AUGUSTUS 2015
Van 1 augustus – 5 september
Slim kind of dom mens?
Friso van groep vier stapt op een dag heel zelfbewust naar zijn
meester en vraagt: “Meneer, kan iemand ook gestraft worden
voor iets wat hij niet gedaan heeft?” Leraar: “Nee, dat zou niet
eerlijk zijn. Waarom vraag je dat?” Friso: “Ik heb mijn
strafwerk niet gemaakt, meneer!” ( Gerarduskalender)
Kriebelt zoiets niet omdat het een ware onwaarheid is? In het
leven met elkaar van elke dag is dit in het groot of klein best
een opgave. Iemand die niet te hard gereden heeft kan men
inderdaad niet straffen wegens het overschrijden van de
snelheid. Helder. Maar iemand die een afspraak niet nakomt
tot betaling als iets aan hem of haar geleverd wordt? Zien we
niet hoe mensen proberen om ergens onderuit te kunnen
komen, zeker als het hun zelf voordeel oplevert? De beloofde
trouw, de te verwachten loyaliteit, daar wordt normaal
gesproken van verwacht dat iemand dit nakomt. Maar de mens
is slim genoeg om er mee te manipuleren. Jezus zag dat en
spreekt erover in het verhaal van de onrechtvaardige
rentmeester ( Luks 16,1-15). De man weet dat hij op straat
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wordt gezet en middels mooie beloften tegen de klanten van
zijn baas, maakt hij zijn bedje klaar voor de toekomst door
zich vrienden te maken met gesjoemel en mooie woorden.
Jezus prijst dit…Waarom? Niet vanwege de boosheid erachter,
maar omdat de man ‘met overleg’ had gehandeld. Dit als
boodschap, dat de mens er goed aan doet om niet blind en
achteloos door het leven te gaan.
Om ons heen zien we dat velen dit overleg in Kerk en
Maatschappij wel volgen om er zelf hun voordeel uit te halen.
Wat we natuurlijk graag zodanig toedekken dat het niet opvalt
als onrechtvaardig. Dat het wonden slaat moge duidelijk zijn.
En zolang we niet ‘gepakt’ worden kunnen mensen er mee weg
komen. Of dat nu Griekenland heet of West Europa of…we
overleggen ons graag rijk.
De rijkdom bij God is echter: wat ge hebt gedaan voor en van
mijn kinderen, hebt ge voor Mij gedaan. Verzamelt u schatten
in de hemel, waar ze niet vergaan door mot of worm. Ook hier
is de vraag van Friso actueel…zal God mij lonen voor wat ik
niet gedaan heb?
Vriendelijke groet deken Th. v. Galen
Vakantietijd
Het woord ‘vakantie’ komt van het Latijnse woord ‘vacare’, wat
betekent ‘vrij zijn’. Wanneer een paus of bisschop overleden is
of afgetreden, spreekt men van ‘sede vacante’ ofwel de
‘(heilige) stoel is vrij’. Voor schoolgaande kinderen en mensen
die werken betekent vakantie vrij zijn om niet te hoeven
werken of naar school te gaan en te moeten leren. Je bent vrij
om andere dingen te gaan doen. Veel mensen willen dan op
vakantie gaan met gezin of vrienden. Je krijgt de kans om
mensen die verder weg wonen op te zoeken. En je kunt vaker
afspraken maken met anderen om de band weer eens aan te
halen. Hoewel je ook in de vakantie de kans hebt om te
werken aan bijv. het huis of aan de tuin, biedt de vakantietijd
toch een moment, om de relatie met anderen te verstevigen.
Men heeft het druk met werk en school; maar in de vrije tijd
heeft men de kans om ‘samen’ af te spreken.
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Eén mogelijkheid ook is om naast ontspanning een aantal
dagen op retraite te gaan. Dat klinkt zwaar, maar het is
verrijkend om naar een klooster of stilteoord te gaan om wat
rust te vinden na een drukke tijd. En zeg nu eerlijk: hoeveel
mensen vinden het een genot om op het strand te liggen of te
genieten van de natuur op een camping? Ik wil het niet
vergelijken met een retraite, die christelijk is van karakter,
maar schuilt daar niet een diepe behoefte in van de mens?
Het is goed om de batterij op te laden en even de vakantietijd
te nemen, vrij te zijn, voor ontspanning en ontmoeting;
ontmoeting met Onze Lieve Heer en met elkaar. Toch
opvallend dat de vrije tijd gebruikt wordt om samen door te
brengen! Je bent namelijk nooit vrij om je medemens en God
uit het oog te verliezen. We zijn nooit vrij van relaties en een
getrouwd iemand zal toch niet tegen zijn of haar partner
zeggen: ‘zo, nu heb ik van jouw de komende 6 weken
vakantie!’ Laat de vakantie zinvol zijn om te ‘werken’ aan een
diepere relatie met elkaar en met God.
Met vriendelijke groeten, kapelaan Rick Blom
Communie-woorddiensten
Binnen onze parochies in Heerlen-zuid is er een ruime aanbod
in het bijwonen van H. Missen. Zo goed als we kunnen zet het
priesterteam zich elke maand in om alle vieringen aan te
bieden. Helaas moeten we bekennen dat dit voor de maand
augustus niet helemaal is gelukt. Wegens samenloop van
omstandigheden binnen de vakantieperiode zitten we toch met
een priestertekort voor een aantal momenten. God zij dank dat
we in onze parochies een beroep kunnen doen op gewijde
mannen, onze diakens, die zich bereid verklaard hebben te
kunnen ondersteunen in een aantal Communie-woorddiensten.
In deze vieringen worden de lezingen verricht, zoals ook
tijdens de H. Mis. Het verschil is, dat men na de voorbeden
overgaat tot het uitreiken van de H. Communie. Wij hopen op
uw begrip in deze en we mogen dankbaar zijn aan diaken
Keijmis en diaken Jegerings die er voor zorgen dat er toch een
viering
gehouden
kan
worden
in
de
betreffende
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parochiekerken. De Communie- woorddiensten vinden plaats
op 16 augustus in de Molenberg (10.00 uur), Moeder Anna
(11.30 uur), St. Martinus (10.00 uur) en St. Joseph (11.15
uur). Tevens vindt er een Communie-woorddienst plaats op
woensdag 12 de Molenberg om 19.00 uur. Op vrijdag 7
augustus zal in de H. Mis in de Moeder Anna komen te
vervallen.

