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Parochienieuws St.Martinus 

Welten/Benzenrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deken, kapelaans, diaken en kerkbestuur 

wensen u allen een zalig Pasen. 
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PAASEDITIE  APRIL 2015          

Van 2 april – 2 mei 
 
Door Pasen ont- haas- ten? 

 
En ja hoor, ook in de reclame probeert men van Pasen een 

eetfestijn te maken. Het chocolade paashaasje hupt te 
eenzaam door de rekken, en de eitjes voldoen niet meer. 
Waren de echte gekookte en gekleurde eieren al niet verrijkt 

met ook in meervoudige chocolade varianten te krijgen, nu wil 
men ons echt zoals met Kerstmis aan een paasdiner helpen. 

Het lijkt me minder kans van slagen te krijgen. Waarbij het 
niet weet hebben  van het kerkelijk Pasen enerzijds een rol kan 
spelen dat het niet zo snel kan lukken. Anderzijds mogelijk 

juist daardoor wel. Want leegte moeten we toch vullen?  En 
wat het hoofd en hart niet meer raakt, kan misschien door de 

maag. 
Het is voor “kerkmensen” helemaal niet zo eenvoudig om zich 
in deze tijd passend uit te drukken waarover het gaat. 

Klassieke zinnen als:  “De Heer is verrezen, alleluia” spreken 
niet zo tot de verbeelding. Welke “Heer” zal de eerste vraag 

zijn. Had men vervolgens dan nog gekozen voor “opgestaan”, 



 

 3 

kwam de vaak uitgevoerde dagelijkse beweging wel in beeld. 

Je staat immers op uit een stoel, uit een bed. Velen weten 
inmiddels dat ook dit simpele bewegen van belang kan zijn, 

zoals sowieso bewegen helpt om lichamelijk fit te blijven. Wie 
voldoende beweging zoekt, sterkt bovendien ook nog zijn 
geestelijk vermogen en blijven we langer “bij de les”. Voor wie 

gezond is en geen klachten heeft, is dat eenvoudig: zonder 
nadenken staan ze op. Maar waar heupen, knieën, rug- en 

beenspieren protesteren, kan dit een hele toer worden, dat 
even opstaan. Dan moet een mens wel een kruisje zetten door 
zichzelf en door een pijngrens(je) gaan. Wie dat regelmatig 

blijft doen, ook als het tegenvalt, kan zomaar tot de 
ontdekking komen dat het soepeler gaat. Komt dan een lieve 

bekende op bezoek, krijgt  die iemand stralend te horen en te 
zien: “Kijk eens wat ik kan: helemaal zelf opstaan!  
De uitdrukking: “ Een kruisje zetten door jezelf ” zegt men 

makkelijk, maar soms is het voor iemand echt een beetje 
doodgaan. Wie de moed heeft zich zelf aan te pakken, en 

lukken er daardoor weer zaken, dan krijgt een mens daar ook 
veel voldoening van. De eigenwaarde en het zelfbeeld groeit. 

Met of zonder woorden is men blij met hetgeen men kan. Pillen 
slikken kan nodig zijn om pijntjes en kwaaltjes te begeleiden. 
Maar wie zonder kan - en dat lukt wel eens als we volharden-  

is beter af.  
Jezus slikte de bittere pil van verwerping. Geen klacht kwam 

over zijn lippen. Door samenzweerders valselijk weggehoond 
en in een schijnproces veroordeelt, voerde men Hem naar de 
schandelijke kruisdood. Hij zette werkelijk een kruis door 

zichzelf. En toen kwam Gods antwoord! Hetgeen hij zelf vaker 
had gezegd tegen doden: “ Ik zeg je: sta op”, voltrok zich toen  

aan Hem. Ook als wij niet zo trouw meer zijn aan de Heer van 
het leven, God kan niet ontrouw zijn aan de mens die Hij lief 
heeft. Raak je daar eenmaal van doordrongen, dan leert een 

mens leven op een fundament waardoor je je “gedragen” weet. 
Dan komt er rust in menig rusteloze ziel. Is dat niet 

onthaasten? Zalig Pasen. 
 
Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen  
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Plechtigheden Goede Week en Pasen 

 
De vieringen aan het eind van de Goede Week vormen samen 

het verhaal over Jezus’ lijden, dood en verrijzenis: de 
plechtigheid van Witte Donderdag om 19.00 uur, de kruisweg 

op Goede Vrijdag om 15.00 uur alswel om 19.00 uur de 
Kruisverering in de St. Joseph én de plechtige Paaswake op 
zaterdag 21.00 uur. Laten wij geen toeschouwers zijn! Van een 

prachtig concert of van een mooie film ervaren we, dat we er 
mee in opgenomen worden. We leven mee met de muziek of 

met de personen van een verhaal alsof we er deel van 
uitmaken. De muziek, de personen, het verhaal mogen we 
horen en daardoor beseffen: dit verhaal gaat over ons! Jezus 

wil deel uitmaken van ons leven, want Hij heeft het allemaal 
voor ons heel persoonlijk over gehad. In alle ellende, soms of 

vaak dat een mensenleven kan tekenen, wil Hij aanwezig zijn 
om ons op te richten. Zijn lijden, dood en opstanding laat zien 
dat Hij ons mee wil opnemen in zijn liefde; in dit leven en op 

weg naar het eeuwige leven. 
 

Zalig Pasen! Kapelaan Blom.  
 
Paascommunie 

 
Parochianen die wegens ziekte niet naar de kerk kunnen 

komen en toch de H. Communie wensen te ontvangen kunnen 
zich melden bij Diaken Franssen of bij Kapelaan Blom; 
contactgegevens zie achterzijde parochieblad.  

 
 

Klepper actie 
 

Ook dit jaar zullen de misdienaars langs de deuren trekken 
voor de traditionele klepper actie. Ooit is ondergetekende 
tijdens deze actie bij iemand binnengevraagd om een schilderij 

te bewonderen. Wat bleek: een misdienaar afgebeeld met een 
klepper; het was iemand van de familie en al een ouder 

schilderij. Geweldig toch om zulk een traditie in eren te houden 
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in Welten? Van harte hoop ik dat u ook weer een gulle gave 

kunt missen aan onze trouwe misdienaars en acolieten. De 
opbrengst zal ten goede komen aan activiteiten om de 

groepsband sterk te houden. Met dank! 
 
Namens de misdienaars en acolieten, kapelaan Blom. 

 
 

Zaterdagavond grote kerk 
 
 

Vanwege de zomertijd, het minder hoeven stoken, en de 
verwachte drukte van de zaterdagavonden in april zullen we 

vanaf die maand (en al vanaf Palmpasen, 28 maart), op 
zaterdagavond, weer overgaan naar de grote kerk.  
 

 
Presentatie mis 18 april 

 
 

Op zaterdag 18 april zal de presentatie mis plaatsvinden van 
de communicanten. We mogen het van twee kanten bekijken. 
Enerzijds maken de parochianen kennis met de kinderen die dit 

jaar voor het eerst de heilige Communie gaan ontvangen; 
anderzijds maken de kinderen met hun gezinnen kennis met 

de parochiegemeenschap. We hopen dat een ieder zich thuis 
mag voelen en dat we met jong en oud iets kunnen opbouwen 
voor de toekomst! 
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OVERLEDEN  
en uitvaart vanuit onze parochie: 

 
17 Febr. Louis Hennus 77 jaar 

13 Maart Jan van Betuw 91 jaar 

21 Maart Marjo Bongers 58 jaar 
 

We wensen de familie heel veel sterkte bij dit verlies. 

 
 

INLEVERDATUM MISINTENTIES:  uiterlijk 
 

 
 
 

 
 

April 
 
Uw misintenties voor de periode: 

2 Mei 2015 - 30 Mei 2015 in het parochieblad ?  
Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 21 April 2015  

via mail: sintmartinus@home.nl , telefonisch of persoonlijk 
bij het parochiekantoor op te geven! 
 

Bij het opgeven van misintenties in de brievenbus s.v.p. op 
envelop vermelden: t.a.v. Parochiekantoor St. Martinus. 

 
Parochiekantoor open Dinsdagochtend van 10.00u–
12.00u. 

 

mailto:sintmartinus@home.nl
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DONDERDAG 2 APRIL 

WITTE DONDERDAG 

 

10.30 uur Paasviering 

Catharinaschool 

 

Begin van het 

Paastriduüm 

 

DONDERDAG 2 APRIL 

WITTE DONDERDAG 

Viering van het Laatste 

Avondmaal  

1e lezing: Ex.12,1-8.11-14; 

Ev. Joh.13,1-15; 

19.00 uur: Kapelaan Blom 

Gregoriaanse Schola 

 

Overl.leden van de fam.Odé 

en Marieke van der Grinten; 

 

VRIJDAG 3 APRIL 

GOEDE VRIJDAG 

Herdenking van het lijden 

en sterven van de Heer,  

Vasten en onthoudingsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 9.00 uur Paasviering  

St. Martinusschool 

 

15.00 uur Kapelaan Blom 

Kruisweg 

Gregoriaanse Schola 

 

19.00 uur Kruisverering in 

St.Joseph Heerlerbaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 4 APRIL 

PAASZATERDAG, STILLE 

ZATERDAG    PAASWAKE. 

