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DECEMBER 2015 
Van 28 November – 19 december 

ADVENT 

 
Over nuchter worden en/of begeesteren. 

Twan komt bij zijn positieven op de afdeling intensive care. 

Langzaam wordt hij zich bewust van zijn ziekenhuisbed en dito 

kamer. Hij is niet alleen. In de hoek lijkt zijn echtgenote te 

zitten. “Debbie?” klinkt het schor uit zijn keel. De opstaande 

gestalte is inderdaad zijn vrouw. “Wat is er gebeurd? Waar ben 

ik?” Dan begint ze te vertellen: “Weet je nog dat we thuis een 

feestje hadden? Toen het supergezellig was, liep jij naar het 

balkon om te laten zien dat vliegen geen kunst is. “ Twan laat 

die woorden even bezinken en zegt dan: “Maar waarom 

hebben jullie me dan niet tegengehouden?”      “Omdat we 

allemaal dachten dat je het echt kon.” 

De waarheid kan ontnuchterend werken, zeker als het er in de 

wereld te bezopen aan toe gaat. Wanneer de mens zijn 

evenwicht kwijt is, uit balans raakt, is het geen kunst om te 

vallen. En dat eens temeer wanneer de omgeving zelf niet 

meer weet wat krom of recht is.  
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Ieder ‘ikje’ zoekt naar geborgenheid, want we zijn onszelf niet 

genoeg. Wat we hadden in de moederschoot zoeken we 

telkens weer. In een grote wisselende variatie! Eerst je thuis, 

met ouders. Dan vrienden/vriendinnen via buurt en school. Je 

vreugde en voldoening in hobby, vereniging of sport. Een 

plekje om zelf te wonen, met iemand die je graag ziet en 

wederzijds. Gaandeweg wil je geven wat je kreeg: ouderliefde. 

En als het leven de horizon ziet: de geborgenheid van een 

veilige omgeving met liefdevolle handen en begripvolle harten 

die al de trage levensdagen tot een goed einde vlechten.  

Het besef dat dit een wederkerige daad vraagt, is wel van 

belang. Wat ge wilt dat u geschiedt, misken de verwachting 

van de ander niet! Met woorden van Jezus: “Bemin de naaste 

als jezelf.” Nu is dit echter de halve waarheid wanneer Hij 

spreekt over het voornaamste gebod. Eraan vooraf gaat: 

“Bemin je Schepper.  

We zien steeds meer dat de maakbare wereld die we dachten 

te scheppen, barsten vertoond. Uit alle scheuren en spleten 

stappen mensen naar buiten. Geld is er genoeg, maar overal 

ook te weinig. We snakken naar rust omdat de onrust 

wereldwijd groeit. In sport is sportiviteit een vreemd begrip 

aan het worden. De vermoorde kinderwens in China door de 

staat brengt sombere toekomsten…om maar iets aan te tippen. 

Het gaat er  “bezopen” aan toe….en omdat we allemaal mee 

doen, zien we niet dat we van het wereldplateau tuimelen. Wie 

zal ons ontnuchteren, wie ons begeesteren tot goede en 

grootse dingen, vaak te beginnen in het kleine van warmte en 

geborgenheid? 

Laten we Hem verwachten…dat is toch de betekenis van 

Advent. We weten het wel, maar dat weten is verstopt in een 

razende wereld. Om met Kerstmis zinvol stil te staan bij Het 

ware Licht dat alle duister verlicht, steken we 4 weken lang 

ons lichtje op bij Hem. Doet u mee? 

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen 
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Wat betekent barmhartigheid? 

 
Op 8 december zal paus Franciscus het 'jaar van 

barmhartigheid' openen. We willen dan in het bijzonder 
stilstaan in onze parochies bij wat barmhartigheid voor ons 
betekent. Op de eerste plaats mogen we open staan voor hoe 

groot Gods barmhartigheid voor ons is!  
 

