
 

 
 

1 

OKTOBER 2016 

1 oktober – 29 oktober 
 

Bezoek zieken in het ziekenhuis 
 

Helaas krijgen we van het ziekenhuis geen namen meer 
door van opgenomen parochianen. Toch vind ik het als 

deken mijn kerntaak om er samen met het team 
allereerst voor de zieken te zijn. Uit ervaring weet ik ook 

dat velen een klein bezoekje in het ziekenhuis enorm op 
prijs stellen, ongeacht hun kerkbetrokkenheid. In dit “jaar 

van barmhartigheid” mag de aandacht voor de zieke 
medemens zelfs nog even extra benadrukt worden als 

één van de werken van barmhartigheid. 
Weet u dus dat u zelf of een naaste wordt opgenomen, 

laat het me even weten als een bezoekje gewaardeerd zal 

worden. Het hoeft echt geen levensbedreigende situatie 
te zijn. Het kan ook zijn voor een knie- of heupoperatie, 

waarin je juist weer onderweg gaat naar een nieuwe 
toekomst. Ook liep ik in vorige parochies af en toe eens 

langs op de dialyseafdeling bij een parochiaan, die daar 
drie keer per week meerdere uren doorbracht. En 
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inderdaad: ook ben ik graag aanwezig bij zieken, voor 

wie het leven kwetsbaar wordt. Tot een tijd geleden 
vroeg het ziekenhuis, volledig conform de regels van de 

privacywetgeving, bij de opname of het aan de parochie 

mocht worden doorgegeven; als ik dan bij de balie kwam, 
werd ter plekke een uitdraai uit het systeem gemaakt. 

Helaas is dat niet meer… 
Nogmaals, stelt u of uw dierbare een bezoekje op prijs: 

laat het even weten, we willen er zijn voor u! 
 

Deken Bouman 
 

Snuffelstage Priesterstudenten uit India 
 

Het Groot-Seminarie Rolduc heeft een beroep op onze 
parochie gedaan om gastvrij te zijn voor twee 

priesterstudenten uit India, Vijay en Christuraj.  
Vanzelfsprekend willen we onze medewerking geven in 

het werk van barmhartigheid: de vreemdelingen 

herbergen. 
Vanuit hun seminarie in India zijn zij naar Nederland 

gekomen om hier hun priesteropleiding te vervolgen en 
10 jaar in Nederland als priester te werken.  

Zij zijn nu een jaar in Nederland en hebben zich tot nu 
toe vooral toegelegd op de Nederlandse taal.  

Zij hebben geen specifieke stageopdracht, die komt later 
in de opleiding.  

Hun aanwezigheid is te zien als een snuffelstage, die hen 
kan helpen in te groeien in de Nederlandse kerksituatie.  

Ook kan het andersom werken: hun aanwezigheid kan 
weer een verrijking zijn voor onszelf. 

Hoewel u ze in meerdere kerken tegen kunt komen, zal 
het accent vooral rond de Pancratiuskerk liggen. Spreekt 

u hen gerust aan, laten we zorgen dat ze zich welkom en 

thuis gaan voelen! 
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Gedoopt 

 

11 sept Lotte en Tijn Scheepers 
18 sept Roy Keerssemeeckers 

24 sept Lenn Müller  

 
 

Getrouwd 

 
 

 
 

23 sept Bruidspaar Lurken-Gerrickens 

 
 

Overleden en Uitvaart St.Martinuskerk 

 

10 Augustus Paul Schotanus 95 jaar 
                01 September Math Feijen 63 jaar 

19 September Pierre Lippertz 80 jaar 

 
 
         INLEVERDATUM MISINTENTIES uiterlijk: 

 
 
 

                                       Oktober 
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 1 OKTOBER 

1e lezing: Habakuk 1,2-
3+2,2-4; 

Ev.: Lucas. 17,5-10; 
Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur:  

 
Tiny Waterval_Stevens; Elly 

Huppertz-Stevens; Gilbert 
Peeters (c); 
Echtp.Sistermans-Hagen (st); 

Jo Dietzenbacher (c); 
 

ZONDAG 2 OKTOBER 

Rozenkranszondag met 

Processie rond de blok 

27e Zondag door het Jaar 
1e lezing: Habakuk 1,2-

3+2,2-4; 
Ev.: Lucas. 17,5-10; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Schola 

Gregoriaans 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jrd.Ouders Schouten-Becher 

en overl.fam.Schouten;  

Fam. Hofland; 

 