1e lezing:Gen.1;Ex.14;Jes.55; 

Ev.: Mc.16,1-8; 

Preek: Kapelaan Blom 

21.00 uur: Gregoriaanse 

Schola 

 

Albert Corten (c);  

Elly Huppertz-Stevens (c); 

Tiny Waterval-Stevens;  

Overl. Ouders en Dochter; 

Bertie van den Wildenberg 

(c); 
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ZONDAG 5 APRIL 

HOOGFEEST VAN PASEN 

Verrijzenis van de Heer 

1e lezing: Hand.10,34a+37-

43; 

Ev.:Joh.20,1-9; 

10.00 uur: Kapelaan Blom 

Gem.Kerkelijk Zangkoor 

St.Joseph 

Heerlerbaan/Welten 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Mevr. Hofland-Dahmen;  

Jo Vaessen (c);  

Giel Goertzen (c);  

José en Sjef Brouns (st); 

Ouders Moonen-Savelbergh 

(st); Sjir Sijstermans en 

tevens voor ouders Mathieu 

Heuts-Quadvlieg;  

Echtp.van Enckevort-Bos; 

Ouders Kals–Feijen; 

Overledenen van de fam. 

Schouten; Ouders Kerckhoffs-

Smeets en fam.Franssen; 

Overl.ouders van Alebeek-

Verheijden en kinderen; 

Ouders Lenoire-Nijsten en 

Lily Lenoire; 

MAANDAG 6 APRIL 

TWEEDE PAASDAG 

1e lezing: Hand.2,14.22-32; 

Ev.: Mt 28,8-15; 

Preek: prof.Rohling 

10.00 uur: Nadine Maes 

soliste 

 

 

DINSDAG 7 APRIL 

19.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Jrd. Ouders Paffen-

Wachelder;  

Alfons Habets (st);  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

overl.ouders Waterval en 

fam.; 

Jrd. Henk Kastermans; 

 

 

WOENSDAG 8 APRIL 

9.00 uur: Kapelaan Blom 

 

ZATERDAG 11 APRIL 

1e lezing: Hand.4,32-35; 

Ev.: Joh.20,19-31; 

Preek: Kapelaan Blom 

19.00 uur: M. Vonhögen 

+Cantor 

 

Zeswekendienst Louis 

Hennus; 

Hub Roumans (c);  

Jrd. Echtp. Brouwers-

Claessen (st); 
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ZONDAG 12 APRIL 

TWEEDE ZONDAG VAN 

PASEN BELOKEN PASEN 

Zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid 

1e lezing: Hand.4,32-35; 

Ev.: Joh.20,19-31; 

Preek: Prof. Rohling 

10.00 uur: Gregoriaanse 

Schola 

 

Echtp.Kerckhoffs-Derks (st); 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Jos Inglot-Vellen;  

Fien Baggen-Diederen;  

Mia Heutz;  

Bertie v. den Wildenberg (c); 

Chris In de Braekt (c); 

 

DINSDAG 14 APRIL 

19.00 uur: Kapelaan Zuidinga 

 

WOENSDAG 15 APRIL 

09.00u:  Kapelaan Zuidinga 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st): 

 

ZATERDAG 18 APRIL 

Presentatiemis 1e 

Communiekantjes 

1e lezing: Hand.3,13-15. 

17-19 

Ev.: Lc.24,35-48 

Preek: Deken van Galen 

19.00 uur: Familiekoor 

Chrisko 

ZONDAG 19 APRIL 

DERDE ZONDAG VAN 

PASEN 

1e lezing: Hand.3,13-15. 

17-19; 

Ev.: Lc.24,35-48; 

Preek: Prof.Rohling 

10.00 uur: Familiekoor 

Chèvremont; 

 

Wijlen Deken Buschman (st); 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
 

DINSDAG 21 APRIL 

19.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

WOENSDAG 22 APRIL 

09.00 uur: Kapelaan Zuidinga 
 

Echtp.van Enckevort-Bos 
 

ZATERDAG 25 APRIL 
1e lezing: Hand.4,8-12; 

Ev. Joh.10,11-18; 
Preek: Prof.Rohling 
19.00 uur: Dameskoor St. 

