUM MISINTENTIES: 

 

  
 

 
November 

 
Uw misintenties of andere mededelingen  

voor de periode: 30 November-21 December in het 
parochieblad ???  
Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 18 November via 
mail: sintmartinus@home.nl , telefonisch of persoonlijk bij 
het parochie-secretariaat op te geven. 

 
Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u–12.00u!

mailto:sintmartinus@home.nl
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Overledenen in de periode November 2013 / Oktober 2014.  
Vanuit onze parochiekerk begraven of gecremeerd.  
 

2013: 
 12-11 ALBERT CORTEN  87 jr 
 13-11 LENIE VAESSEN-HABETS  77 jr 
 20-12 KITTY SPREUWENBERG-MANDERS 88 jr 

 
2014: 

 29-01 MIA v. ENCKEVORT-BOS 100 jr 
 12-03  THIJS DOUVEN 82 jr 
 16-03 TONIA DABEKAUSSEN-HABETS  93 jr 
 22-03 HUUB KRAFT 94 jr 
 12-04 MIA HEUTZ-BENDERS 88 jr 
 14-04 TONNY SCHLIJPER-JACOBS 80 jr 
 25-04 FIEN HESDAHL-HEUTS 91 jr 
 28-04 GIEL GOERTZEN 70 jr 
 08-05 ANNY v. VOORDEN-THIJSSEN  86 jr 
 12-05 FRANS DUIJSENS 89 jr 
 26-05 HUB ROUMANS 79 jr 
 29-05 PIET ADRIAENS 80 jr 
 20-06 ARIE JANSEN 82 jr 
 26-06 MARIET SCHIELEN 83 jr 
 30-06 ALEX CREMERS 90 jr 
 22-07 GERDA SCHILLINGS 86 jr 
 04-09 WILLY MOM-VERWIJLEN 92 jr 
 25-09 HARRIJ v. HEUMEN 85 jr 
 01-10 ELLY DIRKS-DANIËLS 79 jr 
 06-10 VRONY ZIJLSTRA 97 jr 
 18-10  JO VAESSEN 78 jr 

 

MOGEN ALLEN RUSTEN IN VREDE. 

 
 
 

 
 
 

 



11 

 

Allerheiligen is een christelijke 

feestdag waarop alle heiligen 

van de rooms-katholieke kerk 

gezamenlijk worden vereerd en 

herdacht. 

 

ZATERDAG 1 NOVEMBER 

HOOGFEEST 

ALLERHEILIGEN 

1e lezing: Wijsheid 3,1-9 

Ev.: Luc. 24, 13-35 

Preek: Kapelaan Blom 

19.00u: Gregoriaanse Schola 

 

T.i.v.O.L.Vrouw en alle 

Heiligen (st);  

Tiny Waterval-Stevens;  

Elly Huppertz-Stevens(c); 

Karel Daniëls en overl. van de 

fam.Daniëls en Frijns;  

Hub Roumans(c);  

Fam.Buck-Offergelt en 

Fam.Rutjens; 4e jaardienst 

Marianne Spiga; 

 

 
 

ZONDAG 2 NOVEMBER 

ALLERZIELEN 

1e lezing: Wijsheid 3,1-9 

Ev.:Luc. 24, 13-35 

Preek: Kapelaan Blom 

10.00u: Gregoriaanse Schola 

Echtp.Kerkhoffs-Derks(st); 

Jrd. ouders Alebeek-

Verheijden en overl. fam.(st); 

José en Sjef Brouns(st); 

ouders Leijendeckers-

Hustings(st); voor alle  

overl. weldoeners v.d. 

parochie (st); Echtp.Hoppers-

Retera(st); Albert Corten(c);  

Johan de Bie(c);  

Overl. leden van de fam. 

Schouten; ouders Mathieu 

Heuts-Quadvlieg(st) en Sjir 

Sijstermans; Johan Ploumen;  

Giel Goertzen(c); 

Echtp.Gelissen-Kipperer en 

Hub Volders; Pol Eijmael (c); 

Jrd. Ouders Kerckhoffs-

Smeets en fam. Fransen; 

Fam.Hofland. Jrd. Madeleine 

van der Kroon; 

 

 

15.00 UUR 

ALLERZIELENLOF 

Kapelaan Blom 

15.00uur: Gemengd Kerkelijk 

Zangkoor St.Joseph 

Heerlerbaan-Welten 

 

 

Met extra herdenking van 

de overleden parochianen 

van afgelopen jaar en 

zegening van de graven.  
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DINSDAG 4 NOVEMBER 

H.Carolus Borromeüs 

19.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Ben Vork en familie; 

Ouders Paffen-Wachelder. 

