NOVEMBER 2015
ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN
Van 31 Oktober – 28 November

Overpeinzing bij het woord “Koers?”
Het is voor buitenlanders zeker niet makkelijk onze taal te
begrijpen. Neem nu dit woord. Wat een diversiteit aan
betekenissen.
De een denkt aan zijn aandelen, die al een paar maal een
slechte BEURSNOTERING kregen. Maar een koers kan ook een
WEDSTRIJD zijn. Of een BELEIDSLIJN, een PLAN DE
CAMPAGNE, een TOCHT of RICHTING of ROUTE. Dan is er ook
nog zoiets als EVOLUTIE.
Met een van deze begrippen hebben we allemaal te maken.
Zodra je wereldburger werd krachtens geboorte, kreeg je
leven een richting mee.
De eerste koers bepaalden je ouders, hun woning en hun
situatie. Maar meer nog wat je van hen meekreeg uit de
genen.
Daarna kwamen de overige familie van uw ouders in beeld.
Laten we ook niet de omgeving vergeten noch de tijdsgeest die
op alle fronten op ons inwerkt.
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Fundamenten voor de tocht welke we gaan ondernemen. In
groeiende mate komt ons eigen ikje ook boven water.
Sluiten we ons aan bij alles dat we ontvangen, of kiezen we
een “eigen” koers.
Je vader was slager in de tweede of derde generatie, om maar
eens wat te noemen. Word ik de volgende? Je kunt opeens
kiezen, ja of nee. Of heb je geen keuze?
Kerkelijk gezien werd er vaak voor ons gekozen: je wordt
gedoopt. Gaandeweg komt de vraag: doe ik daar iets mee of
ook niet (meer) als ik mijn jaren zie groeien.
Het antwoord hierop ligt aan zoveel factoren, dat we dit hier
niet kunnen beschrijven zonder onvolledig te zijn.
Persoonlijke ervaringen en maatschappelijke tendensen zijn
zeker twee hoofdlijnen die bijdragen aan ons antwoord.
Daarnaast ook persoonlijke ontmoetingen met mensen die wel
of niet geloven.
Zeker is: we gaan allen dood.
Die koers varen we op als we van wal zijn gestoken. Of we
daar een beleidslijn van maken met dito keuzen, een wedstijd
of een plan de campagne? Zal eraan liggen of we geloven in
een eeuwige toekomst, of dat alles zonder zin is omdat er na
dit niets meer is.
Dat laatste is voor ons eigenlijk onmogelijk te vatten als we
eerlijk zijn. Natuurlijk weet ik dat menigeen zegt: er is niets
meer. Dood is dood, zwart gat, over en uit, doei en jammer
dan of gelukkig/jammer dat het voorbij is.(niet goddank want
God bestaat niet).
Maar alle mensen leren me iets anders…Iedereen verwacht
altijd dat er na dit, iets anders komt gedurende de dagen
welke we invullen.
Als voorbeeld noem ik: Was ik gisteren met koken, golven,
examen, bridgespel, vakantiedag, voetbaluitslag, gezondheid
….(en noemt u maar duizenden andere zaken), de volgende
dag, en inzet gaat het beter…
Diep in ons leeft het verlangen naar succes, overwinning,
voldoening, betere toekomst. Wat vandaag niet lukt, lukt
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morgen. Niemand wacht noch verlangt naar falen, miserie,
ellende, teleurstelling, verdriet.
Waarom niet? Omdat God ons zo niet bedoeld heeft.
Maar het zijn wijzelf die de koers bepalen, met Hem of zonder
Hem. En als HIJ niet in beeld is, waarheen koersen we dan wel
nog?
Kunst is om niet te ver van koers te raken, het leven als en
wedstrijd zo te lopen, dat we winnen, niet voor een
vergankelijke maar voor een onvergankelijke.
Wed op de “goede paarden” en niet op de schijnheiligen, die
nu leuk en aardig en makkelijk lijken met hun charmante
babbel en dito gedrag.
Nog altijd zijn er slechte heelmeesters en u weet wat die voor
wonden veroorzaken…stinkende wonden.
Ik hoop: stof tot nadenken voor deze of gene.
Want op Allerzielen koers zitten we allemaal. Beter zou het zijn
voor de tijd van nu dat we ook koersen op Allerheiligen
Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen
Behoefte aan licht en warmte.
In deze periode van het jaar ervaren we sterk de afname van
het licht en de warmte doordat de kracht van de zon op het
noordelijk halfrond afneemt.
Mensen kunnen minder uitbundig reageren; ze kruipen in dikke
en donkere kleding en haasten zich vlugger door het verkeer,
van buiten gauw naar binnen.
Hun hoofd tussen de schouders en handen in de zakken; ze
lopen dichter bij elkaar, arm in arm om het warmer te hebben.