Martinus 
 

1 ste Jrd. Fien Hesdahl-
Heuts; 
Jrd. Ouders Gulikers-Vrösch 

(st);  
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ZONDAG 26 APRIL 

VIERDE ZONDAG VAN 
PASEN 

1e lezing: Hand.4,8-12; 
Ev. Joh.10,11-18; 
Preek: Deken van Galen 

10.00 uur: Nadine Maes 
soliste 

 
Ouders Kok-Janssens (st); 
Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Johan de Bie (c); 
 

DINSDAG 28 APRIL 
19.00 uur: Deken van Galen 
 

WOENSDAG 29 APRIL 
09.00 uur: Kapelaan Blom 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 
 
MEIMAAND-MARIAMAAND 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ZATERDAG 2 MEI 

1e lezing:Hand.9,26-31; 
Ev.:Joh. 15,1-8; 

Preek:  
19.00 uur:  
 

Tiny Waterval-Stevens;  
Elly Huppertz-Stevens;  

Overl. ouders en dochter; 
 
ZONDAG 3 MEI 

VIJFDE ZONDAG VAN 
PASEN  

1e lezing:Hand.9,26-31; 
Ev.:Joh. 15,1-8; 
Preek:  

10.00 uur: Gregoriaanse 
Schola 

 
T.e.v. St.Marculphus (st); 

Mariet Schielen (c); 
Echtp.Hoppers-Retera (st);  
Jo Vaessen (c);  

Giel Goertzen (c); 
Jrd. Lily Lenoire (st);  

Carola Tuinstra-Kloppenburg 
 
 

Dank aan alle 

dames en heren die 

door de grote poets 

van 25 maart jl, 

wederom onze kerk 

doen stralen !! 
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IN MEMORIAM 

 
Op 21 februari jl. overleed  ons ondersteunend lid, Piet de 

Munter, op 84-jarige leeftijd. Hij was de levenspartner van ons 
koorlid Elly Simons-Vermeer. Koorzang was zijn grote passie 
waarmee hij veel muzikale verdiensten oogstte. Zodoende 

volgde hij met grote belangstelling de verrichtingen van ons 
koor en diverse andere koren. Daarvoor zijn we hem veel dank 

verschuldigd. Zijn partner Elly en zijn kinderen wensen we veel 
sterkte voor de komende tijd zonder hem. 
 

Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten 
 

2 Mei boskapel Parc Imstenrade 
 
Op die dag is er aan het publiek tonen van de stenen 

mozaïeken welke werden vervaardigd voor het kapelletje in het 
bos gebied achter de voormalige Vroedvrouwenschool, het 

huidige Parc Imstenrade.  Het werd als monument gebouwd 
door de religieuzen, die menig kind dood geboren zagen 

worden. Men had er een stille gebedsplek voor veel stil 
verdriet. Er zal om 14.00 uur een kleine plechtigheid zijn, met 
zang, gebed en muziek, waarna we het gemaakte kunnen 

aanschouwen. Het was nooit de bedoeling om de kapel te 
herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Maar door deze 

ingreep, kan het wel weer een plek worden voor een 
aangenaam wandeldoel en voor een stil gebed in de vrije 
natuur waar het wolkendek onze hemel is, die hopelijk vaker 

openbreekt en veel licht ons schenkt. 

                                                           Deken Th. Van Galen 

Voor u gelezen en echte aanraders 
 

De Tsjechische theoloog Tomas Halik houdt met zijn boek 
Geduld met God een pleidooi voor meer ‘Zacheussen’ in de 
kerk. Deze ‘Zacheussen’ zijn, net als hun Bijbelse naamgever, 

mensen die aan de marge van de geïnstitutionaliseerde kerken 
in Europa en Noord-Amerika zijn. Ze zijn niet per se 

antikerkelijk of atheïstisch, maar ze kijken graag de kat uit de 
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Bijbelse boom. Volgens Halik kunnen deze ‘marginalen’ op een 

hele bijzondere wijze ‘iets’ bijdragen aan de kerk: ze hebben 
het vermogen om te twijfelen en hun geloof tussen haakjes te 

zetten. Op deze manier voorkomen deze ‘seculieren’ zoals 
Halik ze noemt dat kerkmenschen zelfgenoegzaam worden in 
hun zelfgesneden, dogmatische Godsbeelden. 

