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JUNI 2016 

28 mei – 2 juli  
Met Processiezondag op 5 Juni 

 
2e Werk van Barmhartigheid - Jezus wil niet dat we in 

de put zitten! 
 

De vorige keer heb ik gesproken over het werk 'die honger 
hebben te eten geven'. Deze keer neem ik 'die dorst hebben 
te drinken geven'. Zoals elk Werk van Barmhartigheid: we 

kunnen ze letterlijk nemen alsook figuurlijk. Water is bij ons in 
overvloed, maar er zijn helaas nog teveel plekken in de wereld 

waar te weinig water is.  
Net als voedsel, is ook het gebruik kunnen maken van water, 
slecht verdeeld over onze planeet. Zonder water drogen we 

uit; dat geldt ook voor ons geestelijke leven. Wij zijn 
geschapen door God die liefde is.  

Als er één ding is dat God van harte wil doen, dan is dat ons 
'voeden met liefde'. In de bijbel vinden we  beeldspraak die 
staat voor deze goddelijke liefde: er wordt gesproken over de 

'bron van levend water'. Een 'lijntje' naar boven, naar God, die 
ons uit liefde geschapen heeft, zorgt ervoor dat we niet 

uitdrogen, maar ons levendig voelen.  
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Wij kunnen in de put zitten! Dat betekent dat het donker om je 

heen is, geen water (een lege put) en omhoog kijkend zien we 
de opening als een licht in de verte. God wil niet een ver 

lichtpunt zijn; Hij wil juist nabij zijn!  
Hij wil ons uit de put halen en levend water schenken. Maken 
we ons hart wijd genoeg open voor God om Hem de kans te 

geven?  
Zoals God in Jezus heeft laten zien dat Hij barmhartig wil zijn 

naar ons toe; zó zijn wij geroepen om te zien naar anderen die 
in de put zitten en snakken naar water, concrete liefde om zich 
gedragen te voelen. 

 
Barmhartige groet, Kapelaan Blom. 

 
Installatie deken Bouman. 
 

Zoals bekend zal deken Hans Bouman op zondag 10 juli 
worden geïnstalleerd als pastoor van onze parochies en als 

deken van Heerlen. Voor deze feestelijke dag bent u allen van 
harte uitgenodigd! Een kernwoord mag zijn: 'verbinden!' 

Iedere parochie heeft, heel belangrijk, zijn eigen identiteit. 
Maar los daarvan is het goed om in een tijd van krimp elkaar 
te steunen, elkaar te leren kennen en te beseffen dat we 

samen 'Kerk' vormen. Kerk is de gemeenschap van mensen die 
elkaar ontmoeten en die samen willen vieren. Laten we de 

installatiedag van Hans Bouman, die pastoor wordt van 6 
parochies, zien als een kans tot 'verbinden'.  
 

Om 11.30 uur vindt de plechtige installatiemis plaats in de St. 
Pancratiuskerk. De deken zal worden opgehaald vanaf de 

dekenij onder begeleiding van muziek.  
Aan de mis wordt een bijdrage geleverd door verschillende 
koren. Na de viering zal de deken, wederom onder begeleiding 

van muziek, gebracht worden naar het Tulip Inn (waar ook de 
receptie werd gehouden van deken van Galen).  

Na het samen vieren is er tijd voor samen ontmoeten en kunt 
u kennismaken met onze nieuwe pastoor en deken en hem 
feliciteren. Wees welkom!! 
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Kapel Benzenrade. 

  
Toen Welten in 1921 verheven werd tot parochie, zou ook de 

Sacramentsprocessie van dat jaar trekken, van Welten naar 
Benzenrade.  
Het idee werd geopperd om een groot kruisbeeld op te richten. 

Maar na beraad door bewoners kreeg het idee toch vorm om 
zelf een kapelletje te bouwen.  

