KERST 2014

Deken, kapelaans, diaken en alle
vrijwilligers
van de St. Martinusparochie
Welten/Benzenrade
wensen U een Zalig Kerstfeest en
een gezegend 2015.
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DECEMBER 2014 / JANUARI 2015
19 December-30 Januari
KERSTNUMMER
Laat je vertederen door het Kerstkind!
Een aantal jaren geleden, toen ik o.a. als misdienaar betrokken was in
de parochies van mijn thuisparochie, heb ik op een kerstavond de
gezinsmis gediend. Voor de gelegenheid had men een heleboel kleine
gipsen Jezuskindjes gemaakt, om uit te delen aan de kinderen na afloop
van de H. Mis; ze waren bruin/rood van kleur en de volgende anekdote
heb ik niet zelf meegemaakt maar kreeg ik later te horen: ‘Een van de
kleine kinderen kreeg zo’n mooi aandenken maar vermoedelijk zal hij bij
de kleur aan chocola hebben gedacht… Voordat iemand het ook maar
op tijd in de gaten had, had het kind al het hoofdje van het kindje Jezus
eraf gebeten!’
Kinderen kunnen soms verrassend uit de hoek komen! Toen ik zelf nog
klein was zaten we eens te kijken naar de echo-opnames van een nicht
die in verwachting was. Ik scheen toen gevraagd te hebben: ‘wanneer
komt het vel erover heen?’ Je hoort vaak zeggen, of misschien zeg je
het zelf ook wel eens: ‘Eigenlijk zou je moeten opschrijven wat je
allemaal meemaakt qua anekdotes en uitspraken!’ Je zou wel een boek
vol kunnen schrijven. Leuke anekdotes, al dan niet met kinderen,
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kunnen het ijs breken; de situatie wat luchtiger maken. En over het
algemeen geldt dat kinderen altijd vertederend werken. Stel je maar
eens voor als je ergens op bezoek bent en er komen mensen binnen
met zo’n kleine op de arm. Geheid dat het kind alle aandacht voor zich
zal winnen.
Waar gaat onze aandacht uit met Kerst? De een zal minder of geen
zorgen hebben; de ander heeft misschien veel meer zorgen en kan zich
maar moeilijk een sfeervolle kerstgedachte vormen. Ook al kan het
moeilijk zijn door wat dan ook… ik zou je willen vragen om je aandacht
te vestigen op het Kind in de kerststal. Wanneer je in je parochiekerk
bent, ga dan naar het kribbetje kijken waarin Jezus als een hulpeloze
baby geboren zal gaan worden. Weet dan dat Hij speciaal voor jou
komt! Hij wil hulpeloos zijn met de hulpeloze en mens met de mensen.
Laat je vertederen door de geboorte van Jezus. Het is God zelf, die
hemel en aarde gemaakt heeft en mens wordt, een van ons. Weet dat
Jezus alle aandacht heeft voor hen die Hem nodig hebben. Het
kerstfeest wordt een echt feest voor iedereen zodra we Hem in ons hart
toelaten waar Hij geboren wil worden als een Licht in het donker.
Zalig kerstfeest en gezegend nieuwjaar, Kapelaan Rick Blom.
Dank aan alle vrijwilligers!
Parochies kunnen gewoonweg niet draaien zonder vele vrijwilligers. Om
geen namen en groepen te noemen met het gevaar dat er mensen
vergeten worden, een dankwoord voor iedereen!! Heel veel dank aan
alle mensen die voor en achter de schermen, en niet alleen voor de
kerstsfeer gezorgd hebben, maar ook het hele afgelopen jaar zich
hebben ingezet voor hun parochiegemeenschap! Dank daarvoor!
Kerstconcert en Kerstwandeling 2014.
Op zaterdagavond 20 december as. wordt aansluitend aan de H. Mis
vanaf 20.00 uur in onze St. Martinuskerk een kerstconcert verzorgd
door 2 jubilerende Weltense verenigingen.
De 95 jaar “oude” muziekvereniging TOG incl. het Jeugd Orkest Welten
en het 25 jaar “jonge” WF-Koor.
Alle verenigingen zullen op hun geheel eigen wijze u in de juiste
stemming brengen als voorbereiding op Kerstmis.
De toegang tot het concert is gratis.
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Mocht u dan nog niet in de juiste stemming zijn, de dag erna kunt u
deze en andere verenigingen weer tegenkomen als u deelneemt aan de
Kerstwandeling Welten/Benzenrade - Bekkerveld. Gestart kan worden
tussen 13.00 uur en 14.00 uur vanaf het Gemeenschapshuis Welten of
Scoutinggebouw Bekkerveld. Tijdens de wandeling kunt u genieten van
zang, muziek en Kersttaferelen en zult u getrakteerd worden op
glühwein of chocomel.
Deelname kost € 2,00 per persoon
Lei Baadjou
Herdertjesviering Welten.
Met alle aandacht voor de gezinnen vieren we samen de geboorte van
Jezus op kerstavond om 17.30 uur. Dit is géén H. Mis maar een
viering waarin het schoolkoor Markiko zal zingen en het kerstspel door
kinderen zal worden gespeeld. Wees welkom!
Kapelaan Rick Blom
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.
Mocht u woensdagmiddag 24 december de
communie willen ontvangen bel dan met
Diaken Franssen: tel 045-575-1417.
Indien Diaken Franssen niet bereikbaar is,
uiterlijk 23 December opgeven op het
Parochiesecretariaat tussen 10.00 uur en 12.00 uur !!
Kerstavond Welten/Benzenrade.
Kerstavond spreekt tot de verbeelding qua sfeer. De huiselijke sfeer
vinden we belangrijk en Kerst wordt terecht als een familiefeest gezien.
De huiselijke sfeer, dat thuisgevoel, willen we ook vinden in de kerk
waar we de geboorte van onze Verlosser vieren! Hij is degene die het
Licht in ons hart geboren wil laten worden en zich thuis wil voelen bij
ons. Met Kerst staan verschillende vieringen gepland welke u kunt lezen
in het misrooster. Op kerstavond kan men elkaar na de mis van 22.00
uur, voor café Teerling, een zalige Kerst toewensen; een muziekgroep
zal ook van de partij zijn om enkele sfeervolle liederen te spelen.
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Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag.
Een jaar afsluiten en een nieuw jaar starten! Hoe hebben we 2014
beleefd? Wat heeft 2015 voor ons in petto? In ieder geval zou het mooi
zijn om het jaar ‘samen’ af te sluiten én te starten. ‘Samen’ is toch iets
wat we allemaal het liefst willen? Er niet alleen voor staan, maar elkaar
nodig hebben? Op woensdag 31 december zullen we de mis vieren
om 19.00 uur (i.p.v. 09.00 uur!) Het is mooi om samen het jaar biddend
af te sluiten. Tijdens de H. Mis op 1 januari willen we ons onder de
bescherming stellen van ‘Maria, Moeder van God’; om haar zegen te
vragen over het nieuwe jaar dat ons te wachten staat.
Kapelaan Rick Blom