In eerste instantie lijkt Halik voor zijn eigen houtje te 
schrijven, voor belijdende rooms-katholieken. Maar dan doe je 

hem toch tekort. Elke christen die zich van tijd tot tijd bedroefd 
voelt om de schijnbare teloorgang van het geloof in het 
Westen, kan zich door Haliks pleidooi aangesproken voelen. 

Omarm de seculier in jezelf, durf af te dalen in de nacht van 
het ongeloof, en kom er nog sterker uit tevoorschijn. 

Tegelijkertijd is Haliks boek ook geschikt voor een aantal 
Zacheussen, die op het randje van de kerk staan of er zelfs al 
lang afscheid van genomen hebben. Haliks katholicisme is er 

een van de 21e eeuw: zelfverzekerd, open en niet om een 
kwinkslag verlegen. 

 
Het vaderloze tijdperk (1985) van Alexander Does de 

Willebois.  Wat indruk maakt in het boek, is de ernst en 
grondigheid waarmee het probeert vast te stellen wat er niet 
klopt aan de moderniteit. "Het volstaat niet", zegt inleider 

Jacques de Bourbon Busset (Académie Française), "te zeggen 
dat de traditionele waarden zijn ingestort, zoals het in officiële 

betogen luidt. Er heeft zich in de opvatting van het leven zelf 
een kentering voorgedaan, een omkering van perspectieven." 
Van der Does de Willebois durft het kind als uitgangspunt én 

conclusie van zijn betoog te nemen. Als kinderen van God 
kunnen we immers ook als volwassenen niet aan ons eigen 

kindschap ontsnappen. De verfletsing van het menselijke 
vaderbeeld, leidt tot een verduistering van God. 
Maar een vaderloos kind neigt ertoe te ontsporen. Dat zien we 

letterlijk gebeuren, maar ook cultureel, in de zin van een 
"verweesde samenleving". Voor vooruitgang is aansturing 

nodig. Tegenwoordig gaat het echter om "de gril, de blinde 
spontaniteit", zoals Bourbon Busset schrijft. Die worden hoger 
aangeslagen dan "de lucide betrokkenheid die als een 
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vervreemding wordt beschouwd. Alleen de bevlogenheid van 

het moment telt. Dergelijk gedrag leidt tot 
onsamenhangendheid, maar deze incoherentie wordt zelf 

opgevat als een blijk van de totale afwezigheid van iedere 
regel". Een regelloosheid die men als 'vrijheid' misverstaat. 

 
Deken Th. Van Galen 

 
Verkorte versie van de Boodschap voor de veertigdagentijd 
(20/21 februari 2015) 

Deze Boodschap is helaas te laat ingediend bij de redactie van 
het Martinus Nieuws om in de editie van Maart te kunnen 

plaatsen, maar wilden u deze niet onthouden ! 

Broeders en zusters, 

Elk jaar mogen we ons in de veertigdagentijd realiseren dat we 

in ons leven en in onze verhouding met God momenten van 
bezinning en bekering nodig hebben. Ze helpen ons om meer 

open te staan voor Gods genade en voor de Woorden die Hij 
tot ons spreekt. Zo kunnen we beter de rijkdom ervaren die 
God ons wil schenken. 

Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot het ‘Jaar van het 
Godgewijde leven’. Tegelijkertijd staat dit jaar ook in het teken 

van de synode over het gezin. Deze werd enkele maanden 
geleden in Rome gehouden en krijgt aan het einde van dit jaar 
een vervolg.  

Aan het einde van de synode heeft paus Franciscus de lokale 
Kerken opgeroepen om na te denken over de uitkomsten van 

de eerste synode en om de problematiek te laten rijpen. Het 
spreekt voor zich dat iedereen daarover zijn eigen gedachten 
vormt. Tegelijkertijd beseffen we dat huwelijk en gezin te 

maken hebben met een genadevolle werkelijkheid die God ons 
schenkt en die we niet zelf kunnen uitvinden. 

Vanuit dat besef heeft paus Franciscus deze thematiek tot 
onderwerp van synodes gemaakt. In gezamenlijkheid kunnen 
bisschoppen van de hele wereldkerk zo de leiding van de 
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heilige Geest tot uitdrukking brengen.  

Tegelijkertijd gebeurt deze zoektocht ook altijd “met en onder 
Petrus”, zoals de paus het zelf formuleerde. Paus Franciscus 

benadrukt zowel het belang van de inbreng van alle 
bisschoppen – ja, zelfs van alle gelovigen – als ook het belang 
van zijn eigen aanwezigheid als hoeder van het geloof en als 

opperste herder van de Kerk. 

