Namens het hele Pastorale team,
Kerkbestuur en alle vrijwilligers
van de St. Martinusparochie
Welten/Benzenrade
wensen wij U een Zalig Pasen
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PAASEDITIE APRIL 2016
24 maart – 30 april
Een prachtige ontmoeting!
Ik moet u heel eerlijk bekennen dat het voor mij, als kapelaan,
een beetje drukker is geworden nu onze deken van Galen er
niet meer is en we nog even moeten doorzetten totdat de
nieuwe deken in ons midden is. Van alle kanten wordt om
aandacht gevraagd en alles moet doorgaan. Deze
aandachtsmomenten kunnen variëren van belangrijke zaken
tot kleinigheden; ik merk wel dat, datgene wat ik
onbelangrijker acht, dat niet vanzelfsprekend voor de ander
hoeft te gelden. Dit is niet altijd gemakkelijk en dan kun je wel
eens een beetje gefrustreerd raken. Dit samenvoegend met de
drukte besef ik ook dat er zovele zaken zijn die mijn aandacht
zouden moeten krijgen, maar het (nog) niet gekregen hebben.
Ik verontschuldig me oprecht naar iedereen die ik eigenlijk had
moeten opzoeken en voor zaken die niet of later geregeld
werden.
Dit alles schoot door mijn hoofd toen ik door het centrum van
Heerlen liep. Een mevrouw die duidelijk niet ver van de rand
der samenleving leefde, vroeg me of ik even naast haar wilde
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komen zitten. En ze begon te vertellen, met tranen in haar
ogen... wat ze allemaal mee had gemaakt, wat ze moeilijk
vind, waarin ze telkens de fout ingaat. En dan de vraag: 'kunt
u even samen met mij bidden en mij vergeven?' Een les voor
mij! Dit is waar het om draait en wat is het toch geweldig dat
ik iemand een beetje heb mogen helpen op te richten!
Wij vieren binnenkort Pasen. De Heer verrijst en richt zich op
uit de dood. Geven we Hem de kans om ons op te richten uit
ellende en zorgen? Is Hij de vergevende Heer die ons moed en
kracht geeft om ons niet terneergedrukt te voelen, maar juist
op te staan en door te zetten? Wat hebben we toch een
geweldig mooie boodschap om te brengen aan de mensen om
ons heen! Wees iemand die andere mensen helpt op te
richten; die anderen moed en kracht wil geven en vergeven!
Een zalig Pasen mogen we elkaar zeker toewensen, maar door
onze woorden en daden zorgen we er pas voor, dat mensen
Pasen echt kunnen beleven doordat ze zich opgericht en
gewaardeerd voelen.
Een zalig Pasen aan u allemaal! Kapelaan Rick Blom
Dank aan de deken!
Deken van Galen zal er met gemengde gevoelens naar
uitgekeken hebben: zijn afscheid van de parochies van
Heerlen-Zuid en van het dekenaat Heerlen waar hij zich met
hart en ziel ingezet heeft, valt niet mee. Anderzijds is daar de
nieuwe parochie in de hoogste plaats van het land: Vijlen,
waar rust en genezing wacht voor zijn zo geplaagde
gezondheid. Een kleinere geloofsgemeenschap waar onze
deken zich weer aan de zielzorg kan wijden en priester kan zijn
voor de mensen. Op zondag 28 februari was de Pancratiuskerk
afgeladen vol. Eén groot koor, voor deze gelegenheid
geformeerd uit de gemengde koren St. Joseph WeltenHeerlerbaan en Pancratius, verzorgde de gezangen van de
plechtige Hoogmis. Kelly God was soliste. Bij de H. Mis waren
tevens kapelaan Blom, pastoor Miltenburg en diaken Jegerings
aanwezig. Op het eind zijn er warme woorden van
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dankbaarheid en goede herinneringen door pastoor Miltenburg
en dominee Sophie Bloemert uitgesproken.
En toen kwam de Coriovallum Pipe Band aan! Zij haalden
deken van Galen af bij het altaar en begeleiden hem naar het
Golden Tulip-Inn hotel waar de receptie werd gehouden. Dat
alles onder de welluidende, welbekende doedelzakklanken.
Velen volgden de deken op deze tocht. Er kwam een lange
stroom mensen op gang die allemaal nog een keer deken van
Galen, maar ook zijn zus Marion de hand wilden drukken.
Marion van Galen, voor heel wat mensen een soort Moeder van
Altijddurende Bijstand, zal heel erg gemist worden. Zij was al
die jaren steun en toeverlaat van de deken en de goede geest
van de pastorie. Deken van Galen kan een koffer vol goede
wensen en dank meenemen naar Vijlen.
Wij wensen hem alle goeds en Gods zegen voor het werk in
zijn nieuwe wijngaard, daar op de hoogste plek van het land.
Klepperactie Welten
Wat is een H. Mis zonder misdienaars? We mogen ontzettend
dankbaar zijn dat we in onze parochies kinderen en jongeren
hebben die wekelijks dienen tijdens de H. Missen. Iets dat in
onze tijd niet meer zo heel vanzelfsprekend is. Natuurlijk mag
ook de wat oudere mensen niet vergeten die zich inzetten
binnen de liturgie! In Welten is de jaarlijkse traditie van het
klepperen voor veel mensen niet onbekend. Al klepperend
zullen de misdienaars langs de deuren komen om te vragen
voor een bijdrage. Met dat bedrag willen we voor hen
activiteiten organiseren om de goede onderlinge band stevig te
houden. Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage!
Werken van barmhartigheid
Paus Fransiscus heeft een Jaar van Barmhartigheid
uitgeroepen voor de gehele Kerk. Dit jaar is van start gegaan
op 8 december 2015 (50e verjaardag van de afsluiting van het
tweede Vaticaans Concilie) en wordt afgesloten op 20
4