Ze zoeken de warmte op bij de haard, de centrale verwarming,
de kachel.
Door de duisternis zien mensen minder goed wat zich rondom
hen afspeelt. Ze kunnen zich vaker onveiliger voelen en zijn
dan angstiger en onzekerder in hun handelingen.
Daardoor haasten ze zich naar plekken waar er meer licht is en
willen snel naar huis.
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De mensen komen minder naar buiten als het donker en koud
is. Om het warm te maken, steken ze de verwarming of de
haard aan en kaarsen voor de gezelligheid.
Het zijn tekenen waar men naar verlangt in een donkere
periode die herfst en winter heet, waarbij de kou en de
duisternis het lijken te winnen van de warmte en het licht.
Zo maar een beschrijving wat mensen kunnen voelen. De een
zal zich er beter in herkennen dan de ander... maar donker en
kou zijn woorden die eenmaal thuishoren in de komende tijd.
Dat we meer de warmte en het licht opzoeken, lijkt me voor de
hand.
Niet toevallig keert het licht terug vanaf Kerst en wordt het
vanaf dan minder vroeg donker.
Het licht keert weer terug en we vieren de geboorte van het
Licht op aarde: Jezus Christus. De adventstijd betekent uitzien
naar dat Licht. Laten we dat in gebed doen maar ook in
naastenliefde!
Uitzien naar het Licht betekent ook uitzien naar degenen die
blijven zitten in kou en donker.
Laten we vooral zorgen dat we licht en warmte brengen!
Vriendelijke groeten, kapelaan Blom.
Allerzielen en Allerheiligen.
Elk jaar herdenken we in onze parochie de dierbaren die
overleden zijn en bidden we voor hen. Ieder verlies brengt
verdriet met zich mee en we zeggen wel eens: ‘de tijd zal het
slijten.’ Maar iemand vergeten doen we niet en verdriet zal niet
weggaan; het zal op zijn duur een plaats moeten krijgen en we
leren er mee om te gaan. Verdriet is de graadmeter die ons
vertelt hoeveel we van iemand hebben gehouden.
Iemand verliezen, met alle emoties die erbij horen; dat is niet
gemakkelijk. Je hebt elkaar nodig om gedragen te worden en
je gesteund te weten. De Kerk wil graag een boodschap
meegeven die mensen hoop geeft. Een boodschap die een
Blijde Boodschap is. De week voordat Jezus gaat lijden en
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sterven vieren we Palmzondag, waarbij men een gezegend
palmtakje achter een kruisbeeld kan steken. Zomer en winter,
een palmtak (in onze contreien een tak van de buxus) blijft
altijd groen en verdort nooit. Het takje staat voor de horizon.
Na lijden en dood verrijst Jezus. De Blijde Boodschap is dat
God liefde is en dat het leven doorgaat bij Hem!
Op zondag 1 november willen we in het bijzonder de
overledenen van het afgelopen jaar herdenken. Het is een
manier om samen te komen én onze blik te richten op die
horizon, voorbij ons aardse leven. Samen willen we bidden
voor onze dierbaren, want ons gebed is voor hen de brug naar
het eeuwige leven. Op die manier verlenen we nazorg.
Om 10.00 uur zal de H. Mis van Allerheiligen worden gevierd
waarbij we de Mis opdragen voor alle overledenen van het
afgelopen jaar.
Om 15.00 uur zal er een lof worden gehouden waarbij de
namen worden genoemd van alle overledenen van het
afgelopen jaar en voor elke overledene zullen we een kaars
aansteken. Aansluitend zullen de graven rondom de kerk
worden gezegend. Met heel veel dank aan de vrijwilligers die
er voor hebben gezorgd dat de begraafplaats er weer prachtig
bij ligt. U bent allen welkom om met onze dierbare
medemensen samen te bidden en zo voor elkaar een steun te
zijn!
Dagkapel St. Martinus.
U heeft het ongetwijfeld gemerkt: het wordt kouder! Dat
betekent ook dat het voor de kerk extra stookkosten met zich
meebrengt. Daarom zullen we vanaf het weekend van 31
oktober de zaterdagavondmis verplaatsen naar de
dagkapel. Mocht er zich een bijzondere viering voordoen (zoals
bijv. de gezinsmis op 28 november), of er worden meer
mensen verwacht i.v.m. misintenties: dan wordt de grote kerk
gebruikt. Mocht u voor een gesloten deur staan? Dan is de H.
Mis dus in de grote kerk.
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OVERLEDEN en uitvaart St.Martinuskerk
2 Oktober Corrie Saris-Poels 84 jr
4 Oktober Lotti Beckers-Kurnig 94 jr