Dit kapelletje, toegewijd aan het Heilig Hart, wordt al 90 jaar 
door de bewoners van Benzenrade onderhouden!  
Elke zondag is de kapel open om er te bidden en een kaarsje 

op te steken. Wanneer een inwoner gestorven is, wordt de 
kapel geopend t/m de begrafenis. Tevens wordt om 19.00 uur 

de rozenkrans gebeden. Daarnaast is het traditie dat eens in 
de drie jaar de processie van Welten naar Benzenrade trekt, 
met aansluitend het kapelfeest, welke ook weer dit jaar zal 

plaatsvinden. 
 

Processie naar Benzenrade. 
 

Op 5 juni zal de processie in Welten vertrekken naar 
Benzenrade. Om 09.45 uur is vertrek vanaf de St. 
Martinuskerk. Rond 10.45 uur zal de H. Mis gehouden worden 

bij de kapel van Benzenrade, muzikaal opgeluisterd door New 
Generation. Ook de communicanten zullen meelopen en een 

paar liedjes zingen. De route: Weltertuinstraat, De Doom met 
rustaltaar, Kloosterkensweg met rustaltaar, Benzenrade.  

Bij slechte weersomstandigheden gaat de Processie niet 

door, wel de H. Mis in Kapel Benzenrade. 
 

Om alvast te noteren. 
 
Dit jaar bestaat het Legioen van Maria 95 jaar. Deze 

bijzonderheid willen we niet zomaar voorbij laten gaan.  
Op zaterdag 20 augustus organiseren we een dagbedevaart 

naar Banneux. Verdere mededelingen hierover kunt u in het 
volgend parochieblad lezen. 
 

Het Legioen van Maria, Bisdom Roermond. 
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Huwelijk 

 
 

 

 

 

 

Onze hartelijke felicitaties voor 

 

Jacques Janssen en Lenny Benders. 
 

Getrouwd 22 April 

 

 
 

OVERLEDEN en uitvaart St.Martinuskerk 

 
24 April Jeanne Struijke-Collombon 

 

 
 

INLEVERDATUM MISINTENTIES:  uiterlijk 

 
 
 

JUNI 
 

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! 

 

 
 

mailto:sintmartinus@home.nl
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ZATERDAG 28 MEI 

1e lezing: Gen.14,18-20; 

Ev.: Luc.9,11b-17; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: Dameskoor 

St.Martinus; 

 

Karel Simons (c); Jan Jongen; 

 

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: Pater Koppen 

10.00 uur: Schola 

Gregoriaans; 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

DINSDAG 31 MEI 

18.30 uur: Marialof met 

Rozenhoedje 

19.00 uur:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

WOENSDAG 1 JUNI 

09.00 uur. 

 

VRIJDAG 3 JUNI 

H.Mis Kapel Benzenrade 

19.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Voor alle inwoners van 

Benzenrade; 

ZATERDAG 4 JUNI 

14.00 uur: Huwelijk  

Thijs Boumans en Patricia 

Keijenberg.  

 

15.30uur: Doop Kindje 

Coppers. 

 

ZATERDAG 4 JUNI 

1e lezing: 1 Kon.17,17-24; 

Ev.: Luc.7,11-17;  

Celebrant: Kapelaan Blom 

 

Tiny Waterval-Stevens;  

Elly Huppertz-Stevens;  

Gilbert Peeters (c); 

 

ZONDAG 5 JUNI 

PROCESSIEZONDAG  

H.Mis in Kapel Benzenrade  

Dankmis Communicanten 

10e Zondag door het Jaar 

1e lezing: 1 Kon.17,17-24; 

Ev.: Luc.7,11-17; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

+/- 10.45u: New Generation 

 

Giel Goertzen (c);  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Mevr. Mertens-Werker 

vanwege verjaardag en 

tevens voor Piet Mertens (c); 

Jrd. Melanie Eussen (st); 

 

DINSDAG 7 JUNI 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Misintenties volgende pag.>> 
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Ouders Paffen-Wachelder; 