november 2016 (Hoogfeest van Christus Koning en afsluiting
van het kerkelijke jaar). In zijn schrijven, Misericordiae vultus,
roept de paus op om opnieuw de 7 werken van barmhartigheid
uit Mattheus 25 te ontdekken: te eten geven aan de
hongerigen, te drinken geven aan de dorstigen, de naakten
kleden, de vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, de
gevangenen bezoeken en de doden begraven. Maar ook vraagt
hij ons om ook de 7 geestelijke werken van barmhartigheid
niet te vergeten: de twijfelenden raad geven, de onwetenden
onderrichten, de zondaars vermanen, de bedroefden troosten,
beledigingen vergeven, lastige personen geduldig verdragen en
tot God bidden voor de levenden en de doden.
In de komende maand wil ik elke maand één van de 7 werken
van barmhartigheid toelichten die beschreven staan in
Mattheus 25. Van mei t/m november zijn precies 7 maanden.
Kapelaan Blom.
Avond over deugden
Vanaf december vorig jaar, bij gelegenheid van het Jaar van
Barmhartigheid, zijn we begonnen met lezingen te geven over
deugden. 4 Sessies hebben we reeds gehad en eigenlijk zou
deken van Galen aan de beurt zijn geweest in de maand april.
De deugdelijke avond gaat zeker door op dinsdag 12 april in
de Annakapel om 20.00 uur. Wie deze zal verzorgen zal nog
in onderling overleg besloten worden. Maar welkom!
Bedevaart naar Kevelaer
De busreis naar Kevelaer is dit jaar op dinsdag 24 mei en
bedraagt € 17,50 per persoon.
U kunt zich aanmelden bij het parochiekantoor. Geeft u a.u.b.
uw contactgegevens zodat we kunnen laten weten hoe laat de
opstaptijden zijn. Wilt u zich opgeven voor 14 mei en er voor
zorgdragen dat ook de betaling meteen wordt gedaan.
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Gezinspaaswake Welten
Voor de eerste keer vindt er in de St. Martinuskerk een
gezinspaaswake plaats, samen met Jeugdkring Chrisko en het
Chriskokoor. Alle symbolieken en liturgische gebruiken willen
we graag in ere houden, maar de vorm zal in het bijzonder
gericht zijn op de kinderen en jongeren. De parochie heeft een
goede band met de St. Martinusschool en we hopen op deze
manier veel kinderen te verwelkomen bij deze mooiste mis van
het jaar! Tot ziens op zaterdag 26 april om 19.00 uur.
Ontwortelen …om te planten.
Even omkijkend naar 28 februari jl. kan ik u laten weten dat
het afscheid in Heerlen vanuit de Pancratiuskerk een mooi
moment is geweest. Vervuld van dank voor alles wat kon
geschieden ten bate van kerk, kerkgangers en gemeenschap
mocht ik een feestelijke H. Mis vieren. Een geschenk was de
aanwezigheid van velen, met verrassingen van mensen die je
eigenlijk niet had gedacht te zien. Na de warme aanwezigheid
van velen bij de receptie maakten we ons op voor de
verhuizing. En dat is ontwortelen. Alles wat je bent en hebt en
waardoor je geworteld was in parochies en dekenaat, is in een
dag over. Je wordt verplaatst, verpoot zo gezegd. Leuk als je
dan na een poosje hoort dat de donaties voor het afscheid ten
bate van het goede doel, een mooi resultaat heeft opgeleverd.
De Stichting HOT ten bate van mensen in nood in Heerlen
Zuid( en steeds wijdere omgeving) zag ruim 7000 €
bijgeschreven worden. Een bedrag waarmee ze iets moois
kunnen planten. In de hoop, dat hetgeen de medewerkers en
medewerksters van de Stichting Hoop Op Toekomst mooie
vruchten zullen zien aan de boom des levens. Namens mijn zus
Marion en mezelf dank aan allen die bijdroegen, aan het
afscheid en aan het goede doel.
Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen, pastoor te Vijlen,
Lemiers en Holset.
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In Memoriam
Op 12 februari j.l. overleed op 80-jarige leeftijd ons zeer
gewaardeerde koorlid Bea Hageman.
Bea was een actief koorlid en een goede sopraan die zich ruim
17 jaar heeft ingezet voor ons koor. Ze was opgewekt,
humoristisch en altijd in voor een vrolijke noot.
Zij was een trouw lid en zette zich geruime tijd mede in voor
het bijhouden van het muziekarchief. We deden nooit
tevergeefs een beroep op haar.
Op vrijdag 19 februari 2016 hebben wij met een muzikale
groet afscheid van haar genomen tijdens de uitvaartmis in de
St. Martinuskerk te Welten.
Wij zullen Bea node missen en wensen haar familie veel steun
en sterkte toe.
Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten.

