MAART 2016
28 februari - 24 maart
Achter de schermen.
Gewone mensen in een bijzondere rol! Op Aswoensdag, na de
plechtigheid, vond in café Teerling in Welten de mooie traditie
plaats van het 'Hiëringbegrave'. Prins Martijn vertelde me toch
een heel bijzonder verhaal. Een verhaal dat me bij bleef toen ik
later op die avond naar huis reed; het heeft ondertussen ook al
zijn weg gevonden naar de krant. Ziekenbezoek staat ook op de
agenda van een carnavalsvereniging en op carnavalsdinsdag
was men met die intentie in het ziekenhuis van Heerlen
aanwezig. Er was daar een vrouw aanwezig, een zodanige
carnavaliste, dat ze verkleed haar chemokuur onderging. Een
bezoek waarvan ze zelf zei: 'Het was voor mij de mooiste
carnaval ooit!' Medailles zijn om uit te delen bij gelegenheden,
zoals op recepties van andere prinsen. Maar zoals Martijn zei:
'Voor mensen als deze vrouw zijn deze medailles gemaakt!'
Op carnavalsmaandag een domper, althans in eerste instantie.
De optocht ging weliswaar door in Welten, maar vanwege sterke
wind geen grote wagens. De prins met zijn gevolg waren
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genoodzaakt om te voet te gaan. Een prachtig voordeel: Er was
contact tussen mensen!
Op carnavalsdinsdag vindt er altijd een emotioneel moment
plaats: de abdicatie. Zo ook moest het bloemenmeisje van dit
jaar, Zara, 'aftreden'. Het bloemenmeisje van het jaar ervoor,
Merle, zei: 'ik voel precies wat zij voelt.'
Precies dát is een kerngegeven in de komende veertigdagentijd.
Onze aandacht mag naar Jezus gaan die geleden heeft en is
gestorven, speciaal voor ons. Het lijden is een groot mysterie en
we hebben er geen antwoord op. Maar Jezus weet wél precies
wat wij voelen, want Hij heeft het zelf meegemaakt. Op Hem
vertrouwen en Hem een plek geven, betekent ruimte maken
waarin troost ons kan dragen.
Gewone mensen in een bijzondere rol! Ze laten zien dat het de
moeite waard is om de Blijde Boodschap uit te dragen. Een
boodschap van betrokkenheid en nabijheid is een boodschap die
de moeite waard is om uit te dragen!
Hartelijke groeten, kapelaan Blom

Nieuwe deken!
Op zondag 10 januari maakten we aan u bekend dat onze
pastoor als deken van Heerlen zijn werkzaamheden, na ruim 30
jaar deken zijn waarvan 22 jaar in Heerlen, gaat beëindigen.
Zijn afscheid van de parochies waarvan hij pastoor is en van het
dekenaat zal zijn, zondag 28 februari in de mis van 11.30u in de
Pancratiuskerk. In het weekend van 20 en 21 februari is bekend
gemaakt dat pastoor Hans Bouman van Gennep hem gaat
opvolgen. Deze is bekend met de streek doordat hij vele jaren
verdienstelijk
werkzaam
was
in
de
parochies
Nieuwenhagerheide en H. Familie te Landgraaf en jaren lang
met de vertrekkende deken samenwerkte in dekenaatsverband.
De nieuwe deken is geboortig uit 1967 en werd priester gewijd
in 1992. Zijn installatie zal op een nog nader te bepalen tijdstip
worden bekend gemaakt.
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Vasten betekent juist loslaten.
De veertigdagentijd kent traditioneel gezien 3 pijlers: vasten,
gebed en naastenliefde. Die laatste twee hebben alles te maken
met ‘contact’: contact met God en contact met onze
medemensen. Het eerste woord ‘vasten’ heeft eigenlijk te
maken met ‘minder contact met jezelf’. Vasten betekent juist
loslaten, datgene waar je aan vast zit. En als we kunnen
loslaten, dan zijn we ook meer gericht in ons contact met God
en met andere mensen. In gesprek met een ander moeten we
de tijd loslaten, tijd vrij maken; we moeten ons eigen verhaal
een beetje loslaten en openstaan voor het verhaal van de ander.
Loslaten betekent ruimte maken zodat de ander zich bij jou thuis
voelt. In gebed kunnen we van alles ‘naar boven sturen’, onze
wensen, onze gebeden, onze zorgen. Dat is goed, maar gebed
is ook jezelf loslaten en toevertrouwen in Gods hand door te
zeggen: ‘Hier ben ik, U weet wat leeft in mij, ben mij nabij.’
Jezus zelf heeft op een onvoorstelbaar grootse manier laten zien
wat vasten inhoudt. Door alles los te laten, zelfs zijn eigen wil
(niet mijn wil, maar uw wil geschiede bad Hij tot zijn Vader vlak
voor zijn lijden) en zelfs zijn eigen leven, kwam Hij vast te zitten
aan het kruis. Dankzij de kruisdood van Jezus zijn de twee
balken (verticaal ‘God en mensen’ en horizontaal ‘tussen
mensen’). Jezus laat Gods ultieme liefde zien en die liefde
verbindt ons met God én met onze medemensen.
Laten we gaan vasten! Het is een innerlijke houding die zich kan
en mag uiten in concrete matiging van spijs en drank en in alle
zaken die we (te) graag doen. Uiteindelijk heeft het te maken
met het verplaatsen van de aandacht van onszelf, naar God en
de medemensen. Door los te laten komen we ‘vaster’ te zitten
aan elkaar én God door de ‘vasthoudende’ band van de liefde.
Kapelaan Rick Blom
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OVERLEDEN en uitvaart St.Martinuskerk
26 januari Chris Vermeulen 89 jr
29 januari Jo Dietzenbacher 85 jr
31 januari Theo de Jong 91 jr
9 februari Gilbert Peeters 69 jr
10 februari Maria Mertens-Werker 91 jr
11 februari Medie Hanssen-Meys 80 jr
12 februari Bea Hageman-Willekens 80 jr
16 februari Math Waltmans 77 jr
Veel sterkte voor de familie