 

WOENSDAG 5 NOVEMBER 

09.00uur: Kapelaan Blom 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

VRIJDAG 7 NOVEMBER 

Hoogfeest H. Willibrord  

17.00uur: Jubileum 40 jaar 

oecumene Oostelijke 

Mijnstreek met een dienst in 

de St. Martinuskerk. 

 

ZATERDAG 8 NOVEMBER 

1elezing:Ezech. 47,1-2.8-9.12 

Ev.: Joh.2, 13-22 

Preek: Kapelaan Blom 

19.00uur: WF Koor Welten 

 

 

 

 

 

ZONDAG 9 NOVEMBER  

Hoogfeest v. St. Martinus  

Patroonheilige.  

1elezing:Ezech.47,1-2.8-9.12 

Ev.: Joh.2, 13-22 

Preek: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Fam. koor 

Chevremont 

Ter gelegenheid van het 55 

jarig bestaan Senioren 

Sociëteit.   Piet Adriaens(c); 

Maria Schrijvers (st);  

Jrd. Trautje Janssen-Stevens 

en voor Hubert Janssen (st); 

Echtp.Hoppers-Retera(st); 

Fien Baggen-Diederen;  

Jos Inglot-Vellen;  

Jrd. Annie Coenen-Zimny; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 10 NOVEMBER 

18.30 u : géén H.Mis 

ST. MAARTEN VIERING  

mmv Kinderkoor Markiko  

Sint Maarten te paard met 

bedelaar, C.V. De Vlavrèters 

en Harmonie T.O.G.  

Waarna lampionnentocht en 

traditioneel St. Maartensvuur. 

 

DINSDAG 11 NOVEMBER 

St. Maarten bisschop van 

Tours 

19.00 uur: Kapelaan Zuidinga 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jaardienst Louise Paffen;  
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WOENSDAG 12 NOVEMBER 

09.00 uur: Kapelaan Zuidinga 

 

Albert Corten (c);  

Sterkte voor een zieke; 

 

ZATERDAG 15 NOVEMBER 

1e lezing: Spreuken 31,10-

13.19-20.30-31 

Ev.Mat.25,14-30  

Preek: Kapelaan Zuidinga 

19.00uur: Maarten Vonhögen 

 

Jrd. Ouders Schreuder-Ossen 

(st); Mariet Schielen(c);  

Ouders Kurvers-Eussen en 

kleindochter Mireille;  

Jrd. Harrie Vluggen;  

Hub Roumans namens 

collectanten; 

 

ZONDAG 16 NOVEMBER 

33e zondag door het jaar 

1e lezing: Spreuken 31,10-

13.19-20.30-31 

Ev.Mat.25,14-30  

Preek: Kapelaan Zuidinga 

10.00uur: Harmonie TOG 

Ceciliafeest Harmonie TOG 

 

Voor de levende en overleden 

leden van Harmonie TOG; 

1ste Jaardienst Albert 

Corten; 

1ste Jaardienst Lenie 

Vaessen-Habets en Michel 

Vaessen. 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Deken C.Buschman (st); 

Jrd. Eric Luijten (st);  

Overl. van de Fam. De Esch-

vd Winkel (st); Ouders Wim 

Schrijvers en Diny Schrijvers-

Tijhuis; Johan de Bie (c);  

Jrd. Ouders Eussen-Mertens 

en Tom Pieters; 

Jrd. Tilly van den Bongard-

Kuppens; Sjir Eussen; Jrd. 

Ouders Feijen-Mertens;  

Chris In de Braekt (c); 

 

DINSDAG 18 NOVEMBER 

19.00uur: Kapelaan Blom 

 

Zeswekendienst Elly 

Dirks-Daniëls; 

Francisca Kals (st); 

Albert Corten (c); 

Voor overl. ouders en familie. 

 

WOENSDAG 19 NOVEMBER 

09.00uur: Kapelaan Blom 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

ZATERDAG 22 NOVEMBER 

1e lezing: Ezech. 34,  

11-12.15-17 

Ev.: Mat. 25, 31-46 

Preek: Kapelaan Blom 

19.00uur: Dameskoor 

St.Martinus 

 

Zie volgende pagina ….,  
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Voor levende en overleden 

leden van Dameskoor St. 