Statistieken St. Martinuskerk Nov 2013 - Nov 2014.
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OVERLEDEN
Uitvaart St.Martinuskerk
9 Dec. De Heer Hamers

Ir. Lelystraat

INLEVERDATUM MISINTENTIES:

Januari
Uw misintenties of andere mededelingen voor de periode van:
1 Februari tot 28 Februari 2015 in het parochieblad ?
Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 20 Januari via mail:
sintmartinus@home.nl , telefonisch of persoonlijk bij het parochiesecretariaat op te geven ovv Misintentie, t.a.v Secretariaat
St.Martinusparochie.

Wij wensen u allen:

Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u-12.00u.
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VRIJDAG 19 DECEMBER
10.30 uur: Kerstviering
Catharinaschool.
ZATERDAG 20 DECEMBER
1e lezing: 2 Sam.7,1-5+8b-11+16
Ev: Lc.1,26-38 (B;ML 12)
Preek: Prof.Rohling
19.00uur: Maarten Vonhögen
Echtp. Brouwers-Claessen (st);
ouders Cordewener-Lemmens
(st): Mariet Schielen (c);

WOENSDAG 24 DECEMBER
KERSTAVOND:

Na de H. Mis om 20.00 uur
Kerstconcert in de kerk,
T.O.G, Jeugdorkest en
WF Koor.