GEDOOPT

21 februari Anna Rohenkohl
Van harte gefeliciteerd.

GETROUWD in
St. Martinuskerk
30 Januari 2016 Stephan Schroder en Sara Rademakers
Van harte gefeliciteerd

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk

MAART

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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ZATERDAG 27 FEBRUARI
1e lezing:Ex. 3,1-8a+13-15;
Ev.:Lucas 13,1-9;
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur: GEZINSMIS.
Koortjes Markiko en Goed
Gestemd. In grote kerk !

Ev.: Luc.15,1-3+11-32;
Celebrant: Prof.Rohling
19.00 uur: M.VonHögen +
Cantor
ZONDAG 6 MAART
HALFVASTEN
1e lezing:Jozua 5,9a+10-12;
Ev.: Luc.15,1-3+11-32;
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

ZONDAG 28 FEBRUARI
3e Zondag van de Vasten
1e lezing:Ex. 3,1-8a+13-15;
Ev.:Lucas 13,1-9;
Laatste Celebratie Welten
Deken van Galen
10.00 uur: Mozart trio

Giel Goertzen (c); Jo Vaessen
en ouders Landers;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Overledenen van de fam.
Schouten; Joep Koenen;

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Carola Tuinstra-Kloppenburg;
5 Jarig overlijden van onze
moeder en vrouw Lya
Scholten-Claessens;

DINSDAG 8 MAART
18.40 uur: Vastenvesper
19.00 uur:

DINSDAG 1 MAART
18.40 uur: Vastenvesper
19.00 uur:

Ouders Paffen-Wachelder;
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Giel Bleijlevens (c);
Pierre Hartgerink (c);

Ouders Stevens-Bastiaens en
kinderen (st);

WOENSDAG 9 MAART
09.00 uur:

WOENSDAG 2 MAART
09.00 uur:

ZATERDAG 12 MAART
1e lezing: Ez.37,12-14
Ev.: Joh.11,1-45
Celebrant: Prof.Rohling
19.00 uur:
Zie verder pagina 6 >>>>

Echtp.Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 5 MAART
1e lezing:Jozua 5,9a+10-12;
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Ev.: Luc.:22,14-23,56
Celebrant: Prof.Rohling
19.00 uur: Dameskoor
St.Martinus

Tiny Waterval-Stevens;
Elly Huppertz-Stevens;
Thijs Douven; Jrd.Hub en
Tonia Dabekaussen-Habets;
Overl.ouders Paas-de Esch en
overige overleden familie
leden;

Karel Simons (c);
GOEDE WEEK

ZONDAG 13 MAART
5e zondag van de Vasten
1e lezing: Ez.37,12-14
Ev.: Joh.11,1-45
Celebrant: Pater Koppen
10.00 uur: Koperkwartet Fam.
Mulkens

ZONDAG 20 MAART
PALMZONDAG
Gezinsmis
1e lezing: Jes.50,4-7;
Ev.: Luc.:22,14-23,56
Celebrant: Kapelaan Kessels
10.00 uur: Markiko

