DECEMBER 2014
29 november-21 december
ADVENT
Vol verwachting klopt ons hart
Het sinterklaasfeest is voor jong en oud. Ik moet u stiekem bekennen
dat ik voor het eerst geen glimp heb opgevangen van de aankomst van
de goedheiligman in ons land. Tot nog toe had ik elk jaar wel eventjes
de kans om te kijken naar de feestelijke intocht van Sinterklaas met zijn
(al dan niet zwarte) pieten. Vond ik heel jammer, want ik heb natuurlijk
erg veel waardering voor een bisschop! Hij zorgt ervoor dat het hart van
veel kinderen wat sneller gaat kloppen en ook volwassen mensen
ontkomen niet aan de goede sfeer die zulk een prachtig feest uitstraalt.
Ik denk spontaan terug aan die keer dat ik als kind ging kijken hoe
Sinterklaas aankwam in Blerick en ik wist dat we daarna met familie
samen gingen gourmetten. Dat zijn van zulke herinneringen die
onbenullig lijken maar je toch ergens heel dierbaar zijn.
Sinterklaas kan een familiefeest zijn van jong en oud en vol verwachting
klopt ons hart wanneer hij met zijn pieten rondtrekt om menig schoentjes
te vullen. De adventstijd breekt weer aan. Het weer ademt al goed de
sfeer uit die bij dit jaargetij past: eerder donker, frisser, en prachtige
herfstbladeren. ‘Advent’ betekent ‘komst’ en net nu het frisser en
donkerder wordt, verlangen we naar licht en warmte. We steken ’s
avonds eerder de lampen en kaarsen aan, de verwarming en wellicht
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een open haard; het geeft gezelligheid waar we naar verlangen. In de
adventstijd kijken we uit naar het licht dat in de verte al schijnt. Dat licht
komt steeds dichterbij want hoe donkerder het wordt hoe beter het te
zien is. Dat laten we zien door elke zondag een kaars meer aan te
steken van de adventskrans.
Dat Licht is natuurlijk Jezus Christus. Hij die licht en warmte kan geven,
waar niemand anders aan kan overtreffen! Onze bisschop sint Nicolaas
laat al zien dat een familiefeest zo waardevol is. In de adventstijd,
uitkijkend naar kerstmis, zien we de heilige familie al in zicht komen:
Jezus, Maria en Jozef. De drie belangrijkste beeldjes die in alle
kerststalletjes thuishoren. Maar ook de os en de ezel hoeven niet te
ontbreken! Vol verwachting klopt ons hart. Het stalletje is een beeld van
ons hart, waarin Jezus geboren wil worden tussen de koppigheid van de
os en het ongeduld van de ezel. Wij mensen zijn niet perfect. En precies
daarom wil Jezus geboren worden om ons te helpen, mensen te zijn van
licht en warmte, met respect en geduld, voor anderen. Ik wens u allen
een bezinnende en goede voorbereidende adventstijd toe!
Met hartelijke groeten, Kapelaan Rick Blom.

Boeteviering
Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’. Wanneer wij een ‘komst’
verwachten, ofwel bezoek, dan bereiden we ons voor. We zorgen dat
ons huis opgeruimd en gepoetst is. Er wordt drinken in huis gehaald met
wat lekker erbij. Kortom, we zorgen dat de ander zich thuis voelt bij jou.
Waarom? Je bij elkaar ‘thuis voelen’ betekent ontmoeten, delen, een
band opbouwen. Deze kernzaken waar elk mens van nature naar
verlangt, kan het best geschieden wanneer er een gevoel heerst van
thuis komen. Wanneer wij in een kerkgebouw samenkomen willen we
ons thuis voelen bij Jezus. Maar er volgt een volgende stap. Jezus wil
zich graag thuis voelen bij u en mij. Misschien dat zo’n woord als
‘boeteviering’ streng overkomt, maar dat is niet de bedoeling. Het is een
kans om goed voorbereid te zijn op de komst van Jezus in ons hart, in
ons leven, op het feest van kerstmis. Een huis van te voren poetsen
vindt niet iedereen een leuke bezigheid, maar het meer dan de moeite
waard om daarna iemand in een schoon en gezellig huis te ontvangen!
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Op zaterdag 20 december om 14.00 uur in de Pancratiuskerk willen
we samenkomen om ons hart schoon te maken, zodat we Jezus met
veel vreugde kunnen ontvangen. Aansluitend aan de viering is er
gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en
verzoening (biecht). Van harte welkom!