Even een taaluitstapje: het Hebreeuwse woord (dat wij 
vertalen met barmhartigheid) is 'rachamiem'; letterlijk 
betekent het ‘ingewanden’. Het is de meervoudsvorm van 

rèchèm, dat ‘baarmoeder’ betekent. Barmhartigheid is dus een 
diep, van binnenuit, bewogen liefde; een genegenheid van een 

moeder voor haar kind. Een bijbelcitaat die dit gevoel uitdrukt 
is bijv.: 'Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een 
liefhebbende moeder het kind van haar schoot? En zelfs áls die 

het zouden vergeten, Ik vergeet u nooit!' (Jesaja 49,15). 
 

Barm-hart-igheid drukt het wezen uit, wie God is, en hoe Hij 
door en door voor ons wil zijn. God is met heel zijn hart met 

ons begaan. Tot slotte heeft Jezus een boodschap voor ons: 
'Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is' (Lucas 
6,36). Eigenlijk zijn deze woorden van Jezus een echo van een 

tekst uit het Oude Testament: 'Wees heilig, want Ik, de Heer, 
jullie God, ben heilig' (Leviticus 19,2). Bij 'heilig' denken we 

aan iets verheven; bij 'barmhartigheid' denken we aan iets 
concreets. Jezus geeft de beweging aan van boven naar 
beneden. Jezus kwam naar ons toe en zijn missie was om te 

laten zien dat Gods liefde een gezicht kreeg door concrete 
naastenliefde! Onze opdracht: vanuit Gods liefde naar anderen 

toe te gaan met die diepe, van binnenuit, bewogen liefde. 
 
Met hartelijke groeten, kapelaan Blom. 

 
 

Donderdag 19 November is onze  
St. Martinuskerk weer flink opgeschoond     
door onze dierbare Poetsploeg. 

Hiervoor danken wij hen heel hartelijk.  
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OVERLEDEN en uitvaart St.Martinuskerk 
 

14 November Marthè Kurvers 63 jaar 

 

 
 

 

INLEVERDATUM MISINTENTIES:  uiterlijk 
 

 
 

DECEMBER 
 
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! 
 

Doordat de grote kans bestaat dat onze Geestelijkheid elders 
bij Diensten moet invallen worden de namen op dinsdag en 
woensdag niet meer vermeld.  

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” 

 

Jrd Troutje Vrösch (st);  

Bertie v.d. Wildenberg (c); 

Jeu de Esch; 

 

mailto:sintmartinus@home.nl
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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; 
 

DINSDAG 1 DECEMBER 
18.40 uur: Adventsvesper 

19.00 uur: 
 
Jrd.Ouders Wachelder-Hazen; 

 
WOENSDAG 2 DECEMBER 

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

Ter ere van de H.Barbara (st); 
Echtp.van Enckevort-Bos; 

 
ZATERDAG 5 DECEMBER 
1e lezing: Bar.5,1-9; 

Ev.: Luc.3,1-6; 
Preek:  

19.00 uur:  
 

Tiny Waterval-Stevens;  
Elly Huppertz-Stevens;  
Harry van Heumen (c); 

 

ZONDAG 6 DECEMBER 

2e Zondag van de Advent 

1e lezing: Bar.5,1-9; 

Ev.: Luc.3,1-6; 

Preek: Deken van Galen 

10.00 uur: Gregoriaanse 

Schola 

 

Jo Vaessen (c); Giel Goetzen 

(c); Echtp.Hoppers-Retera 

(st);Verjaardag Sjef Brouns 

(st); Overl. ouders Waterval-

Huppertz en familie en uit 

dankbaarheid; Overl. van de 

fam.Hofland; Giel Bleijlevens 

(c); Voor alle vrijwilligers van 

onze parochie; 

 

DINSDAG 8 DECEMBER 

18.40 uur: Adventsvesper 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Ouders Paffen-Wachelder 

 

WOENSDAG 9 DECEMBER 

09.00 uur: 

 

Pierre Hartgerink (c); 

 

ZATERDAG 12 DECEMBER 

1e lezing:Sef 3,14-18a; 

Ev.:Luc. 3,10-18; 

Preek: Kapelaan Blom 

19.00 uur: Dameskoor 

St.Martinus 

 

Karel Simons (c); Bertie van 

den Wildenberg (c);  