6 Wekendienst Jo
Dietzenbacher;
Fien Baggen Diederen;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jos Inglot-Vellen; Chris In de
Braeckt (c);

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Ouders Wilders-Gielkens (st);
Jrd.Tonny BianchiDabekausen en tevens voor
Nelly Bianchi-Bisschoff en
wederzijdse overl.fam.leden
(st); Deken C.Buschman (st);
Jrd. Marjo Bongers;

DINSDAG 15 MAART
18.40 uur: Vastenvesper
19.00 uur:

DINSDAG 22 MAART
Geen Avondmis

WOENSDAG 16 MAART
09.00 uur:

14.00 uur Viering
Verenigingen

Echtp.Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 23 MAART
09.00 uur:

ZATERDAG 19 MAART
Hoogfeest H.Jozef, bruidegom
van de H.Maagd Maria
1e lezing: Jes.50,4-7;

Echtp.Hoppers-Retera (st);
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DONDERDAG 24 MAART
WITTE DONDERDAG

Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur GezinsPaaswake
met Chrisko koor

Begin van het Paastriduüm
ZONDAG 27 MAART
HOOGFEEST VAN PASEN
Verrijzenis van de Heer
1e lezing: Hand.10,34a+37-43
Ev.: Joh.20,1-9
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Vocaal Emsemble
Donna Voice Wahlwiller

Witte Donderdag Viering
DONDERDAG 24 MAART
WITTE DONDERDAG
Viering van het laatste
Avondmaal
1e lezing: Ex.12,1-8+11-14;
Ev.: Joh.13,1-15
19.00 uur: Kapelaan Kessels
Gregoriaanse Schola

6 Wekendienst Medie
Hanssen-Meys
Giel Bleijlevens (c);
Echtp.Hoppers-Retera (st);
José en Sjef Brouns (st);
Overl. Broers en Zussen (st);
Ouders Moonen-Savelsbergh
(st); Jrd. Ben Vork en ouders
Frijns-Dekker Klein en fam.
Leden; Pierre Hartgerink (c);

Na de mis op Witte
Donderdag gelegenheid
tot 'wake bij de Heer'
VRIJDAG 25 MAART
GOEDE VRIJDAG
Herdenking van het lijden
en sterven van de Heer,
Vasten en Onthoudingsdag

MAANDAG 28 MAART
TWEEDE PAASDAG
1e lezing: Hand.2,14+22-33
Ev.: Matt.28,8-15
Celebrant: Kapelaan Kessels
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

15.00 uur: Kapelaan Blom
Kruisweg
Gregoriaanse Schola
ZATERDAG 26 MAART
PAASZATERDAG, STILLE
ZATERDAG
GEZINSPAASWAKE
1e lezing:Gen.: 1,1-2,2
Ev.: Luc.24,1-12

Marthé Kurvers

Vanaf “Goede Week”
nogmaals in Paaseditie
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Palmzondag
Op palmzondag 20 maart vindt om 10.00 uur de gezinsmis
plaats. Palmpasenstokken en palmtakjes
worden gezegend, we luisteren én kijken naar
lijdensverhaal van Jezus; dit wordt wederom
gespeeld door Jeugdkring Chrisko. Na de H. Mis
zullen kinderen hun palmpasenstokken brengen
naar St. Anna. Iedereen mag thuis een
palmpasenstok maken en deze meenemen naar
de kerk. Wees welkom!

Klepperaktie Misdienaars
Ook dit jaar zullen de misdienaars langs de deuren trekken voor
de traditionele klepper actie. 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!

Deugdenavond
Na het succes en de goede opkomst van de vorige keren
zetten we onze reeks deugdenavonden door: Op dinsdag 1
maart vindt de volgende lezing plaats, gehouden door diaken
Renckens. Om alvast te noteren in de agenda: volgende avond
op 12 april. Telkens om 20.00 uur in de Annakapel.

Hulp in de pastoraat
Met dankbaarheid mogen we vermelden dat pater Bert
Koppen, verbonden aan de Geestelijke Familie Het Werk, vanaf
maart komt helpen in de parochies. We zijn blij met deze extra
kracht, zeker nu we de tijd zullen moeten overbruggen totdat
de nieuwe deken aanwezig zal zijn. We willen hem van harte
welkom heten!

8

Overzicht vieringen Goede Week en Pasen
Ook al komt er (in de meeste parochies) nog een nieuw
parochieblad uit voor Pasen; toch alvast een overzicht van de
vieringen in de Goede Week en met Pasen. Natuurlijk zult u zich
het meest thuis voelen in de eigen parochiekerk. Maar er zijn
ook vieringen bij die niet in alle kerken gevierd worden. U bent
meer dan van harte welkom om deze bij te wonen; op die manier
steunen we ook die plaatselijke parochiegemeenschap en leren
we elkaar kennen. Eén Kerk, samen sterk!
Pancr.