Gezinsmis
Op zaterdagavond 29 november staat er een gezinsmis gepland om
19.00 uur in de St. Martinuskerk; Samen met de vormelingen van
Welten en van Heerlerbaan willen we het begin van de Advent samen
vieren. Ook de adventskransen die ze tegen die tijd gemaakt hebben,
zullen 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 de mis afgeven om
gezegend te worden! Na de mis kun je je
krans weer ophalen.

Kerkbijdrage
Het einde van het jaar vordert met rasse schreden.
Wij willen U erop attent maken om de kerkbijdrage over het jaar 2014,
zo U dat nog niet gedaan heeft, alsnog over te boeken.
Denk hierbij ook aan de fiscale mogelijkheden. Nadere informatie via
onze penningmeester, de heer W. Vaessen.
De tarieven Misstipendia en Kerkbijdrage kalenderjaar 2015 zijn ten
opzichte van 2014 niet gewijzigd.
Voor de goede orde onderstaand de tarieven:
Eenvoudige dienst door de week………………………….. € 10,00
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag………….€ 25,00
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Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere
zaterdag-of zondagmissen worden gehouden ………….. € 250,00
Begrafenis mis (rouwgeld)…………………………………. € 400,00
Huwelijks mis (trouwgeld)………………………………….. € 400,00
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium
dan wel een andere begraafplaats na een
voorafgaande kerkdienst…………………………………… € 50,00
Bijdrage voor de begeleiding van een
parochiepriester/diaken in crematorium zonder
een voorafgaande kerkdienst……………………………… € 400,00
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende
uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)………….. € 400,00
De bijdrage voor rouw en trouwdiensten wordt niet gevraagd aan
parochianen die in 4 jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende
kerkdienst, c.q. crematorium -aanwezigheid, voldoende kerkbijdrage
hebben betaald.
(Of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige
parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren
geldende minimumbijdrage hebben betaald.
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,00 voor 2015.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van
een economische eenheid.
Ook willen wij U vragen te controleren of het bedrag wat u momenteel
betaalt nog voldoet aan bovenstaande minimum tarieven.
Heeft u een periodieke opdracht verstrekt aan uw bank en u wilt het
bedrag aanpassen dan kunt u dat aan de betreffende bank kenbaar
maken.
Indien u een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt dan
kunt u de wijziging doorgeven aan het parochiesecretariaat.
Het Kerkbestuur

Jubileum 40 jaar oecumene Oostelijke Mijnstreek
Op 24 december 1974 werd de oprichtingsakte van de Raad van Kerken
Oostelijke Mijnstreek getekend. Dus nu, in 2014, alle reden voor een
feestelijk jaar van wat nu de RvK Parkstad genoemd wordt. Tegelijk een
mooie gelegenheid om genoegen én noodzaak van het samenwerken
van christenen in onze regio onder de aandacht van velen te brengen.
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Op donderdagavond 11 december staan de deuren van de
Pancratiuskerk gastvrij open om velen te ontvangen voor een uur
volkssamenzang van advents- en kerstliederen, vanaf 19.00 uur: Komt
allen tezamen! Een muziekgroep van het Leger des Heils heeft al
medewerking toegezegd.

Voerendaals Mannenkoor
Afgelopen jaar heeft het Voerendaals Mannenkoor op 1ste Kerstdag
tijdens de Kerstviering gezongen.
Op verzoek van vele parochianen is gevraagd om ook dit jaar een dienst
tijdens de Kersttijd op te luisteren.
O.l.v. dirigent Jan Gouders zal het koor de Eucharistieviering van
zondag
14
december
hun
sfeervolle
liederen
ten gehore brengen om in Kerstsfeer te komen.
Met vriendelijke groet,
Hub Moonen

Voerendaals Mannenkoor

Bijbelavond
Het nieuwe jaar dient zich al gauw aan! U bent uitgenodigd om deel te
nemen aan de bijbelavonden die eens in de maand plaatsvinden op de
maandagavond in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk.
Aanvang is 19.30 uur en rond 21.30 uur sluiten we af. Koffie/thee en wat
erbij is aanwezig. Na afloop bidden we nog samen de dagsluiting. Wees
welkom om eens vrijblijvend te komen kijken! De komende tijd zullen we
de Psalmen behandelen.