Giel Bleijlevens (c);  
Jrd. overl. ouders Maigray-

Schreurs; 
 
WOENSDAG 8 JUNI 

09.00 uur. 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

ZATERDAG 11 JUNI 

1e lezing: 2 sam.12,7-10.13; 

Ev.: Luc.7,36-8,3; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  

 

Jrd.Theo Gielkens (st);  

 

ZONDAG 12 JUNI 

11e Zondag door het Jaar 

1e lezing: 2 sam.12,7-10.13; 

Ev.: Luc.7,36-8,3; 

Celebrant: Prof. Rohling  

10.00 uur: Mozart Ensemble 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Fien Baggen-Diederen; 

 
DINSDAG 14 JUNI 

18.40 uur: Rozenhoedje 
19.00 uur:  
 

Echtp.Hoppers-Retera (st);  
 

WOENSDAG 15 JUNI 
09.00 uur.  
 

 

DONDERDAG 16 JUNI 

+/- 15.00 uur: Huwelijk 
Bonnie Van Haren en 

Dominik Ihle 
 
ZATERDAG 18 JUNI 

1e lezing: Zach. 12,10-11; 
Ev.: Luc. 9.18-24; 

Celebrant: Prof. Rohling 
19.00 uur: Dameskoor 
St.Martinus 

 
Jrd. Alie Jansen;  

Jrd. Pol Eymael; 

 

ZONDAG 19 JUNI 

VADERDAG 

12e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Zach. 12,10-11; 
Ev.: Luc. 9.18-24; 

Celebrant: Pater Koppen 

10.00 uur: Gem. Kerkelijk 

Zangkoor St.Joseph 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Jos Inglot-Vellen; Jrd. Hubert 

Janssen en Troutje Janssen-

Stevens (st); Deken C. 

Buschman (st); Marthé 

Kurvers (c); Karel Simons (c); 

Overl. van de Fam. Schouten; 

Math Waltmans (c); Medie 

Hanssen-Meys; Louis Hennus; 

 

11.30 uur H. Communie 

kinderen Catharinaschool 

door Pater Jan. 
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DINSDAG 21 JUNI 

18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur:  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

WOENSDAG 22 JUNI 

09.00 uur:  

 

Overl. Ouders Waterval-

Huppertz en fam; 

 

ZATERDAG 25 JUNI 

1e lezing:1 Kon.19,16b.19-21; 

Ev.:Luc. 9,51-62; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  

 

Jan Jongen; 

 

ZONDAG 26 JUNI 

13e Zondag door het Jaar 

1e lezing:1 Kon.19,16b.19-21; 

Ev.:Luc. 9,51-62; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Ensemble 

Excludent 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Echtp. C. Savelsbergh-

Scholten (st); Ouders 

Leufkens-Quaedvlieg (st); 

 

DINSDAG 28 JUNI 

18.40: Rozenhoedje 

19.00 uur: 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

WOENSDAG 29 JUNI 

Hoogfeest HH Petrus en 

Paulus, apostelen 

09.00 uur: 

 

Carola Tuinstra-Kloppenburg; 

 

VRIJDAG 1 JULI 

H. Mis Kapel Benzenrade 

19.00 uur: 

 

ZATERDAG 2 JULI 

1E lezing: Jes.66,10-14c; 

Ev.: Luc.10,1-12.17-20; 

Celebrant:  

19.00 uur: M. Vonhögen en 

Cantor 

 

6 Wekendienst dhr. Jo 

Schlangen; 

 

Gilbert Peeters (c); 

 

ZONDAG 3 JULI 

14e zondag door het Jaar 

1E lezing: Jes.66,10-14c; 

Ev.: Luc.10,1-12.17-20; 

Celebrant:  

10.00 uur: Schola 

Gregoriaans 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Giel Goertzen (c); 
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Installatiemis van Galen. 