17.30 uur: Prof. Rohling
KINDERVIERING
Markiko kinderkoor

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: Maarten Vonhögen

20.00 uur: 1e Nachtmis
1e lezing: Jes.9,1-3+5-6;
Ev.:Lc.2,1-14
Preek: Kapelaan Blom
WF-Koor

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

Ouders Hesdahl-Heuts (c);
Math Noé en Yvonne van HuetLejeune;
Pa en Ben Coppers en ouders
Scheijven-Renssen;
Echtp. Hoppers-Retera (st);

DINSDAG 23 DECEMBER
18.30 uur: Adventsvesper
19.00 uur: Kapelaan Zuidinga
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22.00 uur: 2e Nachtmis
1e lezing: Jes.9,1-3+5-6;
Ev.:Lc.2,1-14
Preek: Kapelaan Blom
Beau Geste Gem. Koor

Ben Vork en overl.fam.leden;
ouders Habets-Bisschops en
zoon Frans;
VRIJDAG 26 DECEMBER
2e KERSTDAG
H. Stefanus, eerste martelaar
Tweede dag onder het Octaaf
van Kerstmis
1e lezing; Hand.6,8-10+7,54-60;
Ev.;Mt.10,17-22
Preek: Prof.Rohling
10.00 uur: Gregoriaanse Schola

Zeswekendienst Jos Gieben;
Johan de Bie (c); Jos InglotVellen; Jo Handels en ouders
Handels en Dohmen; Jo Paas en
overl.fam.leden (c); ouders HeutsBenders (c) en ouders EurlingsOrbons en Esther; Fam BuckOffergelt en fam.Rutjens; Chris In
de Braekt (c); Albert Corten (c);

Giel Goertzen (c); fam. KuipersKurvers en kinderen;
Elly Huppertz-Stevens en ouders
Stevens-Jacobs;
Harrij van Heumen ( c ) ;
ZATERDAG 27 DECEMBER
H.Johannes, apostel en
evangelist.
Derde dag onder het Octaaf van
Kerstmis
1e lezing: Sir. 3,2-6+12-14;
Ev: Lc. 2,22-40
Preek: Kapelaan Zuidinga
19.00uur Maarten Vonhögen

DONDERDAG 25 DECEMBER
1ste KERSTDAG
1e lezing: Jes. 62,11-12;
Ev. Lc.2,15-20
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gregoriaanse Schola
en solist Nico Hermans

ZONDAG 28 DECEMBER
H.Familie Jesus,Maria,Jozef
Zondag onder het Octaaf van
Kerstmis
1e lezing: Sir. 3,2-6+12-14;
Ev: Lc. 2,22-40
Preek: Prof.Rohling

Pol Eijmael en overl.familieleden
(c); Jaardienst Treesje Hofland;
Joep Koenen; ouders LenoireNijsten en Lily Lenoire; Mia
Vankan-Jannes en Mieke Jacobs;
vervolg>>>>
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ZATERDAG 3 JANUARI
1e lezing:Jes.60.1-6
Ev.:Mt.2,1-12
Preek: Prof.Rohling
19.00 uur: M Vonhögen en Cantor

10.00uur:Gregoriaanse Schola
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd, Johan Ploumen (st);
DINSDAG 30 DECEMBER
19.00 uur: Kapelaan Blom

2e Jrd. Maria Roumans-Wouters
en tevens Huub Roumans (c);
Piet Adriaens (c); Jrd. Echtp.
Mom-Beuken (st);

WOENSDAG 31 DECEMBER
HEILIGE MIS OM 19.00 UUR.
DE H.MIS VAN 9.00 UUR
VERVALT.
STILLE MIS
Preek: Kapelaan Blom

ZONDAG 4 JANUARI
1e lezing:Jes.60.1-6
Ev.:Mt.2,1-12
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gregoriaanse Schola

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Giel Goertzen (c); Jose BrounsHupperetz v.w. verjaardag (st);
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Maes-Maas en overl. fam.
leden en uit dankbaarheid;
DINSDAG 6 JANUARI
19.00 uur: Kapelaan Zuidinga

EEN GELUKKIG 2015 !

Gerda Schillings (c); ouders
Paffen-Wachelder; ouders
Stevens-Bastiaens en kinderen
(st); voor alle overl.v.d.
fam.Okhuyzen (st);

DONDERDAG 1 JANUARI 2015
H.Maria, Moeder van God
Octaafdag van Kerstmis
1e lezing: Num.6,22-27;
Ev.: Lc.2,16-21
Preek: Prof. Stevens
10.00 uur: Maarten Vonhögen

WOENSDAG 7 JANUARI
09.00 uur: Kapelaan Blom

Mevr. Bettink-Dahmen vanwege
verjaardag;