De data voor het komend seizoen zijn:
5 januari, 2 februari, 2 maart,
20 april, 11 mei, 1 juni.
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GEDOOPT IN ONZE PAROCHIE
2 november Robyn Quint
Van harte gefeliciteerd

OVERLEDEN
Uitvaart St.Martinuskerk
5 November Jos Gieben 59 jr
11 November Leonie Mertens-Senden 90 jr

INLEVERDATUM MISINTENTIES:

December
Uw misintenties of andere mededelingen voor de periode van:
21 December tot 31 Januari 2015 in het parochieblad ?
Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 9 December via mail:
sintmartinus@home.nl , telefonisch of persoonlijk bij het parochiesecretariaat op te geven ovv Misintentie, tav Secretariaat
St.Martinusparochie.
Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u-12.00u.
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WOENSDAG 3 DECEMBER
H. Franciscus Xaverius, priester
09.00uur: Kapelaan Blom

JAAR B:
ZATERDAG 29 NOVEMBER
1e lezing:Jes.63,16b17+19b+64,3b-8
Ev: Mc. 13,33-37 (B)
Preek: Kapelaan Blom
19.00uur Markiko en kinderkoor
Goed Gestemd.
GEZINSMIS

T.e.v. de H. Barbara
Echtp. Hoppers-Retera (st);
De heilige Barbara, patrones vd
mijnwerkers, wordt aangeroepen
als beschermheilige.
Een traditie die we voortzetten om
de geschiedenis van de mijnen
niet te vergeten, daarvoor:
DONDERDAG 4 december
Barbaraviering in de
Pancratiuskerk om 11.00 uur.

Jrd.Trautje Vrösch (st);

ZATERDAG 6 DECEMBER
1e lezing: Jes.40,1-5+9-11
Ev: Mc 1,1-8 (B)
Preek: Prof.Rohling
19.00uur: Maarten Vonhögen en
Cantor

ZONDAG 30 NOVEMBER
EERSTE ZONDAG van de
ADVENT
1e lezing:Jes.63,16b17+19b+64,3b-8
Ev: Mc. 13,33-37 (B)
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur Trio Vivente

ZONDAG 7 DECEMBER
TWEEDE ZONDAG van de
ADVENT
1e lezing: Jes.40,1-5+9-11
Ev: Mc 1,1-8 (B)
Preek: Prof.Rohling
10.00 uur: Gregoriaanse Schola

Zeswekendienst Jo Vaessen;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jaardienst Sjeng Habets;
Carola Tuinstra-Kloppenburg

Sjef Brouwers verjaardag (st);
Elly Huppertz-Stevens (c);
Tiny Waterval-Stevens; overl.
ouders Waterval-Huppertz en
familie en uit dankbaarheid;
Vervolg >>>

DINSDAG 2 DECEMBER
18.30 uur: Adventsvesper
19.00 uur: Kapelaan Blom
Ouders Paffen-Wachelder;
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Echtp. Hoppers-Retera (st);
Giel Goertzen (c); 5e Jrd.Ennio
Starremans en Huub Starremans;
Jo Vaessen (c);

Piet Adriaens (c); Hub Roumans
(collectanten);

DINSDAG 16 DECEMBER
Kerstviering verenigingen.
Deze vindt plaats in de kerk.
14.00 uur: Kapelaan Blom

DINSDAG 9 DECEMBER
18.30 uur: Adventsvesper
19.00 uur: Kapl.Zuidinga
Jrd. Ouders Wachelder-Hazen

Voor levende en overleden leden
van Zonnebloem, Annabond,
Seniorensociëteit en Zij-actief

WOENSDAG 10 DECEMBER
09.00 uur: Kapelaan Blom

De Adventsvesper en H. Mis om
19.00 uur vervallen.

Echtp. Hoppers-Retera (c);
ZATERDAG 13 DECEMBER
1e lezing:Jes.61,1-2a+10-11
Ev: Joh1,6-8+19-28 (B)
Preek: Kapelaan Zuidinga
19.00uur: Dameskoor St.Martinus

WOENSDAG 17 DECEMBER
09.00uur: Kapelaan Blom
Echtp. Hoppers-Retera (st)

ZONDAG 14 DECEMBER
DERDE ZONDAG van de
ADVENT
1e lezing:Jes.61,1-2a+10-11
Ev: Joh1,6-8+19-28 (B)
Preek: Prof.Rohling
10.00uur: Voerendaals
Mannenkoor

VRIJDAG 19 DECEMBER
+/- 10.30 uur: Kerstviering
Catharinaschool.