Jrd.Harry Hanssen; 
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ZONDAG 13 DECEMBER 

3e Zondag van de Advent 

1e lezing:Sef 3,14-18a; 

Ev.:Luc. 3,10-18; 

Preek: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Capella Drouzjba 

Slavisch Byzantijns 

Zangensemble 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Jrd.Harrie Goldstein en 

Klaartje Goldstein-Bosch (st); 

Fien Baggen-Diederen;  

Albert Corten (c) 

 

DINSDAG 15 DECEMBER 

Geen Avondmis 

 

14.00 uur Kerstviering 

Verenigingen 

 

Voor levende en overleden 

leden van Seniorensociëteit, 

Zonnebloem en Zij-actief.  

 

WOENSDAG 16 DECEMBER 

09.00 uur:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

VRIJDAG 18 DECEMBER 

Rond 11.00 uur Kerstviering 

Catharinaschool 

 

ZATERDAG 19 DECEMBER 

1e lezing Mi.5,1-4a 

Ev.: Luc. 1,39-45 

Preek: Prof.Rohling 

19.00 uur: Maarten Von 

Högen en Cantor 

 

Echtp.Brouwers-Claessen (st); 

Ouders Cordewener-Lemmens 

(st); 

 

ZONDAG 20 DECEMBER 

4e Zondag van de Advent 

1e lezing Mi.5,1-4a 

Ev.: Luc. 1,39-45 

Preek: Prof.Rohling 

10.00 uur: Voerendaals 

Mannenkoor 

 

Deken C.Buschman (st);  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jrd. Mevr. Spreuwenberg-

Manders; 

 

Vooraankondiging 

Diensten met Kerst: 

24 December: 

17.30u: Kinderviering 

20.00u: WF Koor 1e Nachtmis 

22.00u: Gem. Koor St. Joseph 

 

25 December: 

10.00u: St Caecilia Petrus en 

Paulus Schaesberg 

 

26 December: 

10.00u: Gregoriaanse Schola 

 

27 December:  

10.00u: Gregoriaanse Schola 
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H. Missen met kerstmis 

 
In menige parochie komt halverwege december het nieuwe 

parochieblad uit dat van kerst t/m januari zal lopen. Hier en 
daar kunnen er veranderingen opgetreden zijn en we willen u 
alvast op de hoogte brengen van álle vieringen die in onze 

parochies plaatsvinden. Op deze manier heeft u alle kans om 
zelf te bezien waar en wanneer u Kerst met ons wilt vieren. 

 
 

  
24 

december 
25 

december 
26 

december 

St. 

Pancratius 

  10.00 uur   

  11.30 uur 11.30 uur 

St. 

Martinus 

17.30 uur  10.00 uur 10.00 uur 

20.00 uur     

22.00 uur     

St. Joseph 18.00 uur 11.15 uur 11.15 uur 

St. 
Elisabeth 19.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 

Molenberg 18.00 uur 10.00 uur   

Moeder 

Anna 

19.00 uur     

21.00 uur 11.30 uur   

 
 

In de St. Pancratius kunnen we uit overmacht t/m kerstavond 
helaas geen vieringen houden; dit in verband met het Glazen 

Huis van Serious Request. Van 18 t/m 23 december zullen alle 
ochtendmissen gehouden worden in de Teresiakapel 

(Putgraaf); voor de zondagse missen van 19 (zaterdagavond) 
en 20 december verwijzen we graag naar andere parochies. 
 

De vieringen met kinderen en kerstspel zijn in het schema 
cursief gedrukt; in de St. Martinus is dit geen H. Mis, maar een 

viering. In de Moeder Anna is dit een H. Mis voor de jongeren 
en wordt verzorgd door Jeugdkring Chrisko. 
 



 

 
 

8 

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  € 10,-- 

         Zaterdag/Zondag     € 25,-- 

 

Giften:  Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade: 

IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818 

 

Federatiebestuur: 

federatiebestuur.heerlen@gmail.com  

mailto:sintmartinus@home.nl
mailto:rickblom7@hotmail.com
mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com

