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Hemelvaart en Pinksteren
Werk van barmhartigheid - die honger hebben te eten
geven
Het 1e werk van barmhartigheid is 'die honger hebben te eten
geven'. Natuurlijk is dit op de eerste plaats letterlijk te
verstaan. Er zijn veel goede initiatieven en verschillende
instanties die zich bezighouden met de verspreiding van
voedsel; bijv. de Voedselbank. En uiteraard kunnen we zelf ook
een steentje bijdragen door deze instanties te steunen of zelf
voor voedsel te zorgen. Maar het is ook heel interessant om
stil te staan bij de figuurlijke betekenis van dit werk. Ieder
mens heeft voedsel nodig, maar ieder mens heeft ook
'geestelijk voedsel' nodig. Wat verstaan we daaronder. Wellicht
kunnen we dat beantwoorden met de vraag: 'wat hebben we
nodig om te kunnen leven?' Om het maar eens in de term van
voedsel te houden: 'wat is broodnodig?' Zoals voedsel ons
lichamelijk sterkt: 'Welke zaken geven ons geestelijke kracht?'
Heel kerkelijk gezegd, maar in de Eucharistie ontvangen we
het Brood, de H. Communie waarin Jezus zelf aanwezig is en
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zijn liefde met ons wil delen. Van daaruit zijn wij geroepen om
zelf brood te zijn voor een ander. Dat betekent 'Eucharistisch
leven' en dat moeten we brengen op straat, op het werk, op
school; overal waar we komen. Vraag je zelf af wat Jezus zou
over hebben en zou doen voor mensen die je tegenkomt? We
bidden het in het Onze Vader: 'geef ons heden ons dagelijks
brood'. God wil ons zijn liefde schenken: 'krachtvoer' voor
onderweg. En wij zijn geroepen om aan de medemens liefde
door te geven, heel concreet in tijd, aandacht, enz. Er zijn
genoeg mensen die honger hebben en wachten op een beetje
aandacht en een schouderklopje.
Barmhartige groet, kapelaan Rick Blom
Verschuivingen in het mistijdenrooster
Al geruime tijd vormen de parochies in Heerlen-Zuid een
cluster, een samenwerkingsverband, waarin priesters en
diakens samenwerken om de parochies te bedienen; het meest
in het oog springend zijn het opdragen van de H. Missen. Het
opstellen van een sluitend mistijdenrooster voor de gehele
cluster Heerlen-Zuid (Pancratius, St. Martinus, St. Joseph, St.
Elisabeth, Teresiakapel, Moeder Anna en Verschijning van de
Onbevlekte Maagd) was al moeilijk door het structurele
nijpende priestertekort. In de afgelopen jaren zijn er
verschillende verschuivingen geweest. Ook kwam pater Ad
Blijlevens te overlijden, waardoor een vaste bedienaar wegviel
voor de St. Elisabethkapel. Verder zagen de parochies en het
dekenaat Heerlen, Deken Theo van Galen afscheid nemen per
1 maart jongstleden, terwijl de nieuwe deken, Hans Bouman,
pas op 10 juli aanstaande als deken in ons dekenaat aan de
slag gaat.
Hoe moeilijk we het ook vonden om de knoop door te hakken
en het vinden om dit nieuws te moeten brengen: het
mistijdenrooster is niet meer passend te maken, omdat er
binnen het cluster Heerlen-Zuid maar liefst vier H. Missen
ingeroosterd zijn op de zondagmorgen om 10.00 uur. Het
aantal bedienaren ten opzicht van het aantal missen is steeds
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moeilijker in verhouding te brengen. Het is heel begrijpelijk dat
men vanuit zijn/haar eigen kerk of gemeenschap redeneert en
dat is lovenswaardig. Helaas moeten we het geheel overzien;
daartoe is het besluit gevallen dat op zondag de H. Mis in de
Moeder Anna komt te vervallen en dat de H. Mis in de St.
Elisabethkapel (Parc Imstenrade) verplaatst wordt van 10.00
uur naar 11.15 uur. Ook zal de zaterdagochtendmis in de St.
Pancratius van 09.00 uur komen te vervallen; op die ochtend
verwijzen we graag naar de Theresiakapel om 10.00 uur.
Natuurlijk betreuren de kerkbesturen en bedienaren de
veranderingen, maar er moesten keuzes gemaakt worden,
waarbij nogmaals het belang van het gehele cluster HeerlenZuid meegewogen behoorde te worden. In die afweging
konden wij ook onze ogen niet sluiten voor de mate van
kerkelijke betrokkenheid van de parochianen van de diverse
parochies, zoals deze blijkt uit kerkbezoek en de betaling van
kerkbijdrages.
Wij hopen van ganser harte, dat de kerkgangers van de beide
weekendvieringen van de Annakerk elkaar voortaan in de
viering op zaterdagavond ontmoeten, waardoor deze H. Mis
wint aan vitaliteit en uitnodigingskracht.
Vormelingen van St. Martinusschool
Op vrijdag 8 april hebben kinderen uit groep 8 van de St.
Martinusschool en enkele anderen kinderen het Vormsel
mogen ontvangen in onze parochiekerk. Tijdens deze H. Mis is
mgr. Schnackers voorgegaan en heeft het heilig Vormsel
toegediend. We wensen Zoë Wachelder, Jesper Frantzen,
Femke Donkers, Yanick van Gulick, Floortje Breikers, Jeroen
Beuken, Jennifer Geerlings, Sander Beuken, Dilysia Kaminiarz,
Tibo de Jong, Piene Rentenaar, Iain Quaedvlieg, Lai Hommes,
Noah Baggen, Melina Kleijnen en Kelly Tonk van harte proficiat
en moge de heilige Geest, Gods liefde, jullie verder begeleiden
op jullie levensweg!
Kapelaan Rick Blom
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1e H. Communie