Voor al onze vrijwilligers;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd.Harrie Goldstein en Claartje
Goldstein-Bosch (st);
Fien Baggen-Diederen; zie boven
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ZATERDAG 20 DECEMBER
1e lezing: 2 Sam.7,1-5+8b-11+16
Ev: Lc.1,26-38 (B;ML 12)
Preek: Prof.Roling
19.00uur: Maarten Vonhögen
Echtp. Brouwers-Claessen
(st); Ouders CordewenerLemmens (st);
Mariet Schielen (c);

ZATERDAG 20 DECEMBER
20.00 uur Kerstconcert
in de kerk,
T.O.G samen met WF Koor.
WOENSDAG 24 DECEMBER
KERSTAVOND:
ZONDAG 21 DECEMBER
VIERDE ZONDAG van de
ADVENT
1e lezing: 2 Sam.7,1-5+8b-11+16
Ev: Lc.1,26-38 (B;ML 12
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur:

17.30 uur: Kinderviering
20.00 uur: 1e Nachtmis WF Koor
22.00 uur: 2e Nachtmis Beau
Geste
DONDERDAG 25 DECEMBER
1ste KERSTDAG

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Wijlen Deken Buschman (st);
Echtpaar Theo en Kitty
Spreuwenberg-Manders;

10.00 uur: H. Mis
VRIJDAG 26 DECEMBER
2e KERSTDAG

DINSDAG 23 DECEMBER
18.30 uur: Adventsvesper
19.00 uur: H. Mis

10.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
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Kerstviering verenigingen:
DINSDAG 16 DECEMBER:
14.00u Kerstviering in de kerk,
Seniorensociëteit, Zonnebloem,
Annabond, Zij-aktief

>>>>> DINSDAG 16 DECEMBER GÉÉN AVONDMIS <<<<<

Kerst- ziekencommunie:
De kerst- ziekencommunie kan ook dit jaar
weer worden ontvangen. Hiervoor kan men
een afspraak maken met Kapelaan Blom
tel : 045-542-6767 of 06-55 72 28 69.
Als u woensdagmiddag 24 december
de communie wilt ontvangen bel dan met
Diaken Franssen: tel 045-575-1417.
Een nieuw initiatief: ‘Academie Rolduc’
“De mens streeft van natuur naar kennis.” – Dit zeer oude gezegde
(afkomstig van de filosoof Aristoteles) heeft niets van zijn actualiteit
verloren. Wij mensen willen weten.
Nu, in de 21e eeuw hebben wij een ongekende hoeveelheid kennis over
tal van zaken bereikt. En toch zoekt iedere mens ook persoonlijk naar
antwoorden op vragen in het eigen leven of op problemen en
vraagstukken van onze tijd. Een nieuw initiatief van het vormingsaanbod
op Rolduc wil helpen daarin een stuk oriëntatie te bieden: de ‘Academie
Rolduc’. De lezingen van de Academie Rolduc zijn bedoeld voor een
breed publiek.
Op de levensbeschouwelijke ‘markt’ bestaat immers een breed aanbod.
De Academie Rolduc wil hierin vanuit een katholieke achtergrond
present zijn. In het randgebied van samenleving en kerk, wordt een
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aantal thema’s aangereikt op de terreinen van filosofie, bijbel, geloof,
spiritualiteit, cultuur en religie.
In het studiejaar 2014/2015 worden zeven avonden aangeboden, en wel
op de vrijdagavonden:
31-10-2014: ‘De verrijzenis van Christus’ – waarheid of wensdenken?
(Dr. J. Vries)
28-11-2014: ‘Paulus, uitvinder van het christendom?’
(Dr. M. Steegen);
30-01-2015: ‘Euthanasie en de waardigheid van het leven’
(Dr. L. Hendriks);
20-03-2015:‘Onrustgebied Midden-Oosten’ – het
godsdienstwetenschappelijk perspectief (Drs. H. Etminan);
17-04-2015: ‘Onrustgebied Midden-Oosten’ – het filosofisch perspectief
(Dr. D. Rohling);
22-05-2015: ‘Wat is (katholieke) christelijke spiritualiteit?’
(Dr. B. Hegge);
19-06-2015: ‘Georg Friedrich Händel – De Messiah’
(Dr. G. Sars).
De structuur van de avonden is als volgt:
19.00 – 19.45 u.: 1e gedeelte
19.45 – 20.00 u.: koffiepauze
20.00 – 20.45 u.: 2e gedeelte
20.45 – 21.30 u.: vragen en open dialoog.
Na afloop van de avond bestaat de mogelijkheid om in de recreatie van
het seminarie met elkaar en de spreker(s) van die avond over het
onderwerp en anderszins na te praten. De plaats van alle lezingen is het
seminarie gedeelte van de abdij Rolduc (Heyendallaan 82, 6464 EP
Kerkrade). De kosten per avond zijn € 5,- (ter plaatse te voldoen). Naar
eigen keuze kan men één, meerdere of uiteraard ook alle avonden
bezoeken.
Aanmelding is gewenst (bij voorkeur per e-mail) bij: diaken Ton Batens
(e-mail: academie.rolduc@gmail.com;
of: 06-15858042).
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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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