GEDOOPT
28 februari Mayla Scholtes gedoopt in Zorgcentrum St. Anna
6 maart Lily Werts en Zoey Flaherty
12 maart Daan van den Bosch

OVERLEDEN en uitvaart St.Martinuskerk
5 Maart Minic Hennus 89 jr
10 Maart Tine Jager-van Lonkhuyzen 96 jr

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk
APRIL

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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GOEDE WEEK

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

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

Voor de overledenen van de
fam. Odé en voor Marieke van
der Grinten;
Na de mis op Witte
Donderdag gelegenheid
tot 'wake bij de Heer'
VRIJDAG 25 MAART
GOEDE VRIJDAG

DINSDAG 22 MAART
Geen Avondmis

Herdenking van het lijden
en sterven van de Heer,
Vasten en Onthoudingsdag

14.00 uur Viering
Verenigingen:
Seniorensociëteit en
Zonnebloem

15.00 uur: Kapelaan Blom
Kruisweg
Schola Gregoriaans

WOENSDAG 23 MAART
09.00 uur:
Echtp.Hoppers-Retera (st);
DONDERDAG 24 MAART
WITTE DONDERDAG
Begin van het Paastriduüm
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ZATERDAG 26 MAART
PAASZATERDAG,
STILLE ZATERDAG
GEZINSPAASWAKE
1e lezing:Gen.: 1,1-2,2
Ev.: Luc.24,1-12
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur GezinsPaaswake
met Chrisko koor

MAANDAG 28 MAART
TWEEDE PAASDAG
1e lezing: Hand.2,14+22-33
Ev.: Matt.28,8-15
Celebrant: Kapelaan Kessels
10.00 uur:Schola Gregoriaans
Marthé Kurvers; Huub Kraft;
DINSDAG 29 MAART
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:
WOENSDAG 30 MAART
09.00 uur:

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

Echtp.Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 2 APRIL
1e lezing: Hand.5,12-16;
Ev.: Joh.20,19-31
Celebrant: Pater Koppen
19.00 uur: M.VonHögen +
Cantor

