KERST 2015

Namens het hele Pastorale team,
Kerkbestuur en alle vrijwilligers
van de St. Martinusparochie
Welten/Benzenrade
wensen wij U een Zalig Kerstfeest en
een gezegend 2016.
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DECEMBER 2015/JANUARI 2016
Van 19 december – 30 januari
KERSTNUMMER

Een verschrikkelijke Kerst?
In de aanloop naar wat wij “feestdagen” noemen, omgeven
met geschenken en bijzondere diners, boezemt de komst van
deze dagen veel mensen schrik in. Waarom?
Omdat ze zich vooral dan het meest alleen voelen.
Dat kunnen vaak mensen zijn die letterlijk niemand naast zich
hebben, alleen thuis zijn en nergens heen gaan en geen gasten
kennen. Het kunnen ook mensen zijn die te midden van
anderen niet het gevoel hebben dat ze gekend, bemind en
welkom zijn.
Toen ik ooit een kijkje in de Hemel kreeg met Kerstmis, trof ik
er een eenzame Jezus. Heel liefdevol en zachtmoedig
beantwoorde Hij mijn vraag waarom ik deze indruk moest
krijgen. “Velen praten wel over mij, staren naar mijn kribbe in
de stal, maar niemand praat met mij.
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Ze zijn het dan ook het hele jaar niet gewend, dat besef ik
omdat ik ze nooit zie of hoor. En die ene jaarlijkse ontmoeting
brengt geen ontmoeting. Voor hen blijf ik een vreemdeling.”
Waarop ik reageerde: “Maar ze zingen toch voor U!” Hij
schudde zijn hoofd en zei: “Nee, ze zingen voor zichzelf, zodat
ze in een gemoedsrijke stemming geraken”.
Enthousiast als ik was Hem te mogen schouwen, smeekte ik:
“Maar als U eens een keer flink met de vuist op de tafel slaat,
misschien schrikken ze wakker! De wereld heeft Uw Liefde
nodig!”
Jezus glimlachte. “ Weet je niet dat ik heb gezegd, als je
geslagen wordt, sla dan niet terug? Welnu, Mij hebben ze al
geslagen”.
Na het tonen van zijn wonden bleef ik even stil en beteuterd
kijken, wist niet wat te zeggen.
Toen ik niet meer voor me uit staarde en opkeek, straalde Hij
immense vrede uit, waarop ik stamelde: “Heer, hoe kunt U
onder zulke omstandigheden zo gelukkig en vredig zijn?”
Toen wees Hij en ik zag een leger mensen, geslagen en
getekend door het leven, allemaal alleen gelaten, niet
gewaardeerd, aan hun lot overgelaten, stuk gemaakt zelfs.
Vastgelopen in hun leven, omgeven door mensen zonder
compassie. Een onafzienbare menigte, in de steek gelaten.
“Bij hen ben Ik thuis, en zij kunnen geborgenheid vinden bij
Mij. Iets wat een zelfzuchtige, feestende wereld hen niet
geven kan.”
Sinds die ontmoeting heb ik elk jaar een fantastische Kerst.
En U?
Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen
Nieuwjaar.
De meest mooie wensen zijn die welke we zelf waar gaan
maken. Gezegend Nieuwjaar!
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Kerst - zwanger worden!
Om meteen met de deur in huis te vallen, begin ik met een
vraag: 'Waar zitten wij vol van?' Iemand die dit leest en net
gegeten heeft, kan gemakkelijk antwoord geven. Misschien zijn
we met onze gedachtes al bij het kerstdiner. Of onze
gedachtes gaan uit naar, uiteraard, het echte antwoord van
deze vraag. Iemand die een enorme Roda fan is zal er, bij
wijze van, uren enthousiast over kunnen vertellen! Natuurlijk,
wanneer je een passie hebt; dan zit je daar vol van!
Toen u de titel van dit stukje las, dacht u misschien: 'wat moet
ik daar nu mee?' Laat ik toch even met u naar Maria kijken;
degene die een grote rol speelt met Kerstmis. Toen zij van de
engel Gabriël vernam dat ze zwanger zou worden, kreeg ze te
horen: 'vol van genade'. Waar zat Maria vol van? Van genade!
Door haar vertrouwen als een nederige dienstmaagd stond ze
open voor Gods genade, voor Gods nabijheid! Die Blijde
Boodschap kon ze onmogelijk voor haar zelf houden. Met
spoed en enthousiasme gaat ze naar haar nicht Elisabeth die
reeds zwanger was van Johannes de Doper. Wat doet
Johannes? Zodra Maria verscheen, sprong hij op in de schoot
van Elisabeth!
Ik durf het toch te zeggen: 'laten we zwanger zijn!' Met andere
woorden, laten we vol zijn van Jezus die wij met ons
meedragen op weg naar andere mensen. Door een opbouwend
woord, een luisterend oor en een concrete daad van
naastenliefde laten we Jezus geboren worden. Ik hoop van
harte dat wij die Blijde Boodschap van Gods nabijheid mogen
brengen zodat mensen, net zoals Johannes, opspringen van
blijdschap!
Een heel gezegend kerstfeest!
Kapelaan Rick Blom.
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Kerst- ziekencommunie.
De kerst- ziekencommunie kan ook dit jaar weer worden
ontvangen. En wel op woensdag 23 december tussen
09.30 uur en 12.00 uur.
Hiervoor kan men een afspraak
maken met Kapelaan Blom
tel : 045-542-6767 of 06-55 72 28 69.