Echtp. Hoppers-Retera (c);
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ZATERDAG 10 JANUARI
1e lezing: Jes 55,1-11
Ev: Mc. 1,7-11
Preek: Kapelaan Blom
19.00uur: Stille Mis

ZATERDAG 17 JANUARI
1e lezing: Sam. 3,3b-10+19
Ev.:Joh.1,35-42 (B)
Preek: Kapelaan Zuidinga
19.00 uur: Stille Mis

Mia Heutz-Benders (c);Jrd.Jeffrey
Jongen; Tiny Stevens-Waterval;
Elly Huppertz-Stevens (c);

Ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille;
Mariet Schielen (c);
Jrd.Sjef Consten en Fieny
Consten-Quadvlieg (st);

ZONDAG 11 JANUARI
Doop van de Heer
1e lezing: Jes 55,1-11
Ev: Mc. 1,7-11
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: Zangkwartet
Steppin out

ZONDAG 18 JANUARI
TWEEDE ZONDAG DOOR HET
JAAR
1e lezing: Sam. 3,3b-10+19
Ev.:Joh.1,35-42 (B)
Preek: Kapelaan Zuidinga
19.00 uur: Kamerkoor
“Toonkunst” Rotterdam

Zeswekendienst Leonie
Mertens-Senden;
Fien Baggen-Diederen; Chris In
de Braekt (c); Jrd.Em.Pastoor
J.Peters zijn zus en zijn ouders
(st); Echtp.Hoppers-Retera (st);
Dhr.Sijstermans v.w.verjaardag;
Jos Inglot Vellen; Overleden en
levende leden v de.fam.Niederer;

Betty Hofland; Jo Vaessen (c )
Wijlen Deken C.Buschmann (st);
ouders Knubben-Kerkhoffs (st);
Jrd. Hub de Esch en ouders de
Esch-Bergs (st);
Echtp.Hoppers-Retera (st);
6e Jrd. Marh Frederiks;

DINSDAG 13 JANUARI.
19.00 uur: Kapelaan Blom

DINSDAG 20 JANUARI
19.00 uur: Kapelaan Zuidinga

Echtp.Hoppers-Retera;
WOENSDAG 21 JANUARI
09.00 uur: Kapelaan Blom

WOENSDAG 14 JANUARI
09.00uur: Kapelaan Zuidinga

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Hannie Geelen;
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ZATERDAG 24 JANUARI
1e lezing; Jon.3,1-5+10;
Ev.: Mc. 1,14-20 (B)
Preek: Prof. Rohling
19.00 uur: Stille Mis

WOENSDAG 28 JANUARI
09.00 uur: Kapelaan Blom
Echtp.Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 31 JANUARI
1e lezing: Deut. 18,15-20
Ev: Mc. 1,21-28 (B)
Preek: Prof.Rohling
19.00uur: Stille Mis

Fien Hesdahl-Heuts (c);
Jrd.ouders Kraussen-Haan (st);
ZONDAG 25 JANUARI
DERDE ZONDAG DOOR HET
JAAR
1e lezing; Jon.3,1-5+10;
Ev.: Mc. 1,14-20 (B)
Preek: Prof. Rohling
10.00 uur: Maarten Vonhögen

ZONDAG 1 FEBRUARI VIERDE
ZONDAG DOOR HET JAAR
CARNAVALSMIS
1e lezing: Deut. 18,15-20
Ev: Mc. 1,21-28
Preek: Kapelaan Blom
10 uur: WF Koor

Piet Adriaens (c); Echtp.MertensGerrits en kinderen (st);
Echtp.Hoppers-Retera (st);

Overl.leden fam.Hofland (st);
Jo Vaessen (c) Giel Goertzen (c);
Echtp.Hoppers Retera (st):