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk

NOVEMBER

Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 10.00u–12.00u.
Misintenties S.V.P via mail: sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of persoonlijk bij het
parochiekantoor doorgeven!
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OVERLEDENEN IN DE PERIODE
NOVEMBER 2014 T/M 22 OKTOBER 2015,
VANUIT ONZE PAROCHIEKERK BEGRAVEN OF GECREMEERD.
2014:
05-11 JOS GIEBEN
59 jr
11-11 LEONIE MERTENS-SENDEN
90 jr
08-12 NICO HAMERS
84 jr
12-12 BERTIE van den WILDENBERG-MIJNES 92 jr
2015:
07-01 TIL JÄGERS-IJZENBRANDT
91 jr
12-01 PAUL COLLOMBON
86 jr
25-01 MARIA VINKEN-SENDEN
94 jr
17-02 LOUIS HENNUS
77 jr
13-03 JAN van BETUW
91 jr
21-03 MARJO BONGERS
58 jr
26-03 JO MERTENS
85 jr
26-03 MAX BIANCHI
79 jr
17-04 LIES BOSCH-GIELKENS
93 jr
27-04 KAREL SIMONS
81 jr
28-04 WIM PETERS
85 jr
30-04 LIDY BALVERT-KLAASKATE
88 jr
04-05 ELS PETERS
77 jr
10-05 MAURICE van OPDORP
33 jr
18-05 MIEP PUNT-TITULAER
75 jr
07-07 PIERRE HARTGERINK
71 jr
13-07 MARIE-JOSÉ SCHÖPPING
88 jr
11-08 GERARD BLEIJLEVENS
76 jr
18-09 LENIE van der LAAK-SLOOTS
84 jr
02-10 CORRIE SARIS-POELS
84 jr
04-10 LOTTI BECKERS-KURNIG
94 jr
MOGE ALLEN RUSTEN IN VREDE
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ZATERDAG 31 OKTOBER
1e lezing: Apok.7,2-4.9-14;
Ev. Mt.5,1-12a;
Preek:
19.00 uur: Deken van Galen
H. Mis vanaf nu op
Zaterdag in Dag Kapel