Mart.

W. Do.

19.00

19.00

G. Vr.

15.00

15.00

Jos.

19.00
15.00

17.00
19.00

10.00

10.00

11.30

15.00

15.00
19.00

20.30

20.30
10.00

11.15
10.00

11.30

19.00

19.00

21.00

2e
Paasdag

M.
Anna

19.00

19.00
Paaswake
1e
Paasdag

Elisab. M.berg

20.30

10.00
11.30

10.00
11.15

Om met Goede Vrijdag een onderscheid te maken:
vetgedrukte tijden staan voor de kruiswegen. De andere
tijden betreffen de vieringen van Kruisverering. Specifieke
informatie voor de afzonderlijke vieringen kunt u altijd navragen
bij het parochiekantoor of lezen in het (volgend) parochieblad.

Dekenale Pelgrimswandeling
Geef dit jaar de vastentijd een speciale invulling en doe mee met
de pelgrimswandeling met als thema “Water, bron van alle
leven”. Het klinkt misschien vreemd. Al lopende, staan we stil
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bij wat we kunnen betekenen voor mensen in nood, speciaal in
Oeganda en in Sierra Leone. Juist in deze tijd is dat hard nodig.
Zaterdag 5 maart 2016 om 11.00 uur vertrekken wij bij de St.
Josephkerk, Dr. Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan
een mooie route van ongeveer 1 uur.
Iedereen is welkom !! Voor jongeren is er een Pelgrimstocht in
spijkerbroek, een leuke wandeling met creatieve opdrachten,
samen met leeftijdgenoten praten over je verantwoordelijkheid
voor een duurzame samenleving. (info:hvrehen@ziggo.nl)
Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St.
Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een
broodje en koffie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een
pelgrimsgebed. Uw vrije gave is welkom voor het project
‘Voldoende voedsel voor families in Katakwi, Oeganda’ van
Vastenactie Nederland.
De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen. In die zin
is het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand.
Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende
parochies.
U kunt zich opgeven bij:
Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: ajhouben@hetnet.nl
Hanny van der Wouw-Vrehen, tel. 045-5322181; e-mail;
hvrehen@ziggo.nl

Stichting Patiëns en haar doelstelling

De Stichting heeft als doel de mantelzorgers van terminale
patiënten te ondersteunen of tijdelijk te vervangen om het
zodoende mogelijk te maken, dat de zieke thuis kan worden
verzorgd en uiteindelijk ook thuis in zijn eigen vertrouwde
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omgeving kan sterven. In deze periode is hulp van mens tot
mens van onschatbare waarde.
De Stichting wil dit doel bereiken door het inzetten van
vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan mensen bij in hun laatste
levensfase. Zij zijn op de achtergrond aanwezig, luisteren naar
de zieke, praten samen over alledaagse dingen, maar ook over
sterven en dood als dat gewenst is. Als de vrijwilliger aanwezig
is, kan de partner of het familielid even rust nemen of
bijvoorbeeld met een gerust hart een boodschap doen. De
vrijwilliger kan ook licht verzorgende taken overnemen als dat
nodig is. Het zorggebied van de Stichting Patiëns omvat
Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.
Aanvragen van de Stichting Patiëns
De aanvraag kan via de huisarts, thuiszorg of rechtstreeks via
aanvraag@stichtingpatiens.nl.
Na een aanvraag volgt een intakegesprek met de
coördinatoren. Nadat er afspraken zijn gemaakt, gaat de
coördinator op zoek naar de juiste vrijwilligers.
De coördinatoren zijn:
 Mevr. V.A.M Kreutz-Piepers, 045-523 25 04
 Mevr. I Lassche-Smeelen, 045-575 14 15
Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger bij onze stichting
te komen werken, meldt u dan aan! Onze coördinatoren zullen
dan met u een afspraak maken.
In verband met het vieren van ons 25-jarig jubileum
organiseren wij een feestavond op 14 april a.s. voor
onze vrijwilligers en oud vrijwilligers. Bent u in de jaren
van 1991 – 2006 werkzaam geweest bij onze Stichting,
dan kunt u uw naam en adres doorgeven via
onderstaand mailadres of telefonisch via mevr. I Boon,
tel. nr. 045- 7850795/06-81183647.
Voor meer informatie kunt u ons bereiken via
info@stichtingpatiens.nl of kijk op www.stichtingpatiens.nl.
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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
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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