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk

25 AUGUSTUS

S.V.P via mail: sintmartinus@home.nl , telefonisch of
persoonlijk bij het parochiekantoor doorgeven!
Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 10.00u–12.00u.

HUWELIJK
17 Juli
Anouska Winubst
En
Jordy Prickaerts
Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk samen
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GEDOOPT in onze Parochie:
12 Juli
Jur Reumkens
Van harte gefeliciteerd

OVERLEDEN

7 Juli Piërre Hartgerink 71 jaar
16 augustus Marie-José Schöpping 88 jaar

BANNEUX BEDEVAART
Mensen die zich opgegeven hebben om mee te gaan met de
bedevaart naar Banneux zullen door de “Stichting Limburgse
Bedevaarten Maastricht” benaderd worden over opstapplaats
en vertrektijd.
Deze informatie wordt u doorgegeven na ontvangst van de
betaalde reiskosten.
Wij wensen u in ieder geval al een fjine dag.
Kroedwusjwandeling
Op 15 augustus vindt wederom de kroedwusjwandeling plaats.
Vanaf 13.00 uur vertrekken we vanuit de St. Josephkerk te
Heerlerbaan. Het is ongeveer 1 uur lopen. Ieder plukt zijn
eigen kroedwusj o.l.v. IVN. Ze worden gezegend bij de pas
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ingewijde boskapel achter Parc Imstenrade. Na afloop is er
koffie in de Ontmoetingsruimte bij de St. Josephkerk. Graag
even aanmelden via uw eigen parochie.
Maria Ten Hemelopneming
15 Augustus vindt het hoogfeest plaats van Maria ten
Hemelopneming. Dit feest houdt in dat wij geloven dat Maria
zonder zonden is. En omdat zij gevrijwaard was van de
erfzonde heeft Maria ook niet de dood gekend. Zij is dus op het
moment van ontslapen met ziel én lichaam opgenomen in de
hemel. Door dit feest te vieren willen wij als gelovigen bewust
worden dat hierin onze toekomt zichtbaar wordt. Ook wij
geloven toch in een hiernamaals? Tijdens het leven hier op
aarde merken we dat we allemaal onze tekorten hebben. Het
leven nu krijgt draagvlak als we gericht zijn en hopen op een
leven hierna. Het hiernamaals waarin we mogen delen in een
leven zonder zonden, één zijn met God die liefde is en van
daaruit verbonden met onze dierbaren. Dat Maria onze hulp wil
zijn opdat we nu al een stukje hemel op aarde mogen voelen.
Het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vieren we op
zaterdag 15 augustus om 10.00 uur in de St. Pancratius.
Hiermee komt de mis om 10.00 uur in de Theresiakapel te
vervallen.