José en Sjef BrounsHupperetz (st);
Hub Volders en Bertha
Volders-Hupperetz;
Echtp.Gelissen-Kipperer;
Karel Simons;
Overl.v.d.fam. Hofland en
voor mevr. Bettink-Dahmen;
Giel Bleijlevens (c);
Bertie v. den Wildenberg (c);
Chris In de Braekt (c);
Ouders Mathieu HeutsQuadvlieg (st);
Sjir Sijstermans;
Jrd.ouders Kerckhoffs-Smeets
en Fam.Franssen;
Fam.Buck-Offergelt;
Fam.Rutjens;

Ouders Mertens-Eurlings (st);
Jrd. Marianne Spiga;
Jrd. Ouders Huynen-Langen
en zonen Jan en Sjef;
Allerheiligen is een christelijke
feestdag waarop alle heiligen
van de Rooms-Katholieke kerk
gezamenlijk worden vereerd
en herdacht.
ZONDAG 1 NOVEMBER
ALLERHEILIGEN
1e lezing: Apok.7,2-4.9-14;
Ev. Mt.5,1-12a;
Preek: Prof. Rohling
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

ZONDAG 1 NOVEMBER
ALLERZIELENLOF,
Deken van Galen

Echtp.Hoppers–Retera (st);
Giel Goertzen (c);
Jo Vaessen (c); T.i.v.
O.L.Vrouw en Alle Heiligen
(st); Voor alle overl.
Weldoeners v.d. Parochie (st);
Echtp. Kerckhoffs-Derks (st);
Jrd. Madeleine v.d.Kroon (st);
Ouders van AlebeekVerheijden en overl.fam. (st);

Voor alle overledenen van
onze parochie.
Uitstalling van
Allerheiligste en zegening
van de graven

15.00 uur: Gem. Kerkelijk
Zangkoor St.Ceacilia Petrus
en Paulusparochie Schaesberg
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DINSDAG 3 NOVEMBER
19.00 uur:

Fien Baggen-Diederen;
Thea Claassen v.w.Senioren
Sociëteit Welten /
Benzenrade;
Maria en Giel Triepels-Beuken
v.w. 60 jarig Huwelijk;

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Echtp. van Enckevort-Bos;
Ouders Maigray-Schreurs;
Ouders Paffen-Wachelder;

DINSDAG 10 NOVEMBER
i.v.m.
Sint Maartensviering geen
H.Mis
18.30 uur:
Viering St.Maarten
Markiko koor

WOENSDAG 4 NOVEMBER
09.00 uur:
Ben Vork en fam.Vork-Frijns;
Voor overleden leden van het
Legioen van Maria;

WOENSDAG 11 NOVEMBER
09.00 uur:

ZATERDAG 7 NOVEMBER
1e lezing: 1 Kon. 17,10-16;
Ev.: Mc.12,38-44;
Preek: Prof.Rohling
10.00 uur: Maarten VonHögen
en Cantor

Echtp.Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 14 NOVEMBER
1e lezing:Dan.12,1-3
Ev.:Mc.13,24-32;
Preek: Prof.Rohling
19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens;
Elly Huppertz-Stevens;
ZONDAG 8 NOVEMBER
32e zondag door het jaar
1e lezing: 1 Kon. 17,10-16;
Ev.: Mc.12,38-44;
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: WF-Koor

Ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille;
Bertie v.d. Wildenberg (c);

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Maria Schrijvers (st); Jrd.
Troutje Janssen-Stevens en
Hubert Janssen (st); >>>
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ZONDAG 15 NOVEMBER
Caeciliafeest Harmonie
TOG
33e zondag door het jaar
1e lezing:Dan.12,1-3
Ev.:Mc.13,24-32;
Preek: Prof.Rohling
10.00 uur: Harmonie TOG

ZATERDAG 21 NOVEMBER
1e lezing Dan.7,13-14;
Ev.: Joh. 18,33b-37;
Preek: Prof.Rohling
19.00 uur: Dameskoor St.
Martinus
Ger Kurvers;
Gerda Schillings en overl.
fam. leden;