In deze zin zijn onze eigen gedachten en overtuigingen met 

betrekking tot huwelijk en gezin ontzettend waardevol, maar 
zijn ze nooit het allerlaatste woord. Het mooie van de 
katholieke Kerk is nu juist dat wij Gods leiding ook mogen 

ervaren in de woorden die de paus en de bisschoppen spreken. 

De paus zal de conclusies van deze synode weergeven in een 

leidinggevend document, een zogeheten 
apostolische exhortatie. Niemand kan het zich permitteren om 
daarin eigen wegen te gaan. De verdeeldheid onder de 

gelovigen, die daarvan het gevolg zou zijn, is per definitie 
tegengesteld aan Gods wil en heeft rampzalige gevolgen. 

We vinden Hem nu eenmaal pas ten volle binnen de eenheid 
van de Kerk.Overigens heeft veel van de problematiek rond 

huwelijk en gezin te maken met eenheid en verdeeldheid. 
Tegelijkertijd heeft het ook iets oneigenlijks om steeds te 
spreken over de ‘problematiek’ van huwelijk en gezin. We doen 

het huwelijk zeer te kort als we het beschouwen als een 
brandhaard van problemen. 

Huwelijk en gezin zijn juist de gewone weg waarlangs mensen 
hun leven invulling geven; de manier waarop ze gelukkig 
kunnen worden; de wijze waarop ze Gods plan met de mens 

vorm geven en zichtbaar maken. Het zou zeer onterecht zijn 
om het huwelijk te zien als een bron van ruzie en ongeluk. 

Het gaat om de vraag op welke manier we een antwoord 
kunnen geven in situaties, waarin de voornemens en de 
overtuigingen van het begin niet tot vervulling kunnen 

komen.Het vraagt van ons een houding van geloof en trouw 
aan Gods Woord. En daarbij ook van openheid en moed, als 

het gaat om de weg die de paus en de bisschoppen ons wijzen. 
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Een weg in de lijn van de Traditie en het geloof van alle 

eeuwen, waarin ook de nieuwheid zal doorklinken die de 
heilige Geest steeds weer aan Zijn Kerk schenkt. 

In de veertigdagentijd willen we onze blik vooral op God 
richten. Dan zien we hoe heilzaam het is om los te komen van 
onze eigen verlangens en wensen. Met betrekking tot 

de synode zal dat een goede houding zijn: in dankbaarheid van 
God dát verwachten wat goed is voor de mens. We mogen ons 

allen zeer betrokken weten bij het proces dat in onze Kerk 
plaatsvindt, met het vertrouwen dat de goede God zijn Kerk 
leidt. Door de heilige Geest en door de opvolger van Petrus 

blijft Hij zijn Kerk steeds nabij. Laten we in geloof en 
vertrouwen die genade aannemen. 

Ik wens u van harte een vruchtbare en gezegende 
veertigdagentijd toe. 

Franz Wiertz, bisschop van Roermond 

 
JAARLIJKSE BEDEVAART NAAR KEVELAER  
 
Er ligt weer een heel jaar achter ons en de lentezon begint ons 

langzaam te verwarmen. Toch hebben wij behoefte aan echte 
warmte in ons hart en dat voor iedereen heel bijzonder.  

De weg naar Maria, Troosteres van de Bedroefden is dan snel 
gevonden.  
19 mei 2015 gaat ons cluster Heerlen-

Zuid weer naar Kevelaer en wij zullen 
onze persoonlijke zorgen maar ook 

datgene dat ons als gemeenschap bedrukt 
bij haar neerleggen. Onze vragen en onze 

dank kunnen wij bij haar kwijt. Zij is onze Middelares bij haar 

zoon die zij na zijn lijden en sterven in haar armen heeft 
gedragen.  

Geef u op tijd op bij ‘t secretariaat van de parochie, want 
de bus is zo gevuld. Kosten zijn nog steeds € 17,50 per 
persoon, ondanks de prijsstijgingen overal. 
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ADRESSEN: 
 

Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:                                
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen   
Telefoon:  045 – 571 32 25 
                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 36 82  
E-mail:  th.v.galen@pancratiusheerlen.nl              
 

Kapelaan R. Blom 
Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen 
Telefoon: 045 - 542 67 67 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 

mailto:sintmartinus@home.nl
mailto:rickblom7@hotmail.com
mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com
http://www.bisdom-roermond.nl/