Diaken Franssen
Onze diaken Franssen die altijd heel trouw aanwezig wil zijn
tijdens de vieringen en zich blijft inzetten in het contact met
mensen en het bezorgen van de H. Communie heeft u al een
tijdje moeten missen. Hij heeft een operatie moeten ondergaan
in Maastricht aan zijn hart. Dank zij de hulp van bekwame
medische specialisten en gedragen door het gebed is die
operatie goed verlopen. Hij maakt het goed! Momenteel
verblijft hij in revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek. We
vragen u om gebed voor een voorspoedig herstel en hopen
onze diaken Franssen weer spoedig te mogen begroeten in
Welten en in onze vieringen.
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ZATERDAG 1 AUGUSTUS
1e lezing: Ex.16,2-4.12-15;
Ev. Joh.6,24-35;
Preek: Deken van Galen
19.00 uur:

DINSDAG 4 AUGUSTUS
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: Kapelaan
Zuidinga
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Echtp. Van Enckevort-Bos;

Eerste jaardienst Gerda
Schillings
Elly Huppertz-Stevens;
Tiny Waterval-Stevens;
Overl. Ouders en
dochter(c); Marjo Bongers
(c);

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
09.00 uur; Kapelaan Zuidinga
VRIJDAG 7 AUGUSTUS

H.Mis Kapel Benzenrade
19.00 uur: Deken van
Galen

ZONDAG 2 AUGUSTUS
Achttiende zondag door het
jaar
1e lezing: Ex.16,2-4.12-15;
Ev. Joh.6,24-35;
Preek: Kapelaan Zuidinga
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Fam.Kuipers-Packbier uit
Dankbaarheid; Ber Maes;
ZATERDAG 8 AUGUSTUS
1e lezing:1 Kon.19,4-8
Ev.: Joh.6,41-51
Preek: Deken van Galen
19.00 uur:

Jo Vaessen (c); Giel
Goertzen (c);
Echtp.Hoppers-Retera;
Ouders Bovens-Hendriks,
Johan Hendriks en Johnny
van der Linden; Karel
Simons vw. De
Seniorensociëteit; Miep
Punt-Titulaer (c); Tilly van
den Bongaard-Kuppens;

2e Jrd.Sjir Sijstermans;
Chris In de Braeckt (c);
Louis Hennus (c);
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ZONDAG 9 AUGUSTUS
Negentiende zondag door
het jaar
1e lezing:1 Kon.19,4-8
Ev.: Joh.6,41-51
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur

van de fam.Hofland;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
ZONDAG 16 AUGUSTUS
KROEDWUSJ ZEGENING
COMMUNIE
WOORDDIENST
Twintigste zondag door het
jaar
1e lezing: Spreuk 9,1-6
Ev.: Joh.6,51-58
Preek: Diaken Keijmis
10.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Fien Baggen-Diederen;
Karel Daniëls;
DINSDAG 11 AUGUSTUS
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: Deken van
Galen

DINSDAG 18 AUGUSTUS
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: Deken van
Galen

Echtp. Hoppers-Retera
(st);

WOENSDAG 19 AUGUSTUS

09.00 uur: Kapelaan Blom

WOENSDAG 12 AUGUSTUS

09.00u: Deken van Galen

Echtp. Hoppers-Retera
(st);
Echtp.van Enckevort-Bos

ZATERDAG 15 AUGUSTUS

MARIA TEN
HEMELOPNEMING
KROEDWUSJ ZEGENING
1e lezing: Spreuk 9,1-6
Ev.: Joh.6,51-58
Preek: Deken van Galen
19.00 uur:
Ouders Creusen-Heuts
(st); Voor de overledenen
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ZATERDAG 22 AUGUSTUS

19.00 uur: Deken van
Galen

1e lezing: Joz.24,1-2a.1517.18b
Ev. 6,60-69
Preek: Deken van Galen
19.00 uur: Dameskoor
St.Martinus