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk

JANUARI
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 er grote kans bestaat dat onze Geestelijkheid elders
bij Diensten moet invallen, worden de namen op dinsdag en
woensdag niet meer vermeld.
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WOENSDAG 23 DECEMBER
09.00 uur:

VRIJDAG 18 DECEMBER
+/- 10.30 u: Kerstviering
Catharinaschool

Voor vrienden en vriendinnen;
DONDERDAG 24 DECEMBER
KERSTAVOND

ZATERDAG 19 DECEMBER
1e lezing Mi.5,1-4a
Ev.: Luc. 1,39-45
Preek: Prof. Rohling
19.00 uur: M. VonHögen en
Cantor

17.30 uur: Deken van Galen
KINDERVIERING
Markiko Kinderkoor
20.00 uur: 1e Nachtmis
1e lezing: Jes.9,1-6;
Ev.: 2,1-14;
Preek: Prof. Rohling
WF-Koor

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

Sjir Sijstermans; Fam.BuckOffergelt; Pap en Ben Coppers
en ouders Scheijven-Renssen;
22.00 uur: 2e Nachtmis
1e lezing: Jes.9,1-6;
Ev.: 2,1-14;
Preek: Kapelaan Blom
Gem.Kerkelijk Zangkoor
St.Joseph
Heerlerbaan/Welten

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

Jos Inglot-Vellen;Echtp. van
Enckevort-Bos; Karel Simons
(c); Albert Corten (c); Ben
Vork en fam. Vork-Frijns;
Chris In de Braekt (c); Hub en
Ennio Starremans; Jrd.Oma
Gerda Haan; Ouders Eurlings
ouders Heutz en Esther;

DINSDAG 22 DECEMBER
18.30 uur: Adventsvesper
19.00 uur:
Echtp.Hoppers-Retera (st);
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VRIJDAG 25 DECEMBER
1e KERSTDAG
1e lezing: Jes.52,7-10;
ev.: Joh. 1,1-18
Preek: Prof. Rohling
10.00 uur: Gem.Kerkelijk
Zangkoor St.Caecilia Petrus
en Paulus Parochie
Schaesberg
Harry van Heumen (c); voor
de overl.van de fam.Hofland;
Mevr. Bettink-Dahmen;
Levenden en Overleden leden
van het Legioen van Maria
(st); Giel Bleijlevens (c);
Bertie van den Wildenberg
(c); Pierre Hartgerink (c); Jo
Handels, ouders Handels en
ouders Dohmen; Mia VankanJannes en Mieke Jacobs;
ouders Alebeek-Verheijden en
overl.fam.leden;

ZONDAG 27 DECEMBER
H.Familie
Jezus,Maria,Josef.
Zondag onder het octaaf
van Kerstmis
1e lezing: Ecc.3,2-6 +12-14;
Ev.: Luc.2,41-52;
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd. Johan Ploumen (st);
Nagedachtenis Maurice van
Opdorp (c);

ZATERDAG 26 DECEMBER
2e KERSTDAG
1e lezing: Ecc.3,2-6 +12-14;
Ev.: Luc.2,41-52;
Preek: Deken van Galen
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