DINSDAG 27 JANUARI
19.00 uur: Kapelaan Blom

Carnavalsmis
Op 1 februari vindt de jaarlijkse carnavalsmis weer plaats. Tegen die
tijd is er al een nieuwe prins uitgeroepen en natuurlijk ook een nieuwe
jeugdprins en bloemenmeisje! Het is goed en waardevol om de traditie
in stand te houden en Gods zegen te vragen voor een goed verloop van
de carnavalsdagen en dat het plezier een ieder vreugde mag geven in
het leven. Want een leven zonder humor is als een glas zonder bier…
Kapelaan Blom, samen met diaken Franssen, hebben de hele
belangrijke taak om te bidden voor goed weer. Maar hoe groter de
aangeboden worsten zullen zijn; des te meer kans! De carnavalsmis van
10.00 uur zal opgeluisterd worden door het WF-koor.
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Open avond jongerengroep.
RKJ Sint Pancratius Heerlen is een jongerengroep die ongeveer eens
per twee weken samenkomt voor gezelligheid en verdieping.
Vrijdagavond 9 januari a.s. organiseert deze groep een open avond.
Iedereen die jong is of zich zo voelt, kan zich die avond met ons komen
vermaken met allerlei leuke spellen. De avond begint om 19.45 uur in de
pastorie van de Molenberg (Gerard Bruningstraat 2, Heerlen). Als je
meer informatie wil, kun je onze vriend worden op facebook
(www.facebook.com/sintpancratius),
de
website
bekijken
(http://rkjh.netone.nl) of ons mailen (rkjstpancratius@hotmail.com).
Hopelijk tot 9 januari!
Kamerkoor Toonkunst Rotterdam in de St. Martinus.
Begin januari zijn de meeste koren nog aan het bijkomen van hun
kerstconcerten, maar een Rotterdams koor als Kamerkoor Toonkunst
zingt gewoon door. Rust komt (misschien) later wel! Op 18 januari
levert dit gerenommeerde amateurkoor zijn bijdrage aan de zondagse
mis van 10.00 uur in onze parochiekerk. Onder leiding van Maria van
Nieukerken zingt Kamerkoor Toonkunst de vijfstemmige
en
dubbelkorige Missa Salve Regina van Tomás de Victoria (de
belangrijkste Spaanse componist uit de zestiende eeuw en Der Geist
hilft unserer Schwachheit auf van Johann Sebastian Bach.
Nacht zonder Sterren.
Kamerkoor Toonkunst heeft op 17 en 18 januari een studieweekend in
Heerlen en combineert het nuttige met het aangename: het zingen in
onze kerk is een try-out voor het eigen concert Nacht zonder Sterren, op
24 januari in Rotterdam. Onze prachtige St. Martinuskerk leent zich
uitstekend voor de ruimtelijke beleving van het bovengenoemd
programma. Na afloop van de mis zingt het kamerkoor ook het lichtere,
hedendaags deel het programma van Nacht zonder Sterren met oa:
La Muerte del Angel (A. Piazolla), Hijo de la Luna (J.M. Cano,
bewerking G. Trujillo), Magnificat (Arvo Pärt). U bent van harte welkom
bij deze try-out; de toegang is gratis.
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Kamerkoor Toonkunst Rotterdam.
Kamerkoor Toonkunst bestaat uit zo'n 25 gevorderde zangers van het
oratoriumkoor Toonkunst Rotterdam, opgericht in 1829, en streeft
voortdurend naar verbetering van zijn positie in de top van de
Nederlandse amateur-kamerkoren. Kamerkoor Toonkunst heeft een
breed repertoire, van middeleeuwse composities tot werken waarvan de
inkt nog nat is. Onder leiding van Maria van Nieukerken brengt het
verrassende programma's, soms in samenwerking met artiesten uit
andere disciplines, zoals theater en dans. Dit levert aantrekkelijke
combinaties op van vocale topkwaliteit en boeiend schouwspel.
Kamerkoor Toonkunst is te boeken voor besloten bijeenkomsten en
andere gelegenheden waar iets bijzonders moet gebeuren. Wilt u meer
weten over Toonkunst Rotterdam en/of Kamerkoor Toonkunst? Ga naar
www.toonkunst.nl!
Winterweekend voor jongeren.
Laat je geloof leven. Laat die handjes maar eens lekker wapperen om je
naaste lief te hebben. Daar zal het winterweekend overgaan met als
believe, love, action. Tijdens het weekend zullen er lezingen zijn door
Vader Pierik en Kapelaan Blom, die in het teken zullen staan van
naastenliefde. Naast de lezingen zal er natuurlijk ook tijd zijn voor
samenspel en gezelligheid! Op de zaterdagavond zullen we hier een
leuk tintje aan geven. Natuurlijk is er ook de tijd om tot rust te komen in
de kapel bij het Allerheiligste. Heb jij zin om met jongeren een weekend
te spenderen vol geloof en gezelligheid…. dan ben jij van harte welkom!
Schroom niet en geef je op!! Tot ziens op 30 januari 2015 in Thorn!
Wie Iedereen tussen 17 en 30 jaar
Plaats Foyer de Charité – Thorn, Onder de bomen 2, 6017 AL
Aankomst Vrijdag 30 januari 2015 vanaf 19.30 uur
Vertrek Zondag 1 februari 2015 om 16.00 uur
Prijs € 60,Opgave Vóór 19 januari via onderstaande link
Informatie Marie-louise.wolters@xs4all.nl
Jbastings96@hotmail.com
Jongerenplatform Bisdom Roermond

13

Wie wil er graag gaan breien of haken
voor de arme landen?