Na op 16 April zich te hebben gepresenteerd in een sfeervolle
H. Mis ontvangen op 15 mei ( 1e Pinksterdag ) om 09.30 uur
in de St. Martinuskerk 18 kinderen van de St. Martinusschool
de 1e H. Communie:
De communicantjes zijn:
Zoey Flaherty
Sophie Kuckelkorn
Fabienne Boer
Kiki Quadvlieg
Imke Feijen
Rhune Johnen
Laura Vandenhove
Dayna-Lynn Sampermans
Heike Hahnraths

Kjeld Frantzen
Stijn Reinders
Cas Gidding
Niels Hoevels
Noah Dohmen
Mido Kuiten
Kyra Brugmans
Liam Mann
Faas Lipsch

En op 22 mei vindt de Communiemis plaats van
“ de Buitenhof ”, ook in de St. Martinuskerk en wel om 09.30
uur;
Wij wensen de communicantjes van beide scholen een hele
fijne dag toe.
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Bedevaart naar Leenhof
Op maandag 23 mei willen we met onze parochies van
Heerlen-Zuid deelnemen aan de bedevaart naar Leenhof. De
Mis in de Leenderkapel is om 19.00 uur met muzikale
medewerking van mannenkoor L'esprit o.l.v. Fred Piepers. We
verwelkomen ook van harte de parochie van Schandelen, H.
Hart van Jezus. Parochianen en kapelaan Muprappallil zullen
samen met ons de H. Mis komen meevieren. Iedereen kan op
eigen gelegenheid naar de kapel komen. Hierdoor zal de H. Mis
om 18.30 uur in de Moeder Anna vervallen!
Bedevaart naar Kevelaer
Op dinsdag 24 mei willen we
graag met een bus op bedevaart
gaan naar Kevelaer. Aanmelden
kan nog vóór 12 mei op het
secretariaat. Na aanmelding,
betaling van € 17,50 pp en
achterlating van gegevens krijgt u
bericht van opstaptijd.