 
Op zondag 5 juni wordt onze oud-deken van Galen tot pastoor 

geïnstalleerd van de parochies Vijlen, Holset en Lemiers. Om 
15.00 uur zal de installatie mis plaatsvinden in de kerk van 
Vijlen. Aansluitend zal er een receptie gehouden worden. 

 
Jubileum Rohling. 

 
Op zondag 5 juni wordt het 25-jarig priesterjubileum gevierd 
van pastoor Rolhing, reeds vermeld in het vorige parochieblad. 

Een ieder is welkom om mee te komen vieren tijdens de 
plechtige H. Mis om 11.15 uur in de St. Josephkerk. 

 
Deugdenavond. 

Op dinsdag 14 juni zal er een volgende lezing gehouden 
worden door diaken Renckens, Zelfde tijd, zelfde plaats: in de 

Annakapel om 20.00 uur. 
 
Dertig handen helpen Nepal 

 
Op 3 juli aanstaande vertrekken vijftien leden van de 

Heerlense Stichting Jeugdkring Chrisko naar Nepal om in het 
armoedige Alapot een noodgebouw geschikt te maken als 
school.  

Het oorspronkelijke gebouw is door de aardbevingen in 2015 
helemaal verwoest. Van de veertig scholieren heeft een groot 

deel bij de ramp de ouders verloren. Het nieuwe gebouw gaat 
daarmee ook dienst doen als dagopvang voor de slachtoffers. 
De groep gaat namens de stichting Himalayan Care Hands, 

eveneens uit Heerlen. Deze probeert sponsorgeld bijeen te 
brengen zodat de kinderen op een goede manier weer 

onderwijs kunnen krijgen. Hiermee worden bouwmaterialen 
maar ook lesmaterialen gekocht. De groep gaat zelf 

daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken: verven, 
stukadoren, timmeren. Naast dit schooltje gaat de groep ook 
nog aan twee andere projecten van de stichting hulp bieden, 

een dovenschool en een basisschool op het platteland.  
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De groep, die vooral uit jongeren bestaat, is dringend op zoek 

naar sponsors die deze actie financieel willen ondersteunen.  
Deze kunnen een bijdrage overmaken op 

NL95INGB0001200722 ten name van R.K. Stichting Jeugdkring 
Chrisko, Annastraat 8, 6462 XX te Kerkrade, onder vermelding 
van ‘Nepal’.  

 
Meer informatie: Vivian Kreutz van Stichting Jeugdkring 

Chrisko op 045-5232504 of Albert Kampermann, voorzitter 
Himalayan Care Hands op 06-57598866. Website: 
www.himalayancarehands.nl. 

 
 

Stukje 'dertig handen' is een lied geschreven door Jeugdkring 
Chrisko i.v.m. hun reis naar Nepal; 
 

 
Dertig handen.  

 
Refrein 

Vijftien paar handen, dertig stuks,  
samen op weg om klaar te staan. 
Vijftien paar handen, jong en oud. 

Wij gaan op weg om and’ren bij te staan.  
 

Vijftien paar handen, dertig stuks, 
bieden zich aan door klaar te staan. 
Vijftien paar handen, samen sterk, 

bouwen zo mee aan een leefbaar en beter bestaan. 
 

1. Vragende, smekende handen 
weten niet wat te doen. 
Staan zij hulploos en met lege handen. 

Zijn wij hier om hen bij te staan. 
Hand in hand gaan wij aan de slag, 

houden elkaar stevig vast. 
Zal het niet altijd gemakkelijk zijn 
om de nood en de pijn te zien. 

 

http://www.himalayancarehands.nl/
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2. Helpende, dragende handen  

werken mee aan het plan  
om te zorgen dat kansarme kinderen 

weer veilig naar school kunnen gaan. 
Hand in hand ondersteunen wij, 
daar waar echt hulp nodig is. 