Martinus;  

Piet Adriaens (c); 

Gerda Schillings (c); 

 
Gedachtenis H. Cecilia. 

 

ZONDAG 23 NOVEMBER 

HOOGFEEST CHRISTUS 

KONING 

34e   en Laatste zondag van 

het Liturgisch jaar 

1e lezing: Ezech. 34,  

11-12.15-17 

Ev.: Mat. 25, 31-46 

Preek: Kapelaan Blom 

10.00uur: Nadine Maes.  

 

Zeswekendienst Harrij van 

Heumen; Echtp. Hoppers-

Retera; Jrd. Hub Boumen, 

zoon Wim en zus Therese; 

Frans Mertens (st); 

Jrd. Han Vlas-Miltenburg (st); 

Willy Mom-Verwijlen (c); 

 

ZONDAG 23 NOVEMBER 

zingt familiekoor Chrisko op 

hun patroonsfeest (Christus 

Koning) om 11.30 uur in de  

St. Pancratius. 

 

DINSDAG 25 NOVEMBER 

19.00uur: Kapelaan Zuidinga 

 

Echtpaar Hoppers-Retera (st) 

 

WOENSDAG 26 NOVEMBER 

09.00uur: Kapelaan Zuidinga 

 

JAAR B 

 

ZATERDAG 29 NOVEMBER 

Preek: Kapelaan Blom 

19.00uur: Markiko en 

Kinderkoor Goed Gestemd. 

GEZINSMIS 

 

Jrd Trautje Vrösch (st); 

 

 

 

ZONDAG 30 NOVEMBER 

EERSTE ZONDAG van de 

ADVENT 

Preek: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Trio Vivente 

 

Zeswekendienst Jo 

Vaessen 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Jaardienst Sjeng Habets; 

Carola Tuinstra-Kloppenburg
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Stichting Help Kerk Sint Martinus van Welten. 
 
Beste parochianen.    Bij voorbaat dank voor uw gift !  
Dat was een van de zinnen in onze brief in april jl. aan de 
parochianen, eigenlijk aan alle Weltenaren, die onze 

parochiekerk een goed hart toedragen, om een bijdrage te 
leveren in de renovatie die deze kerk nodig moest ondergaan. 
En aan dit verzoek is wel voldaan. 
Het resultaat van de verrichte werkzaamheden, schilderwerk, 
nieuwe en betere verlichting en – niet te vergeten – het 

schoonmaken van de muurschilderingen, alles werd grondig 
aangepakt. 
De fresco’s  werden onder handen genomen door de SRAL    
(Stichting Restauratie Atelier Limburg). 
De verlichting en de vernieuwing van de elektrische bedrading 

werd aan de firma Waterval toevertrouwd. 
Geweldige prestaties, maar ook de talloze vrijwilligers die 
meewerkten om de kerk, en dan wel van “top tot teen” te 
reinigen, in te richten, en op tijd voor de Paasvieringen gereed 
te krijgen, onvoorstelbaar wat die tientallen werkers, dag in 

dag uit voor elkaar gekregen hebben. 
De dank is niet onder woorden te brengen. 
Rest ons ook alle die ons hebben geholpen de kosten voor het 
kerkbestuur wat “dragelijker” te houden door hun geldelijke 

bijdrage, te bedanken. 
Het streefbedrag dat wij het Kerkbestuur dachten te kunnen 
overhandigen, is echter niet gehaald. 
In totaal is € 9.590,00 als bijdrage op onze rekening 
ontvangen. 

Mocht U omdat u afwezig was bv. vakantie, of anderszins 
alsnog een gift willen overmaken dat kan. 
Ons IBAN nummer luidt: NL 45 ABNA 044 55 63 818 t.n.v. 
Stichting Help Kerk Sint Martinus. 
Wij herhalen hier: U hebt het onze Stichting mogelijk gemaakt 

onze belofte aan het Kerkbestuur waar te maken, heel hartelijk 
dank daarvoor. 
Penningmeester:                             Voorzitter, secretaris: 
W.P.J.M.Vaessen,                               M.J. van Druten 
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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    Tijdelijk niet beschikbaar !!!! 
Pancratiusstraat 41, Heerlen 
Telefoon                                  
E-mail             
 

Kapelaan R. Blom 
Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen 
Telefoon 045-542 6767 of 06-55 72 28 69 
E-mail  rickblom7@hotmail.com 
 

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  
Misstipendia:   Dinsdag/Woensdag  € 10,--         
         Zaterdag/Zondag     € 25,-- 

 

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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