DINSDAG 29 DECEMBER
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

Giel Goertzen (c);
Ouders Stevens-Jacobs;
Elly Huppertz-Stevens;

Echtp.Hoppers-Retera (st);
WOENSDAG 30 DECEMBER
09.00 uur:
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DINSDAG 5 JANUARI
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:
Echtp.van Enckevort-Bos (st);
Ouders Paffen-Wachelder;
Ouders Stevens-Bastiaens en
kinderen (st);

VRIJDAG 1 JANUARI 2016
Preek: Prof.Rohling
10.00 uur: M. VonHögen

WOENSDAG 6 JANUARI
09.00 uur:

Uit dankbaarheid b.g.v.
afgelopen jaar tevens voor de
overledenen van onze
parochie (st); Ouders
Alebeek-Verheijden en
overl.fam.leden;

Echtp. Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 9 JANUARI
1e lezing:Jes.42,1-4+6-7;
Ev.:Luc.3,15-16+21-22;
Preek: Kapelaan Blom
19.00 uur:

ZATERDAG 2 JANUARI
1e lezing:Jes.60,1-6
Ev.:Mat.2,1-12
Preek: Kapelaan Blom
19.00 uur: M. VonHögen en
Cantor

Tiny-Waterval-Stevens; Overl
Echtp.Mom-Beuken (st);
ZONDAG 10 JANUARI
Doop van de Heer
1e lezing:Jes.42,1-4+6-7;
Ev.:Luc.3,15-16+21-22;
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: Mozart Trio

ZONDAG 3 JANUARI
Hoogfeest Openbaring des
Heren
1e lezing:Jes.60,1-6
Ev.:Mat.2,1-12
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Fien Baggen Diederen;
Ouders Maes-Maas en
overl.fam.leden;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jos Inglot-Vellen;
Jrd.Em.Pastoor J.W.Peters en
zijn zus en ouders (st);

6 Wekendienst Marthé
Kurvers
Giel Goertzen (c);
Echtp.Hoppers-Retera (st);
verjaardag José BrounsHuppertz (st);
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DINSDAG 12 JANUARI
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

DINSDAG 19 JANUARI
18.40: Rozenhoedje
19.00 uur:

Giel Bleijlevens (c);

Echtp.Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 13 JANUARI
09.00 uur:

WOENSDAG 20 JANUARI
09.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 23 JANUARI
1e lezing: Nehem.8,2-4a+56+8-10;
Ev.: Luc.1,1-4+4,14-21;
Preek: Deken van Galen
19.00 uur: Dameskoor
St.Martinus

ZATERDAG 16 JANUARI
1e lezing:Jes.62,1-5;
Ev.:Joh.2,1-11;
Preek: Kapelaan Blom
19.00 uur:
Ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille; Bertie
van den Wildenberg (c);
Ouders Consten-Quaedvlieg
(st);

ZONDAG 24 JANUARI
3e zondag door het jaar
1e lezing: Nehem.8,2-4a+56+8-10;
Ev.: Luc.1,1-4+4,14-21;
Preek: Deken van Galen
10.00 uur Ensemble Excludent

ZONDAG 17 JANUARI
2e zondag door het jaar
1e lezing:Jes.62,1-5;
Ev.:Joh.2,1-11;
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: M. Von Högen

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd.Echtp. Mertens-Gerets en
kinderen (st);
DINSDAG 26 JANUARI
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Wijlen Deken C.Buschman
(st); Ouders KnubbenKerckhoffs (st); Jrd. Hub de
Esch en ouders de Esch-Bergs
(st);

WOENSDAG 27 JANUARI
09.00 uur:
Echtp.Hoppers-Retera (st);
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ZATERDAG 30 JANUARI
1e lezing:Jer.1,4-5+17-19;
Ev. Luc.4,21-30
Preek: Prof. Rohling
19.00 uur:

ZONDAG 31 JANUARI
4e zondag door het jaar
Carnavalsmis
1e lezing:Jer.1,4-5+17-19;
Ev. Luc.4,21-30
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur WF-koor

Bertie van den Wildenberg;
Jrd. Ouders Kraussen-Haen
(st);

Echtpaar van Enckevort-Bos
(st); Giel Bleijlevens (c);
Echtp.Hoppers-Retera (st)

Nieuwe data bijbelcursus.
De nieuwe data van de bijbelcursus zijn: 4 januari, 1 februari,
29 februari, 4 april, 9 mei en 13 juni.