Geven de mensen weer nieuwe hoop, 
een impuls om weer door te gaan. 

 
Refrein 
 

3. Krachtige, zorgende handen 
helpen uit liefde mee. 

Door het land, de cultuur te ontdekken 
zien wij hoe zij leven en zijn. 
Hand in hand leren wij van hen  

blij te zijn met wat je hebt. 
Bieden wij vijftien paar handen aan, 

dertig handen, die naar Nepal gaan. 
 

Vijftien paar handen, dertig stuks, 
bieden zich aan door klaar te staan. 
Vijftien paar handen, samen sterk, 

bouwen zo mee aan een leefbaar en beter bestaan. 
 

Pelgrimeren naar Pater Karel. 
 
'Te land, ter zee en in de lucht!' Er zijn allerlei manieren om 

naar Munstergeleen te gaan, het plaatsje waar Pater Karel 
wordt vereerd en waar veel mensen heen trekken om een 

kaarsje aan te steken en om kracht en troost te ontvangen. 
Met onze parochies willen we ook samen deelnemen aan een 
pelgrimage naar de Pater Karelkapel op zaterdag 18 juni. Zoals 

gezegd, kan dat op verschillende manieren. U kunt gewoon 
met de auto komen. U kunt ook te voet naar Munstergeleen 

gaan; voor de wandelaars: verzamelen om 09.00 uur bij de 
kerk van Puth. Voor de fietsers: om 09.00 uur verzamelen bij 
de St. Joseph of bij de St. Pancratius. Van daaruit fietsen we 

naar de St. Martinus; daar verzamelen we om 09.15 uur en 
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fietsen gezamenlijk naar Munstergeleen. De H. Mis is gepland 

om 11.00 uur. Ter ondersteuning zal de collecte voor de kapel 
bestemd zijn alsook de misintenties. Een intentie kost 5 euro 

en kunt u meenemen in een enveloppe en voor de H. Mis 
afgeven. Aansluitend is gezellig samenzijn. Ieder kan zijn of 
haar eigen lunchpakket meenemen; voor koffie/thee/fris wordt 

gezorgd. We hopen met velen te pelgrimeren! Geef u even op 
bij de parochie; dan kunnen we rekening houden met de 

drank. 
 
Uitnodiging jubileumavond jongerengroep. 

 
RKJ Sint Pancratius Heerlen is een jongerengroep die ongeveer 

eens per twee weken samenkomt voor gezelligheid en 
verdieping. Dit jaar bestaat deze groep 30 jaar en dat wil zij 
graag met iedereen vieren. Vrijdag 17 juni a.s. wordt daarom 

een open avond georganiseerd. Iedereen die jong is of zich zo 
voelt, kan die avond met ons komen luisteren naar een lezing 

van pater J.M. Touw o.s.b. met aansluitend gezellig samenzijn. 
De avond begint om 20.00 uur in de Ontmoetingsruimte onder 

de St. Josephkerk van de Heerlerbaan (Dr. Clemens 
Meulemanstraat 1, Heerlen). Als je meer informatie wilt, kun je 
onze vriend worden op facebook 

(www.facebook.com/sintpancratius), de website bekijken 
(http://rkjh.netone.nl) of ons mailen 

(rkjstpancratius@hotmail.com). Hopelijk tot 17 juni! 
 
Kaarsjesavond. 

 

Op elke 3e donderdag van de maand bent u van harte 
uitgenodigd om te komen naar de Pancratius! In een sfeer van 

kaarsjes bent u welkom. Er is muziek die uitnodigt tot 
bezinning/gebed/rust. Er is een priester aanwezig om het 
sacrament van boete en verzoening te ontvangen (biecht) of 

voor een persoonlijk gesprek. De kerk is geopend van 19.30 - 
21.30 uur. 

 

http://www.facebook.com/sintpancratius
http://rkjh.netone.nl/
mailto:rkjstpancratius@hotmail.com
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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  € 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