6 Wekendienst Medie
Hanssen-Meys
Jrd. Frans Geurts;
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; Ouders KerckhoffsSmeets en fam.Fransen; Bea
Hageman-Willekens (c);

Tiny Waterval-Stevens;
Elly Huppertz-Stevens;
Gilbert Peeters (c);
ZONDAG 3 APRIL
2e zondag van Pasen,
Beloken Pasen
1e lezing: Hand.5,12-16;
Ev.: Joh.20,19-31
Celebrant: Pater Koppen
intenties volgende pagina !!
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10.00 uur: Schola
Gregoriaans

10.00 uur: M. Von Högen
Fien Baggen-Diederen;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jos Inglot-Vellen;
Giel Bleijlevens (c); Ouders
Kerckhoffs-Derks (st);
Chris In de Braeckt;

Giel Goertzen (c);
Echtp.Hoppers-Retera (st);
DINSDAG 5 APRIL
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

DINSDAG 12 APRIL
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd.Ouders Paffen-Wachelder;
Voor Overl. vrienden;

WOENSDAG 13 APRL
09.00 uur: Pater Koppen

WOENSDAG 6 APRIL
09.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);

VRIJDAG 8 APRIL
H.VORMSEL IN DE
ST.MARTINUSKERK
Door Mgr. Schnackers

ZATERDAG 16 APRIL
1e lezing:Hand.13,14+53-52;
Ev.:Joh.10,27-30;
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

ZATERDAG 9 APRIL
1e lezing: Hand.5,27b32+40b-41;
Ev.: Joh.21,1-19;
Celebrant: Prof. Rohling
19.00 uur:
Ouders Brouwers-Claessen
(st); Jrd. Tjeu Houtackers;
Pierre Hartgerink (c)

1ste Jaardienst Lies BoschGielkens;
Marthé Kurvers;
Gilbert Peeters (c);
ZONDAG 17 APRIL
4e Zondag van Pasen
Roepingenzondag
1e lezing:Hand.13,14+53-52
Ev.:Joh.10,27-30;
Celebrant: Pater Koppen

ZONDAG 10 APRIL
3e Zondag van Pasen
1e lezing: Hand.5,27b32+40b-41;
Ev.: Joh.21,1-19;
Celebrant: Prof. Rohling
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10.00 uur: : Gem.Kerkelijk
Zangkoor St.Joseph
Heerlerbaan/Welten

19.00 uur: Dameskoor
St.Martinus
Jrd. Ouders Kurvers-Eussen
en tevens voor kleindochter
Mireille;
Jrd. Ouders Gulikers-Vrösch;

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Wijlen Deken C. Buschman
(st); Karel Simons (c);
Overledenen van de
Fam.Schouten; Ouders
Lenoire-Nijsten en Lily en Piet
Smitsmans;
Math Waltmans (c);

Let op: H.Mis om 09.30 uur
ZONDAG 24 APRIL
5e Zondag van Pasen
1E lezing: Hand.14,21-27;
Ev.: Joh.13,31-33a+34-35;
Celebrant: Kapelaan Blom
9.30: Ensemble Excludent

DINSDAG 19 APRIL
18.40: Rozenhoedje
19.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Pierre Hartgerink (c)

6 Wekendienst Minic
Hennus;
1e Jrd Karel Simons;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Ouders Kok-Janssens (st);

WOENSDAG 20 APRIL
09.00 uur:
VRIJDAG 22 APRIL
13.30 uur Huwelijk
Jacques Janssen en Lenny
Benders

DINSDAG 26 APRIL
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

Let op: Op zondag 24 april
is de H. Mis vervroegd naar
09.30 uur.