Kerkbijdragen.
Het einde van het jaar komt weer in zicht.
Wellicht heeft u de kerkbijdrage over 2015 nog niet
overgeboekt.
Mogen wij U vragen te kijken of U al heeft overgeboekt en
mocht dit niet zo zijn, dit alsnog te doen, waarvoor onze dank.
Denk hierbij ook aan de fiscale mogelijkheden.
Nadere informatie via onze penningmeester, de heer W.
Vaessen.
In de januari (2016) editie zullen wij de ongewijzigde tarieven
misstipendia en kerkbijdrage over het jaar 2016 publiceren.
Het Kerkbestuur
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Statistieken St. Martinusparochie 2015
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Dankbetuiging.
Mijn verblijf in de ziekenhuizen van Heerlen en Maastricht voor
een openhartoperatie, alsmede andere ingrepen en
revalidatiebehandeling, werden U reeds vermeld in het
parochienieuws.
Dat mijn verblijf en daardoor afwezig zijn in de parochie zo
langdurig zou worden, had ook ik niet verwacht. Achteraf mag
ik dankbaar en blij zijn dat alles zo is mogen verlopen zoals het
verliep. Uw meeleven en gebed hebben een grote steun voor
mij betekend!
Zeker mede daardoor is het mogelijk mogen worden weer voor
u in de parochie aanwezig te kunnen zijn.
Mijn hartelijke dank !!
Leo Franssen, diaken
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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
St.
Pancratius
17.30
20.00
22.00
St. Joseph 18.00
St.
Elisabeth 19.00
Molenberg 18.00
19.00
Moeder
Anna
21.00
St.
Martinus

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

25
26
december december
10.00 uur
11.30 uur
11.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

11.15 uur

11.15 uur

10.00 uur
10.00 uur

10.00 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.
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Op zoek naar levensfundamenten.
In het jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus opent
op 8 december, willen we proberen concreet iets aan te
bieden, waardoor meer die bodem kan groeien, welke
barmhartigheid schenkt. Barmhartig zijn zij die zich ontfermen
over hun medemensen, die in woord en daad hulp en
ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte
hebben. Als in mindere of meerdere mate synoniem van
barmhartigheid kunnen worden genoemd compassie, deernis,
edelmoedigheid, genade, goedertierenheid, goedheid,
liefdadigheid, mededogen, medegevoel, medelijden,
ontferming. We spreken hier over gesteltenissen van hart,
geest en geweten. Bron van al deze begrippen zien wij in het
aanwezig zijn of het in huis hebben van deugden.
Er wordt niet veel meer over de deugden gesproken, maar dat
wil niet zeggen dat het niet belangrijk is wat deugden ons te
bieden hebben. Veel mensen worstelen met de vraag van hoe
zij hun leven invulling kunnen geven en waar de grenzen
liggen van een gezond en evenwichtig leven.
Laten wij eens de Bijbel ter hand nemen om wat wijzer te
worden: “houdt uw aandacht gevestigd op wat waar is, al wat
edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en
aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient” (Fil. 4,8).
Wat is nu een deugd?
Theologisch gezegd: een deugd is een levenshouding, een
vaste gesteltenis, om het goede te doen, om in het menselijk
leven Gods genade te gebruiken om meer en meer
gelijkvormig te worden met Hem. Anders gezegd: een deugd is
een levenshouding, een houding om niet alleen goede daden te
doen, maar om ook het beste van zichzelf te geven.
Een deugdzaam mens streeft naar het goede met al zijn
krachten. Het is een meewerken ook met de kracht van God (is
genade) die aan ieder mens ten volle wordt gegeven. Zij heeft
ten doel dat wij mensen als gelovigen, God meer en meer een
gezicht geven in onze samenleving. Zijn er geen deugden
meer, dan deugd het niet (meer).
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Kapelaan Blom, de diakens Renckens en Jegerings en deken
van Galen willen elke maand in dit heilig jaar een avonduur
aanbieden, om stil te staan bij een deugd en het deugden
leven. Vooral voor het gezinsleven is de aanwezigheid van
deugden een belangrijk fundament om het leven nog meer de
moeite waard te kunnen laten zijn.
We komen samen in de Annakapel, waar we luisteren naar een
inleiding, waar we stil kunnen zijn, waar we met een passend
lied of gebed van 20.00 tot 21.00 uur kijk proberen te krijgen
in de zin en wijze van deugdzaam (samen)leven.
De data voor de deken zijn: 8 december, 12 april, 2 augustus.
Voor kapelaan Blom: 5 januari, 10 mei, 6 september.
Diaken Jegerings: 2 februari, 7 juni, 4 oktober.
Diaken Renckens:1 maart, 5 juli, 1 november.
Wees welkom!