DINSDAG 4 OKTOBER 

H. Franciscus van Assisi 

18.30 uur: Lof met 

Rozenhoedje 

19.00 uur: 

 

Ouders Paffen-Wachelder; 

Echtp.Hoppers-Retera;  

Giel Bleijlevens (c);  

WOENSDAG 5 OKTOBER 

09.00 uur: 

 

VRIJDAG 7 OKTOBER 

Laatste H.Mis in Kapel 

Benzenrade jaar 2016 

19.00 uur: Kapelaan Blom 

 

ZATERDAG 8 OKTOBER 

1e lezing: 2 Koningen 5,14-

17; 

Ev.:Lucas 17,11-19; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: 

 

Ouders Slijpen-Brouwers; 

 

14.00 uur Huwelijksmis 

Bruidspaar Justin Bijsmans 

en Sanne Curvers tevens 

doop van dochter Lena 

 

ZONDAG 9 OKTOBER 

28e Zondag door het Jaar 

1e lezing: 2 Koningen 5,14-

17; 

Ev.:Lucas 17,11-19; 

Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: 

Gem.Kerk.Zangkoor St.Joseph 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Fien Baggen-Diederen; 

Ouders Stevens-Bastiaens en 

kinderen (st); Jan-Willem 

Schrijvers en Theresia 

Heiligers (st) ;    >>>>>> 
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Hubert Schrijvers (st); Math 

Waltmans; Elly Huppertz-

Stevens; Ouders Lenoir-

Nijsten, Lily Lenoir en Piet 

Smidsmans; 

 

14.30 uur: Doop Lucas van 

der Waals; 

 

DINSDAG 11 OKTOBER 

18.30 uur: Lof met 

Rozenhoedje 

19.00 uur: 

 

WOENSDAG 12 OKTOBER 

09.00 uur: 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

ZATERDAG 15 OKTOBER 

1e lezing: Ex.17,8-13; 

Ev.: Lucas 18,1-8 

Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  

 

Zeswekendienst  

Math Feijen;  

Marthé Kurvers;  

Jrd. Jo Winkels; 

 

ZONDAG 16 OKTOBER 

29e Zondag door het jaar 

1e lezing: Ex.17,8-13; 

Ev.: Lucas 18,1-8 

Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Koperkwartet 

Heerlerbaan 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Wijlen Deken C.Buschman 

(st); Jrd.Elly Huppertz-

Stevens, Ouders Stevens-

Jacobs, Ouders Huppertz-

Clignet en Sjeng Jacobs (st); 

Jrd.Jeanny de Vlieger-Laeven 

en overige famile (st); 

Jrd.Ouders Simons-

Prieckaerts en kinderen (st); 

Medie Hanssen-Meys (c); 

Annie Vaessen-Waterval;  

Ger Kurvers; 

 
DINSDAG 18 OKTOBER 
H. Lucas, evangelist  
18.30 uur: Lof met 

Rozenhoedje 
19.00 uur: 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
 

WOENSDAG 19 OKTOBER 
09.00 uur: 

 

ZATERDAG 22 OKTOBER 

1e lezing: Ecl.35,12-14+16-

18; 

Ev.: Lucas: 18,9-14; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: Dameskoor 

St.Martinus 

 

Overl.Broers en Zussen (st); 

Pol Eijmael; Hub de Esch; 
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ZONDAG 23 OKTOBER 

30e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Ecl.35,12-14+16-

18; 

Ev.: Lucas: 18,9-14; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Schola 

Gregoriaans 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Jos Inglot-Vellen; 

 
DINSDAG 25 OKTOBER 

18.30uur: Lof met 
Rozenhoedje 

19.00 uur: 

 

Jrd. Jeu Winkelmolen; 

 

WOENSDAG 26 OKTOBER 
09.00 uur.  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
 
ZATERDAG 29 OKTOBER 

1e lezing: Wijsheid 11,23-12,2 
Ev.: Lucas 19,1-10; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: 

 

Ouders M. Mertens-Eurlings 

(st); Jrd. Ouders Huijnen-

Langen en zonen Jan en Sjef; 

 

ZONDAG 30 OKTOBER 

ALLERHEILIGEN 

31eZondag door het jaar 

1e lezing: Wijsheid 11,23-12,2 

Ev.: Lucas 19,1-10; 

Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: Slavisch Ensemble 

“de Bahnzenger” 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Alle overl.weldoeners 

v.d.Parochie (st); Ouders 

Kerckhoffs-Derks (st); Ouders 

Mathieu Heutz-Quadvlieg(st) 

en Sjir Sijstermans; Gilbert 

Peeters (c); Math Waltmans 

(c); O.L.Vrouw en alle 

Heiligen (st); Jrd.Ouders 

Hoenkamp-Boumans en zoon 

Rob (st); Ouders Alebeek-

Verheijden en overl.fam.leden 

(st); José en Sjef Brouns-

Hupperetz (st); Hub Volders 

en Berha Volders-Hupperetz 

(st);Jrd.Madeleine van der 

Kroon (st); Giel Bleijlevens 

(c); Dominic Hennus (c); 

Fam.Hofland; Mevr.Betttink-

Dohmen; 
 

ALLERZIELENLOF  

15.00 UUR 

GEM.KERK.ZANGKOOR 

ST.JOSEPH 

Celebrant: Kapelaan Blom 

 

Voor alle overledenen van 

onze parochie. 

Allerheiligste en zegening 

van de graven 
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Rozenkransprocessie én... 'Ee nui Bakkes vuur 

Welte' 
 

Elk jaar vindt in Welten, naar langlopende traditie, de 

rozenkransprocessie plaats op de 1e zondag van oktober. 
Oktober is traditioneel de 'rozenkransmaand' en is een 

verwijzing naar 7 oktober. Op die dag vond in 1571 de 
slag bij Lepanto plaats; de Heilige Liga (Kerkelijke Staat 

samen met een aantal landen) behaalde een belangrijke 
overwinning op het Ottomaanse Rijk. Die overwinning 

werd toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans en 
op 7 oktober viert de Kerk sindsdien O.L.V. van de 

Rozenkrans. Op zondag 2 oktober vieren we in de St. 
Martinuskerk om 10.00 uur de H. Mis met aansluitend de 

processie waaraan verschillende verenigingen hun 
medewerking aan verlenen. In de processie wordt het 

Allerheiligste meegedragen en het Mariabeeld in een 
rondje om de kerk. 

 

In de boomgaard de Loorenhof Welten-Benzenrade werd 
het afgelopen jaar hard gewerkt tot het tot stand komen 

van een 'bakkes', ofwel een bakhuis. Het idee is om op 
zondag 2 oktober voor het eerst op ambachtelijke te gaan 

bakken in de houtoven. Er vindt dat een opening plaats. 
Aangezien op die zondag ook de processie plaatsvindt 

kunnen we een combinatie vinden om de bakkes 
feestelijk in te zegenen. Meer info over de Loorenhof en 

het bakkes vindt u op www.deloorenhof.nl 
 

 
Avondcursus filosofie op Rolduc 

 
Reeds vele jaren bestaat er op dinsdagavonden op het 

Grootseminarie Rolduc een vrij aanbod voor studie en 

verdieping. Er werden cursussen gegeven over theologie, 

http://www.deloorenhof.nl/
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ethiek, exegese en filosofie. Ook in het nieuwe studiejaar 

2016/2017 krijgt dit aanbod een vervolg. Deze keer is 
weer de filosofie aan de beurt, met als overkoepelend 

thema: 

“Hedendaagse filosofie en filosofie als nadenken over het 
heden.” 

In kort bestek geformuleerd komen de volgende thema’s 
aan de orde: 

Samenleving wagen. 
God denken. 

De taal bewaken. 
De economie alsmaar opvoeren. 

De kunst vergoddelijken. 
De opmerkzaamheid herwinnen. 

De nieuwe mens creëren. 
Aan de dood ontkomen. 

In de communicatie verdrinken. 
 

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, wel 

wordt er in verband met de zaalhuur een vrije gave 
gevraagd. De inleider is Dr. D. Rohling, docent filosofie op 

Rolduc. De bijeenkomsten beginnen telkens om 20.00 uur 
in de collegezaal ‘Megaron’, met als eerste avond dinsdag 

20 september 2016 om 20.00 uur. De andere data 
(voorlopig tot aan Kerstmis) zijn: 04-10; 25-10; 08-11; 

22-11; 06-12). Voor meer informatie kunt u ook kijken 
op de website:  

http://home.kpn.nl/snack035/Fidelis/Welkom.html.  
“De filosofie is haar tijd in gedachten.” Met deze uitspraak 

duidde de filosoof Hegel de dubbele taak van de filosofie 
aan: om over de gebeurtenissen grondig na te denken en 

om als een begeleider het dagelijkse leven van ons 
mensen te verhelderen. U bent van harte welkom en 

uitgenodigd om deze weg mee te gaan. 