Vooraankondiging installatiemis nieuwe deken
Verheugd delen we u mee dat op 10 juli de nieuwe deken,
Hans Bouman, wordt geïnstalleerd. Dit gebeurt middels een
plechtige mis in de St. Pancratiuskerk om 11.30 uur waarin
mgr. Schnackers zal voorgaan. Daarna zal er een receptie
plaatsvinden. Later weten we meer details die we u graag
bekend willen maken in het volgend parochieblad.
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Processie van Welten naar Benzenrade en
Kapelfeest Zondag 5 juni
Zondag 5 juni trekt de “Bronk” weer van Welten naar
Benzenrade.
Benzenrade zal de “Bronk” weer ontvangen volgens oude
traditie met een zandloper waarop gekleurde motieven,
bloemblaadjes en varens worden aangebracht, tevens zullen
de straten versierd worden met processiepaaltjes en vlaggetjes
en boven het wegdek hangen oude antieke doeken.
Om 09.45 uur vertrekt vanaf de St. Martinuskerk in Welten
de sacramentsprocessie richting Benzenrade. Dit is tevens de
dankmis voor de communicanten van de St. Martinusschool.
Zij zullen tijdens de processie meelopen en ook zingen.
Rond 10.45 uur verwachten we de H. Mis te vieren bij de
kapel van Benzenrade.
Wij hopen dat vele mensen zich bij de processie aansluiten om
daarna samen met ons de H. Mis bij te wonen. De H. Mis
wordt opgedragen door kapelaan Blom en opgeluisterd door
het koor “ New Generation”.
Tijdens de Mis zullen ook de communicanten enkele liedjes
zingen.
Bij slechte weersomstandigheden gaat de Processie niet door,
wel de H. Mis in Kapel Benzenrade.
Na de H.Mis is een ouderwets frühshoppen onder leiding van
de jongens uit Welten/Benzenrade van de Waltina Kapel, zij
zullen er een geweldig feest van maken.
Aansluitend speelt het duo “On The Rocks” voor ieder wat
wils! DJ Tim Luijten is ook de hele dag aanwezig.
Tijdens het Kapelfeest is koffie/thee en echte Limburgse vlaai,
diverse broodjes, barbecue en een lekker getapt pilsje te
verkrijgen.
Voor de kinderen zijn er spelactiviteiten zoals; springkussens
en ballonnenwedstrijd.

6

Namens Buurtvereniging Benzenrade nodigen wij u van harte
uit om samen deze traditie in stand te houden, wij hopen op
een stralende zondag met veel bezoekers!
Lea Boon namens Buurtvereniging Benzenrade
Hierbij de route voor de processie:
Weltertuinstraat
De Doom

Rustaltaar
Kloosterkensweg
Rustaltaar
Benzenrade

1e Vrijdag van de maanden Mei t/m Oktober,
Een andere mooie traditie in Benzenrade is het vieren van de
H. Mis op elke 1e vrijdag van de maanden mei t/m oktober
om 19.00 uur. Wees welkom al op vrijdag 6 mei.
Klepperactie misdienaars 2016
Zoals traditioneel elk jaar hebben de misdienaars en acolieten
van Welten-Benzenrade ook dit jaar weer geklepperd
(gecollecteerd) in de Goede Week voor hun jaarlijkse
uitstapje(s). Hierbij hebben ze het mooie bedrag van
€ 1161,30 opgehaald.
Namens alle misdienaars en acolieten willen we iedereen
bedanken voor uw gulle gaven!
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Dodenherdenking Welten

De Dodenherdenking is bedoeld voor jong en oud. Door een
samenkomst op 4 mei geven we de nieuwe generatie mee wat
in het verleden gebeurd is, want dit mag nooit vergeten worden!
Om deze waardevolle traditie niet verloren te laten gaan,
organiseert BWWB (Buurtgericht Werken Welten-Benzenrade)
op 4 mei de dodenherdenking aan de voorkant van de
St. Martinuskerk. Om 19.45 uur komen we samen. Er zal kort
gebeden worden, een gedicht wordt voorgedragen en
o.a. vanuit de St. Martinusschool zullen kinderen bloemen
leggen bij het monument.
Om 20.00 uur houden we een minuut stilte. Daarna zal met
trompetspel de Last Post klinken en zal het WF-Koor aanwezig
zijn om samen het Wilhelmus te zingen.
De afgelopen jaren kende een groei in aantal deelnemers.
Laten we deze traditie van harte doorzetten.

Deugdenavond
Elk begin van iets nieuws kan veel mensen trekken en kan na
verloop van tijd weer iets afzwakken. Ook aan de deelname
van de deugdenavonden is dit te merken. In ieder geval zal
diaken Jegerings op dinsdag 10 mei om 20.00 uur in de
Annakapel een lezing verzorgen en diaken Renckens op
dinsdag 7 juni. Neem de kans in dit jaar van barmhartigheid
om u te laten inspireren!
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GEDOOPT
10 april Liam Mann

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk

Mei

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!

Met de voorjaarspoets door de dierbare
vrijwilligers, is onze St. Martinuskerk
weer flink onder handen genomen.
Van koperwerk tot kerkbank. Alles blinkt
weer.