Echtp. Hoppers-Retera
(st);
WOENSDAG 26 AUGUSTUS

09.00 uur: Kapelaan Blom

Nelly Bianchi-Bisschoff en
Tonny Bianchi-Dabekausen
en wederzijdse overleden
fam.leden(st); Marjo
Bongers (c); Karel Simons
(c); Ger Kurvers;

ZATERDAG 29 AUGUSTUS

1e lezing: Deut. 4,1-2.6-8
Ev.: Joh. Mc.7,1-8.1415.21-23
Preek: Kapelaan Blom
19.00 uur: Maarten
Vonhögen

ZONDAG 23 AUGUSTUS
Eenentwintigste zondag
door het jaar
1e lezing: Joz.24,1-2a.1517.18b
Ev. 6,60-69
Preek: Prof.Rohling
10.00 uur: Maarten Von
Högen

Zeswekendienst Piërre
Hartgerink
Mariet Schielen (c);

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Wijlen Deken C.Buschman
(st); Overleden ouders
(st);
Jos Inglot-Vellen;

ZONDAG 30 AUGUSTUS
Tweeentwintigste zondag
door het jaar
1e lezing: Deut. 4,1-2.6-8
Ev.: Joh. Mc.7,1-8.1415.21-23
Preek: Deken van Galen
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

DINSDAG 25 AUGUSTUS
18.40 uur: Rozenhoedje

zie pag.10

9

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Nagedachtenis Maurice van
Opdorp (c)
Ouders Kuipers-Kurvers en
overleden kinderen (st);
Jrd. Anneke v.DaelenGelissen (st);
Jaardienst voor Jessie
Schouten-Wouters en voor
de overledenen van de
fam.Schouten;

ZATERDAG 5 SEPTEMBER

1e lezing: Jes.35,4-7a
Ev.: Mc.7,31-37
Preek:
19.00 uur: M.Von Högen
en Cantor

Tiny Waterval-Stevens;
Elly Huppertz-Stevens;
Overleden ouders fam.
Waterval-Huppertz en
familie; Overleden ouders
en dochter (c); Marjo
Bongers (c);

DINSDAG 1 SEPTEMBER
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

ZONDAG 6 SEPTEMBER
Drieentwintigste zondag
door het jaar
1e lezing: Jes.35,4-7a
Ev.: Mc.7, 31-37
Preek:
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Ouders Stevens-Bastiaens
en kinderen (st);
WOENSDAG 2 SEPTEMBER

09.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera
(st);
Echtp.van Enckevort-Bos;

Jo Vaessen (c); Giel
Goertzen (c);
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Ouders CordewenerLemmens (st); Miep PuntTitulaer (c);

VRIJDAG 4 SEPTEMBER
H.MIS KAPEL
BENZENRADE
19.00 uur:
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Zij-actief verzorgt de Kroedwusj

Onze parochie biedt in het weekend van 15 en 16 augustus
kroedwusj aan, aan allen die deelnemen aan de vieringen.
Tijdens de dienst worden deze gezegend door de voorganger
en na afloop van de mis kan ieder een bosje meenemen. Met
heel veel dank aan Zij-actief voor het plukken en voorbereiden
hiervan! De relatie met Maria wordt gelegd in een oude
legende over haar dood. In haar graf vonden de leerlingen niet
haar lichaam, want ze was tenslotte ten Hemel opgenomen,
maar een bundel van geurende kruiden. Zeven, want dat is in
de christelijke traditie een heilig getal. Dus hangen al eeuwen
lang de gelovigen deze gezegende bundel kruiden naast de
haard, boven huis- of staldeur en tegenwoordig ook vaak op
zolder. De samenstelling is traditioneel: twee geneeskrachtige
geelbloeiende
kruiden
(meestal
Sint
Janskruid
en
boerenwormkruid), twee witbloeiende kruiden (kamille en
duizendblad) en twee granen (meestal rogge en tarwe) en
daarbij een blad van de notenboom. Volgens een oud
volksgeloof wordt een notenboom nooit getroffen door de
bliksem. Vandaar dat men vroeger een stukje van de
kroedwusj in de openhaard wierp wanneer het onweerde, om
zo Gods bescherming af te smeken. In onze moderne tijd
mogen we er aan toevoegen dat we doormiddel van dit gebruik
ook stil mogen staan bij Gods schepping en waar wij als mens
zorgvuldig mee mogen omgaan.
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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,-Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade:
ABNA IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818
Federatiebestuur:
federatiebestuur.heerlen@gmail.com
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