Tweeendertigste voettocht Landgraaf-Wittem
Op zaterdag 2 januari 2016 zal de 32ste Voettocht naar
Wittem gehouden worden.
De tocht start om 05.30 uur ‘s morgens bij de St. Joseph kerk
in Waubach, op de volgende tijdstippen zijn wij bij : 06.00 uur
kruis Vaechshof te Nieuwenhagen, 06.30 uur Petrus en Paulus
kerk te Schaesberg, 06.45 uur kerk van het Eikske, 07.15 uur
Heerlerbaan rotonde “watertoren”. De tocht gaat verder via
Ubachsberg, Eyserheide en Eys naar Wittem.
Hier zullen wij om ongeveer 09.15 uur arriveren.
De H. Mis zal beginnen om circa 09.30 uur. De hulpbisschop,
Monseigneur de Jong, die vanaf Waubach zal meelopen, zal
voorgaan in de Eucharistieviering.
Het koor Gioia uit Ubach over Worms luistert deze H. Mis
muzikaal op. Na de H. Mis kan iedereen die daar belangstelling
voor heeft in een eetzaal van het klooster terecht, waar iets te
eten en te drinken gekocht kan worden.
Hier zal tevens bij het bestuur van de Voettocht Wittem
de mogelijkheid bestaan om een buskaartje te kopen. De
prijs is € 4,00
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De vertrektijd van de bussen zal om ongeveer 12.00 uur
zijn, richting Landgraaf.
De voettocht is een pelgrimstocht en geen hardloopwedstrijd.
Wij verzoeken u dan ook om hier rekening mee te houden en
zich strikt aan de aanwijzingen van de medewerkers te
houden. Iedereen die meeloopt dient achter het kruis te blijven
lopen. Er lopen ook veel ouderen mee en het is de bedoeling
dat ook zij op een normale manier in Wittem aankomen.
Onderweg zal er ook weer bij de diverse kruisbeelden gebeden
worden.
De afsluiting van de tocht is de gezamenlijke
Eucharistieviering van alle deelnemers.
De collecte tijdens deze viering is bestemd voor kosten welke
de organisatie moet maken voor deze tocht. Om de tocht
mogelijk te maken nu en in de toekomst zijn wij geheel
afhankelijk van de collecte-opbrengst. Mensen die deze
jaarlijkse Voettocht een warm hart toedragen, maar niet
kunnen meelopen willen wij oproepen om ons te sponseren om
de toekomst van de tocht zeker te stellen. Wilt u een bijdrage
storten dan kan dit op rekening
IBAN NL31RABO 0136303412 t.n.v. Stichting Voettocht
Wittem.
Het bestuur van de Stichting Voettocht Wittem is op zoek naar
mensen, die mee willen helpen bij de organisatie van de
voettocht. Wij denken aan mensen vanaf de leeftijd van 17
jaar die meelopen als verkeersregelaar of bij de organisatie
van de tocht. Interesse neem dan contact op met een van
onderstaande bestuursleden :
Guido Vreulstel 045 5320794 / 06 46286156 e-mail
gvreuls@ziggo.nl
Jo Peusenstel 045 5312712 / 06 53370674 e-mail
jo.peusens@ziggo.nl
Sjef Drabbetel 045 5332840 / 06 10743503 e-mail
sjefdrabbe@kpnmail.nl
Wij hopen dat er weer veel mensen zullen deelnemen en
wensen iedereen alvast mooie Kerstdagen en een Zalig
Nieuwjaar. Tot ziens op 2 januari 2016
Stichting Voettocht Wittem
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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
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:
IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818
Federatiebestuur:
federatiebestuur.heerlen@gmail.com
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