Marialof
In deze meimaand, Mariamaand, zal elke dinsdagavond het
Marialof plaatsvinden. Om 18.30 uur is uitstelling met
rozenhoedje. Aansluitend, zoals gebruikelijk, om 19.00 uur de
H. Mis.
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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:

Ouders Stevens-Bastiaens en
kinderen (st); Overl.ouders
Waterval Huppertz en fam.;

WOENSDAG 4 MEI
09.00 uur:
Echtp.Hoppers-Retera (st);

Carola Tuinstra-Kloppenburg;
DONDERDAG 5 MEI
HEMELVAARTSDAG
1e lezing: Hand.1,1-11;
Ev.: Luc.:24,46-53
Celebrant: Prof. Koppen
10.00 uur: Schola
Gregoriaans

Meimaand/Mariamaand

VRIJDAG 6 MEI
H.Mis kapel Benzenrade
19.00 uur: Kapelaan Blom

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 Gregor.

ZATERDAG 7 MEI
1e lezing: Hand.7,55-60;
Ev.: Joh. 11,20-26;
Celebrant: Prof Koppen
19.00 uur M. Vonhögen +
Cantor;

Giel Goertzen (c);
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd. Lily Lenoire (st)

Tiny Waterval-Stevens;
Elly Huppertz-Stevens;
Gilbert Peters (c);
Pierre Hartgering (c);

DINSDAG 3 MEI
18.30 uur: Marialof met
Rozenhoedje
19.00 uur:
Misintenties zie boven>>>
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ZONDAG 8 MEI
7e Zondag van Pasen
Moederdag
1e lezing: Hand.7,55-60;
Ev.: Joh. 11,20-26;
Celebrant: Prof Rohling
10.00 uur: M. Vonhögen

ZONDAG 15 MEI
1e PINKSTERDAG
1E H. COMMUNIE
ST.MARTINUSSCHOOL
1e lezing: Hand.2,1-11
Ev.: Joh.20,19-23
Celebrant: Kapelaan Blom
9.30 uur:

4e Jrd. Fien Baggen-Diederen;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jos Inglot-Vellen; Ouders
Heutz-Quadvlieg en fam.;
Dominic Hennus (c);

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd. Jan Jongen (st);
Deken C.Buschman (st);
MAANDAG 16 MEI
2e Pinksterdag
1e lezing: Had.: 19,1b-6a;
Ev.: Joh.14,15-17;
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Schola
Gregoriaans

DINSDAG 10 MEI
18.30 uur: Marialof met
Rozenhoedje
19.00 uur:
WOENSDAG 11 MEI
09.00 uur:

Marthé Kurvers;
Math Waltmans (c);
Jrd. Louis Amkreutz;

Echtp.Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 14 MEI
1e lezing: Hand.2,1-11
Ev.: Joh.20,19-23
Celebrant: Prof Rohling
19.00 uur:

DINSDAG 17 MEI
18.30 uur: Marialof met
Rozenhoedje
19.00 uur:

Ouders Langen-van Wersch
en kinderen (st); Jrd.Barbara
en Norbert Schmidt-Stalman;

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd.Ouders Paffen-Wachelder;
T.i.v. de H.Geest (st);

!!!! Let op, Pinkster Zondag
H. Mis om 09.30 uur !!!!
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WOENSDAG 18 MEI
09.00 uur:

ZATERDAG 28 MEI
1e lezing:Gen. 14,18-20;
Ev.:Luc. 9,11b-17
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00u:Damesk St.Martinus;

Pierre Hartgerink (c);
ZATERDAG 21 MEI
1e lezing: Spreuken 8,22-31;
Ev.: Joh. 16,12-15
Celebrant: Prof Koppen
19.00 uur:

Karel Simons (c);
ZONDAG 29 MEI
Feest van het H.Sacrament
van het Lichaam en Bloed
van Christus
1e lezing:Gen. 14,18-20;
Ev.:Luc. 9,11b-17
Celebrant: Prof Koppen
10.00 uur: Schola

Bgv Trouwdag José en Sjef
Brouns (st) ;
!! Let op H.Mis 09.30uur
ZONDAG 22 MEI
Hoogfeest H.Drie-eenheid
1e lezing: Spreuken 8,22-31;
Ev.: Joh. 16,12-15
Communiemis van de
Buitenhof
Celebrant: Kapelaan Blom
09.30 uur: M. Vonhögen