Giel Bleijlevens (c);
WOENSDAG 27 APRIL
H. Petrus Canisius, priester
en kerkleraar

ZATERDAG 23 APRIL
1E lezing: Hand.14,21-27;
Ev.: Joh.13,31-33a+34-35;
Celebrant: Prof.Rohling

09.00 uur:
Echtp.Hoppers-Retera(st);
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ZATERDAG 30 APRIL
Vanaf heden H.Mis in grote
Kerk
1e lezing: Hand.15,1-2+2229;
Ev.: Joh. 14,23-29;
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:
Carola Tuinstra-Kloppenburg;

ZONDAG 1 MEI
6e Zondag van Pasen
1e lezing: Hand.15,1-2+2229;
Ev.: Joh. 14,23-29;
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Schola
Gregoriaans
Giel Goertzen (c);
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd. Lily Lenoire (st)

Vastenactie 2016
Voldoende eten in Katakwi
In het Katakwi-district in Oeganda lijden mensen honger. Het
is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen
afhankelijk zijn van de landbouw. Door het extreme klimaat
zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag.
Vastenactie richt zich in 2016 op het werk van Socadido, de
caritasorganisatie van het bisdom Soroti. Socadido helpt
mensen in Katakwi op verschillende manieren. De mensen
worden gestimuleerd om zelf in actie te komen voor betere
leefomstandigheden. De boeren krijgen onderricht in nieuwe
landbouw- en irrigatietechnieken om met het veranderde
klimaat te leren omgaan. Ze worden op weg geholpen met bv
ossen, zaden, een ploeg en andere materialen. Als er eenmaal
productie is worden ze geholpen met de verkoop. Socadido ziet
dat deze aanpak werkt.
Wat kunt u bijdragen?
Voor €15,- kan een boer 15 fruitbomen planten, voor €30,ontvangt een gezin een zak met zaden, voor €75,- krijgt een
gezin twee geiten.
U kunt steunen door donaties over te maken op
IBANnummer NL54 ABNA 04542878 36.
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Ruimte voor verdriet
Beste deelnemers van eerdere rouwgroepen en andere
geïnteresseerden,
Naar aanleiding van onze telefonische gesprekken met de
deelnemers van rouw- groepen van weleer, waarin we o.a. de
interesse peilden voor deelname aan een themabijeenkomst,
willen we u bij deze uitnodigen voor een ontmoeting. Deze
ontmoeting zal plaatsvinden op woensdag 20 april in het
Arnold Janssen klooster van 14.00 - 17.00 uur. Het adres
van het klooster is Capucijnenweg 9; 6286 BA Wahlwiller.
Kosten: 8 euro per persoon (koffie en vla inbegrepen) en ter
plaatse te voldoen.
Het thema van deze middag is ‘Ruimte voor verdriet; delen
van verhalen’. Tevens willen we aandacht vragen voor onze
nieuwe website: www.ruimtevoor-verdriet.nl, die vanaf januari
2016 te bezoeken is en waar mensen hun rouwervaringen
kunnen delen. Er wordt o.a. een agenda bijgehouden van
activiteiten in de regio, die betrekking hebben op het thema
‘Rouw’. Graag willen we voor 30 maart weten wie deelneemt
aan de middag op 20 april en met hoeveel personen u wilt
komen. Aanmelden kan via onze website:
www.ruimtevoorverdriet.nl of telefonisch bij: Jacques Vestjens
nr. 06-24959086 of bij Tine Bego-Peters: nr. 045-5719380 (na
18.00 uur). Mocht u vervoersproblemen hebben, laat dit dan
bij aanmelding aan ons weten. We hopen u met velen te
mogen begroeten!
Met vriendelijke groet, Vrijwilligers. RUIMTE VOOR VERDRIET
Oostelijke Zuidlimburg
Dekenale bedevaart naar Rome 11 t/m 18 november
Bijzonder in het Jaar van Barmhartigheid willen we vanuit onze
parochies van de dekenaten Heerlen en Kerkrade een
busbedevaart maken naar Rome. Op het programma staan
bezoeken aan de graven van Petrus en Paulus, aan de
bisschopskerk van de paus en aan de belangrijkste Mariakerk
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ter wereld. Al deze basilieken kunnen betreden worden door de
heilige deuren, die speciaal in dit jubeljaar worden geopend.
Uiteraard is er ook de deelname aan de algemene audiëntie
van paus Fransiscus. Daarnaast is er volop gelegenheid om de
stad te leren kennen en kennis te maken met het Romeinse
verleden. Deze pelgrimstocht sluit aan bij de bedevaart naar