Er zijn al vele jaren met succes en daardoor veel vreugde brengende
acties geweest die in het kader van de “Stichting Vrouwe van alle
Volkeren” geholpen werden aan warme kledingstukken, die o.a. naar
Siberië gingen. Mensen breiden alleen thuis of deden dit in
groepsverband.
Ik wil samen breien of haken voor de arme landen, waaronder ook
Siberië. Het heeft vele voordelen, nl: u kunt helpen waar hulp dringend
nodig is, maar ook dat het u zin en voldoening geeft iets te kunnen
bijdragen aan hulp waar dit nog altijd dringend gewenst is. Wilt u graag
mee breien of haken, dan kunt u contact met mij opnemen: Mw. A. van
Berkum, tel: 045-5217301.
Als goed voornemen…
Er zijn vele goede redenen om ons te verdiepen in de grote
geloofswaarheden die ons door de eeuwen heen zijn geopenbaard. Om
ons eigen geloof te verdiepen, om anderen te helpen, om ons geloof te
verdedigen, om rekenschap te geven van ons geloof, om onze kinderen
het geloof door te geven. De wintermaanden zijn uitermate geschikt om,
zittende in een warme huiskamer, hier wat tijd aan te besteden.
Daarom zal vanaf januari 2015 iedere 2de en 4de donderdag van de
maand een catechese-avond worden gehouden. Deze vindt plaats op
de pastorie van de Heerlerbaan (Dr. Clemens Meulemanstraat 1), en
begint rond 18.00 uur met het genieten van een kop soep, waarna in
de dagkapel van de St. Josephkerk om 18.30 uur aanbidding met
rozenkrans wordt gehouden. Hierna wordt samen de Mis gevierd, om
dan rond 19.15 uur met de catechese-avond te beginnen. Deze zal
worden gehouden aan de hand van het compendium van de
catechismus. U bent in principe altijd welkom, indien u mee-eet graag
minimaal 24 uur vooraf een aanmelding!
Voor de maand januari: 8 januari en 22 januari.
Kapelaan Patrick Zuidinga
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Tip van Kapelaan Blom voor ‘t kerstdiner - EEND MET WHISKY
Ingrediënten:
- Een eend van ca. 5 kg. - 2 grote flessen single malt whisky.
- 500 gr. speklapjes. - 1 fles olijfolie.
Bereiding:
- De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.
- De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden (stand 6-7).
- Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.
- De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven.
- De eend op een vuurvaste schotel leggen
en een tweede glas whisky inschenken
- Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten.
- Na twintig minuten de oven op 200 graden zetten en
twee glazen met whisky vullen.
- Beide glazen opdlinken en de scherven van het eerste glav oplaapen.
- Nog een halff glav insjenke en opdlinke.
- Na een halff uuj de hoven opedoen om deend te sjekke
- Blandwondesalv in de batkaamer gaan naale
en op de bovekant van de linkehand doen
- Deh hove een sgop geve.
- Twee g lave wiski insjenke ent middeste glav leegdwinke.
- De nove opedoen naadatte eerste glav leeggis en de sjotel vastpakke.
- Blantwondesalf op de binnekant van de regthand doenn en deend
oprape.
- Deend noggis oprape en met een handoek
de bwantwondesalf van deend vege.
- De hande ontfette med viskey
en de tupe salff weerr oprape.
- Tkapotte glazzepvege enn deent trug in de hove duuwe.
- Deentuitsgelde en hardur duuwe.
- De tweeede flez wiki opedoen en wee ofereindsette.
- Opstaan fan de floer en de zpekreepjus onder de kaast veege.
- Noggis plobeern opsstaan wan de vjoer en... togmaa blijfe sitte...
- Ui vless dlinke wandte glave sijn kabot.
- Denoven afsette, dooge sluite en omfalle
smallekel eetzen!!
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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, 6411 KC Heerlen
Telefoon: 045 – 571 3682
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

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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