Voor de overleden leden van
Harmonie TOG;
André Verluyten;
Jrd. Eric Luijten(st); Fam.
de Esch- v.d.Winkel (st);
Ouders Feijen-Mertens;
Jo Mertens (c);
Jrd. Hub Boumen zoon Wim,
zus Thérèse en Frans Mertens
(st); Jrd. Nic Ramaekers;
Jrd. Sjef Coenen en Annie
Coenen-Zimny;
Wijlen Deken C.Buschman
(st); Echtp.Hoppers-Retera
(st); 4e Jrd. Tilly van den
Bongard-Kuppens;
Jrd. Albert Corten; Harry
Vluggen en zoon Ger;

ZONDAG 22 NOVEMBER
Christus Koning v.h.heelal
Caeciliafeest Gemengd
Kerkelijk Zangkoor
St.Joseph
1e lezing Dan.7,13-14;
Ev.: Joh. 18,33b-37;
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St.Joseph
Heerlerbaan/Welten
Zeswekendienst Corrie
Saris-Poels;
Voor de levende en overleden
leden van Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St.Joseph
Heerlerbaan/ Welten;
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd. Han Vlas-Miltenburg (st);
Echtp.van Enckevort-Bos;
Karel Simons;
Jos Inglot-Vellen;
Ouders Wim Schrijvers en
Diny Schrijvers-Tijhuis;

DINSDAG 17 NOVEMBER
19.00 uur:
Ger Bleijlevens (c);
WOENSDAG 18 NOVEMBER

09.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera (st);
10

DINSDAG 24 NOVEMBER
19.00 uur:

Jrd, Troutje Vrösch (st);
Bertie v.d. Wildenberg (c);

Echtp. Hoppers-Retera (st);
WOENSDAG 25 NOVEMB.
09.00u:
ZATERDAG 28 NOVEMBER
1e Advent
Gezinsmis
1e lezing: Jer.33,14-16;
Ev.: Luc.21,25-28,34-36;
Preek: Kapelaan Blom
19.00 uur: Markiko en
St.Joseph kinderkoor “Goed
Gestemd”
Intenties zie boven >>

ZONDAG 29 NOVEMBER
1e zondag van de Advent
1e lezing: Jer.33,14-16;
Ev.: Luc.21,25-28,34-36;
Preek: Prof.Rohling
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Nagedachtenis Maurice van
Opdorp (c);
Carola Tuinstra- Kloppenburg

St. Martinusviering.
Er is een prettige samenwerking tussen school, verenigingen
en parochie. Daar mogen we ontzettend dankbaar voor zijn!
Op 11 november start het carnavalsseizoen... de
carnavalsvereniging, de scouting en de harmonie organiseren
samen op de vooravond hiervan de jaarlijkse St.
Maartensoptocht met daaraan voorafgaand de gezinsviering in
de St. Martinuskerk. Een goed begin! We laten zien dat plezier
brengen, warmte brengen betekent, en dat is een serieuze
zaak. Iedere vereniging, ieder mens is geroepen om deze taak
te vervullen voor de medemens. Het voorbeeld voor ons
Weltenaren is onze patroonheilige St. Martinus, die aandacht
had voor de arme bedelaar. Door zijn mantel te delen en door
zijn aandacht te delen, bracht hij warmte bij de medemens. De
gezinsviering op 10 november begint om 18.30 uur en de
tocht zal vertrekken rond 19.00 uur.
11