Echtp.Hoppers-Retera (st);
DINSDAG 31 MEI
18.30 uur: Marialof met
Rozenhoedje
19.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Echtp.Hoppers-Retera (st);

DINSDAG 24 MEI
18.30 uur: Marialof met
Rozenhoedje
19.00 uur:

WOENSDAG 1 JUNI
09.00 uur:
VRIJDAG 2 JUNI
H.Mis Kapel Benzenrade
19.00 uur:

Giel Bleijlevens (c);

ZATERDAG 4 JUNI
14.00 uur Huwelijk
Thijs Boumans en Patricia
Keijenberg

WOENSDAG 25 MEI
09.00 uur:
Echtp.Hoppers-Retera (st);
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Kerktoren openstelling:
Van onze correspondent uit Vijlen kwam het volgende bericht.
In het kader van 1000 jaar Vijlen organiseert men op
zondagen en hoogfeesten van 12.00 tot 17.00 uur een bezoek
om vanuit de Kerktoren het Landschap in zich op te nemen en
te fotograferen. Wie na de klimtocht het adembenemend
schouwspel zal zien, weet dat hij/zij niet voor niets
geklommen heeft. Helemaal voor niets is het echter sowieso
niet. Het comité dat dit verzorgt, vraagt € 2 voor volwassenen
en € 1 voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Misschien ook
iets om door te geven aan familie en vrienden. Het is voor het
eerst in de historie van deze kerk dat men de kerktoren
daarvoor ter beschikking stelt. In de kerk zijn gidsen aanwezig
die ook iets kunnen vertellen over het kerkgebouw.
Vriendelijke groet Pastoor-Deken van Galen
Jubileummis pastoor Rohling
Dit jaar is pastoor Rohling 25 jaar priester. Dit heugelijke feit
zal hij samen met ons en met Rolduc vieren tijdens een
plechtige jubileummis in de St. Joseph op zondag 5 juni om
11.15 uur. Na zijn pastoorschap op Heerlerbaan heeft hij na
studie zijn verdere loopbaan voortgezet op Rolduc. Niettemin
blijft hij zich actief betrokken voelen in onze parochies;
daarvoor zijn we hem heel dankbaar! De H. Mis wordt muzikaal
verzorgd door het gemengdkoor St. Joseph HeerlerbaanWelten.
Processie Pancratius
Op zondag 29 mei vieren we Sacramentsdag in Nederland. Dit
valt in Heerlen altijd samen met de kermis en traditioneel
trekken we dan weer door de straten middels onze processie.
Om 10.00 uur vindt de H. Mis plaats. Aansluitend zal de
processie rondtrekken met deelname door verschillende
verenigingen.
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Lezing vanuit het dekenaat
Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de
lezing: 'Leven is een kunst; over morele ervaring, deugdethiek
en levenskunst', door Prof. Dr. Paul van Tongeren, Hoogleraar
Wijsgerige Ethiek Radboud Universiteit Nijmegen en KU Leuven
op donderdag 19 mei in de “AZL-Lounge” van Parkstad
Theaters Limburg.
Professor P. Van Tongerens pleidooi voor een ethiek die helpt
bij de kunst van het leven en het leven als kunst, verhoudt
zich kritisch tot het type levenskunstfilosofie dat vandaag de
dag de boventoon voert. Het maakt zijn lezing inspirerend en
uitdagend.
Programma donderdag 19
mei 2016:
19.30 uur ontvangst

Locatie: Parkstad Theaters
Heerlen
“AZL-Lounge ” op de eerste
verdieping.

20.00 uur lezing
21.00 uur pauze
21.20 gelegenheid tot het
stellen van vragen
22.00 uur sluiting
De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de
lezing zijn er niet, vrije gave is welkom. Ook uw partner of
andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte
welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail
te sturen naar jknip@mail.be of te bellen naar 06-57595999
van Mevr. Judith Krasznai. Wilt u liefst vóór 10 mei a.s.
opgeven met hoevelen u komt.
Om alvast in uw agenda te noteren: donderdag 15 oktober:
Prof. dr. René ten Bos, Hoogleraar Radboud Universiteit
Nijmegen. Wij hopen u op donderdag 19 mei a.s. te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet, Dekenaat Heerlen.
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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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Processie 2013
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