 

http://home.kpn.nl/snack035/Fidelis/Welkom.html
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Lourdestriduum 

 
Wij willen u alvast van harte uitnodigen om deel te 

nemen aan het Lourdestriduum dat gehouden wordt in de 

kerk van de Molenberg van woensdag 5 t/m 7 oktober. 
Telkens zal om 19.00 uur een plechtige mis plaatsvinden 

met een gastpriester en een koor. Voorafgaand aan de 
mis wordt om 18.30 uur het Allerheiligste uitgesteld en 

de rozenkrans gebeden. Centraal staat uiteraard Maria en 
Lourdes. Als slotlied wordt het 'Te Lourdes op de bergen' 

gezongen; een ieder zal een kaarsje krijgen en bij 
gedempte lichten geeft dit een bijzondere sfeer. Ook kunt 

u bij binnenkomst een intentie opschrijven; dezen worden 
dan aan het eind van de mis, op bijzondere voorspraak 

van O.L.Vrouw van Lourdes, voorgedragen en aan God 
opgedragen. Plaatselijke tradities willen we niet verloren 

laten gaan. We hopen dan ook dat er voldoende 
belangstelling mag zijn vanuit andere parochies! Samen 

vormen we de Kerk. 
 

Koninklijk Heerlens Mannenkoor Sint Pancratius in 
concert met de Eckernförder Chorgemeinschaft 
 
 

Van 16 oktober tot 20 oktober a.s.  is de Eckernförder 
Chorgemeinschaft von 1860 te gast bij het Koninklijk 

Heerlens Mannenkoor Sint Pancratius. 
De Eckerförder Chorgemeinschaft bestaat uit 60 zangers 

en zangeressen en staat onder leiding van Angela Lins. 
Regelmatig treedt het koor op in Schleswig Holstein en 

daarbuiten; en is ook in het buitenland geen onbekende. 

Op woensdag 19 oktober geven beide koren een concert 
in de St. Pancratiuskerk. Het koor uit Eckernförder brengt 

een gevarieerd programma van Sprirituals, populair 
klassieke werken en geestelijke muziek. Ook Pancratius 

brengt een gevarieerd programma van klassieke werken 
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tot popmuziek. 

Het concert begint om 19.30 uur en de entree bedraagt € 
7,50. De kerk zal voor de bezoekers van het concert om 

19.00 u. worden opengesteld. Kaarten zijn verkrijgbaar 

bij de koorleden en voor aanvang van het concert bij de 
ingang van de kerk. www.pancratiuskoor.nl 
 

 
 

 
                                                                                                                                      

Heerlen,  september 2016 

KENNIS OVER ZAKEN GEEFT MENSEN INZICHT 

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit 
voor de lezing 

op donderdag 20 oktober  2016 om 20.00 uur in de 
Stadsschouwburg Heerlen T&P zaal 

"DWALEN IN HET ANTROPOCEEN". 
door 

PROF.DR.RENÉ TEN BOS, HOOGLERAAR RADBOUD 
UNIVERSITEIT NIJMEGEN 

Prof. René ten Bos geeft ons een voorproefje van 
zijn boek "Dwalen in het Antropoceen" dat in 

februari 2017 zal uitkomen. Het Antropoceen is de 
voorgestelde naam van het tijdperk waarin het Aardse 

klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van 
menselijke activiteit. De Nederlandse atmosferisch 

chemicus en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen was zestien 

http://www.pancratiuskoor.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardatmosfeer
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jaar geleden de eerste die opperde dat het Holoceen 

voorbij was. “De impact van het menselijk handelen op 
aarde is door de enorme bevolkingsgroei en de 

economische ontwikkeling in de industriële landen zo 

groot, dat er een nieuw geologisch tijdvak is ontstaan”, 
aldus Crutzen. Hij noemde het nieuwe tijdvak het 

Antropoceen. 
                                                                    

19.30  uur ontvangst T&P-zaal is bij binnenkomst 
gelegen rechts naast de 

hoofdingang. 

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 tel. 06-57595999  van 
mevrouw J.Krasznai. Wilt u  liefst vóór 10 oktober  a.s. 

opgeven met hoevelen u komt. 

Wij hopen u op donderdag  20 oktober  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 

 

Pastoor-Deken H. Bouman:  

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 

Telefoon:  045 – 571 36 82 

E-Mail: hansjbouman@gmail.com     twitter: @DekenHeerlen 
 

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  € 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