Gezinsmis Advent.
Al enkele jaren kennen we de traditie om in het 1e weekend
van de adventstijd een gezinsmis te houden op de
zaterdagavond. Deze is speciaal voor de vormelingen van
komend jaar. De kinderkoren van de parochies St. Martinus en
St. Joseph voegen zich weer samen! Met vormelingen en
misdienaars zullen we adventskransen gaan maken en deze
worden dan tijdens de H. Mis gezegend. Iedereen die een
adventskrans heeft, is uitgenodigd om deze mee te brengen
om deze ook te laten zegenen. Wees welkom op zaterdag 28
november om 19.00 uur, in de grote kerk.
De kerkdiensten in december in de Pancratius met
name.
Er wordt veel over gesproken, veel over ons uitgestort, en ook
nu weet iedereen het allemaal altijd beter. Wat kan de kerk
met haar diensten betekenen voor de mensen die haar wel nog
willen bezoeken of raadplegen voor doop of uitvaart in de tijd
dat de stad Heerlen de leiding rond het gebruik van het plein
overlaat aan de mensen van FM? Feiten zijn dat het plein elke
dag van 18 t/m 24 volstaat met duizenden mensen. Fietsen
en autorijden kan niet. Afzettingen welke nodig zijn maken het
betreden van de kerk nagenoeg onmogelijk, tenzij voor
individuen. En als je al in de kerk komt, speelt er “duidelijk”
muziek in luide toonsoorten, dag en nacht. Niemand verbiedt
ons natuurlijk om diensten te houden, maar feitelijk is dit
onmogelijk. De opbouw van alles wat er gaat gebeuren
begint rond 7/8/9/ december, aldus de ontvangen info tot
op dit moment. Dat betekent dat we nog gewoon de
ochtendmis kunnen houden. Vanaf het moment dat dit niet
meer kan, wijken we uit naar de Putgraafkapel voor de mis
om 09.00 uur. Dit is met zekerheid zo tussen de dagen
18 t/m 24 december. Dan zijn ook uitvaarten zeker
onmogelijk te realiseren en mogelijk zal dat ook al eerder
gaan gelden vanwege de onbereikbaarheid van plein en kerk.
De missen in die periode vallen uit, ook in het weekend
12

van 20 december. We adopteren dan geen kerk en verwijzen
u naar de andere kerken. Intenties die men wil verplaatsen
kan men opgeven. Anders lezen we de gevraagde
intenties in de kerk van Welten, deel van onze federatie.
Dit omdat de Anna kerk gebruik maakt van de kleine kapel ook
in de weekenden. Op Kerstavond zal het niet mogelijk zijn
om avondmissen te houden omdat de afzettingen nog niet
weg zijn, er veel volk op de been zal zijn en het verkeer nog
geen ruimte laat u bij de kerk te laten komen. Voor de
diensten van kerstavond wijken we uit naar de Anna kerk.
We nemen ook “onze” mistijden mee: 19.00 u en 21.00 u.
Kerstdag zijn we weer terug in de Pancratius om 10.00
uur en 11.30. Tweede kerstdag is de mis om 11.30 uur. En de
Kerststal zal er staan. Die ook te bezichtigen valt op eerste en
tweede kerstdagmiddagen m.m.v. de kerkgidsen. Mochten er
nog nieuwe inzichten komen, dan leest u dit in het volgende
blad.
Deken Th. Van Galen
Vanuit overzee….oude brillen gevraagd.
Een vaste bezoeker van onze kerkradio via de website van
Pancratius volgt met vreugde de missen. Zelf afkomstig uit
Heerlen verblijft hij al geruime tijd in Lombok, Indonesië.
Hoewel het land voor bezoekers/vakantiegangers paradijselijke
trekken zeker heeft, is het voor sommigen zeker geen
paradijslijk leven. Dit meldt hij en is verheugd dat er
bijvoorbeeld tandartsen komen uit ons land die komen helpen
om uit overtuiging gebitten te behandelen. Want middelen
ontbreken voor normaal onderhoud. Vanuit deze toch grote
eenvoud is er nood aan brillen. En John vraagt of we hier geen
oude brillen kunnen verzamelen. Elke bril zal als een geschenk
worden ontvangen. En uit die helpende handen van de
tandartsen zouden ze die kunnen ontvangen omdat we ze aan
hen mogen meegeven. Dus: als u zoiets hebt liggen, en u
dacht toch al er niets mee te kunnen doen…misschien kunnen
ze via uw kerk of pastorie verzameld worden.
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De Heilige man Job
Tijdens hun rondleidingen op zaterdagmiddag, staan onze
gidsen gewoonlijk iets langer stil bij het beeld van Sint Job. Dit
beeld is het grijze beeld in de noordelijke zijbeuk.
Waaraan heeft dat beeld deze bijzondere aandacht te danken?
In het begin van de 18e eeuw werd een beeld van de heilige
man Job in de Pancratiuskerk opgesteld.
Tot Job werd gebeden bij huidziekten en aangeroepen als
beschermer tegen de pest. De verering van Job nam grote
vormen aan. Er werden Sint Job bedevaarten gehouden. Veel
bedevaartgangers kwamen van buiten het dorp Heerlen.
Ja, er is zelfs een tijd lang een Sint Job markt gehouden.
Speciaal voor paarden, koeien en biggen.
Bij de vrede van Münster werd Heerlen, als generaliteitsland,
toebedeeld aan de Republiek en al snel kwam de eerste
Predikant naar Heerlen.
De paar protestantse families die in Heerlen woonden, was die
Sint Job verering een doorn in het oog. En in 1726 kregen zij
het voor elkaar dat de Raad van Staten, de drossaard van
Valkenburg opdracht gaf, hieraan een einde te maken.
Alle heiligenbeelden moesten verwijderd worden. Ook de Jobmarkt en de Job-kermis werden verboden.
Het oorspronkelijke Job-beeld verdween en is nooit
teruggevonden. Het huidige beeld is dan ook een nieuw beeld
en stamt van rond 1870. De Sint Job verering is echter nooit
helemaal uit Heerlen verdwenen. In 1844 is er ook weer
sprake van een Sint Jobmarkt op 10 mei.
Deze markt heeft het uitgehouden tot in het begin van de
jaren 1900.
In de tegenwoordige tijd, met zijn toename van melanomen
(huidkanker), zou ook Job een goede bemiddelaar kunnen zijn.
Wellicht verdiend deze Heilige dan ook een prominentere
plaats in onze Kerk, zodat ook voor hem een kaarsje gebrand
kan worden.
Peter Schunck, lid van het gidsengilde
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Vooraankondiging.
Rome 2016

Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Rome is de bakermat van de westerse cultuur en het centrum
van de Wereldkerk. Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot
een bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid.
In dat kader vindt er volgend jaar november vanuit Limburg
een bedevaart naar Rome plaats.
Van 12 tot en met 17 november 2016 gaan bisschop Frans
Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong samen met iedereen
die daar interesse in heeft op bedevaart naar de eeuwige Stad.
Op het programma staan bezoeken aan de graven van Petrus
en Paulus, aan de bisschopskerk van de paus en aan de
belangrijkste Mariakerk ter wereld.
Al deze basilieken kunnen betreden worden door de heilige
deuren, die speciaal voor dit Heilig Jaar worden geopend.
Daarnaast is er ook volop gelegenheid om de stad te leren
kennen, kennis te maken met het Romeinse verleden en te
genieten van de vele gezellige straatjes en terrasjes die Rome
te bieden heeft.
De prijs hiervoor is € 839,--pp, op basis van halfpension en
€ 150,-- bijbetaling voor een eenpersoonskamer.
De Dekenaten Heerlen en Kerkrade organiseren gezamenlijk
een bus- bedevaart naar Rome en wel van 11 t/m 18
november 2016 deze pelgrimstocht sluit aan bij de diocesane
bedevaart van het bisdom naar Rome.
De prijzen hiervan zijn nog niet bekend. Maar voor de
groepsvorming is dit zeker niet verkeerd, omdat men toch in
de drukte van Rome met kleine groepen ook moet optrekken al
was het maar voor de logistieke verplaatsing.
Meer info volgt zo spoedig mogelijk.
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ADRESSEN en CONTACT gegevens:
Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon: 045 – 571 32 25
E-mail: sintmartinus@home.nl
Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u
Bezoek ook onze Website: 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
Diaken L. Franssen
Telefoon: 045 - 575 14 17

Tijdelijk niet beschikbaar.

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
Zaterdag/Zondag

€ 10,-€ 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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