Rome van het bisdom Roemond in aanwezigheid van mgr.
Frans Wierts en mgr. de Jong. Prijs per persoon op basis van
een tweepersoonskamer is 709 euro; toeslag
eenpersoonskamer is 150 euro. In de parochiekerken vindt u
de folder voor meer informatie; deze folder bevat ook het
formulier om u aan te melden.
Raad van Kerken Parkstad zwaait Deken uit.
Op 28 februari heeft deken Van Galen afscheid genomen van
het dekenaat Heerlen. Graag wil de Raad van Kerken Parkstad
hieraan nog enige aandacht besteden.
Meer dan een derde van zijn leven woonde en werkte de deken
in Heerlen. In die periode ontmoette hij velen in pastorale
situaties, maar ook vanwege contacten in de samenleving..
Eén van zijn recente initiatieven is de oprichting van de
Stichting H.O.T (Hoop Op Toekomst), die in de lokale
samenleving van Heerlen-Zuid en omstreken materiële en
immateriële hulp biedt aan mensen die met de huidige
zorgverlening tussen wal en schip vallen. Dit plan heeft te
maken met zijn diaconale hart, maar kent evenzeer een
oecumenische inslag; ds. Henk van Es van de Protestantse
Gemeente in Heerlen, is één van de bestuursleden van deze
stichting.
Tussen 2007 en 2011 was een andere stichting actief, nl. de
Stichting 1000 jaar Christendom in Heerlen e.o., waarvan de
deken voorzitter was en de toenmalige dominee van de PGH,
Sophie Bloemert, vice-voorzitter. We bewaren goede
herinneringen aan dit oecumenische project met als doel de
gezamenlijke kerken en de samenleving nauwer op elkaar te
betrekken en elkaar beter te leren kennen.
Verrassend blijft de vraag van deken Van Galen om tijdens de
restauratie van de dekenale kerk de H. Missen te mogen vieren
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in de protestantse kerk aan het Tempsplein - waarop
kerkenraad en gemeente van harte ja hebben gezegd. Zo werd
het najaar van 2009 een boeiende periode; met een blijvende
invitatie voor parochianen om koffie te komen drinken. En ook
al gebeurt dat eigenlijk niet, de onderlinge bekendheid is wel
toegenomen.
De Raad van Kerken Parkstad heeft vooral sinds 2006 nauw
met pastoor-deken Van Galen samengewerkt; de laatste jaren
was hij bovendien zelf lid van de Raad. Zo was er in juni 2008
een oecumenische viering in het kader van het jubileum van de
landelijke Raad van Kerken in de Pancratiuskerk; sinds 2009 is
er een oecumenisch samenzijn op 4 mei, diverse malen werd
de dekenale kerk gastvrij ter beschikking gesteld, zoals voor
de manifestatie Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen.en
de volkskerstzang in december 2014. Wanneer zijn agenda het
toeliet (dus niet heel erg vaak), nam hij deel aan
oecumenische excursies en tijdens vergaderingen dacht hij
mee over het werk van de Raad. Daarnaast was er menig
overleg in kleine kring. Jammer, dat hij tijdens de viering van
het jubileum van de Raad in 2014 wegens ziekte moest
ontbreken.
De Raad merkt in haar werk steeds weer, dat het nog niet zo
meevalt om een oecumenische houding bij gemeenteleden en
parochianen te bewerkstelligen. En dat het niet alleen afhangt
van goede verhoudingen tussen de voorgangers. Maar één
ding is zeker: wanneer een goed en regelmatig collegiaal
contact tussen voorgangers ontbreekt, zal het zaad van de
oecumene zeker niet ontkiemen. Het is in onze regio een
kwetsbaar plantje, dat gekoesterd moet worden. In de
afgelopen periode heeft deken Van Galen zijn bijdrage aan
meer oecumenische samenwerking in de regio geleverd voor
zover dat in zijn vermogen lag.
Ook daarvoor willen wij hem op deze plaats hartelijk danken.
Wij wensen hem – en zijn zus Marion - vrede en alle goeds in
Vijlen, Holset en Lemiers!
De Raad van Kerken Parkstad
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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
Pater Koppen
Telefoon: 06-15 16 86 58 of
045-5212450 (vragen naar Pater Koppen)
E-mail: bert.koppen@hetwerk-fso.org
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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