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DECEMBER 2016  

26 november – 10 december 
 

Advent: nieuw begin 
 
Wanneer de herfst ons omgeeft en de dagen killer en natter 

worden, kan je een vreemd gevoel bekruipen. Wordt het alleen 
maar minder? Wordt het alleen maar donkerder? 

Dan komt er weer een lichtpuntje van hoop: de eerste kaars 
van de Adventskrans wordt ontstoken. Een nieuw begin! Hoe 
gaan we daarmee om? Door ervaringen van het leven kun je 

cynisch geworden zijn en negatief reageren: het heeft toch 
allemaal geen zin; het is niets en het wordt ook niets; wat 

maakt het ook allemaal uit. Wie zo reageert, blaast met deze 
gedachten als het ware het kaarsje weer uit. Het kan ook 
anders. Bij de intocht van Sinterklaas trof ik ouders met een 

kind, dat eigenlijk niet mee had willen komen. Zwarte Piet 
kwam dichterbij en gaf de moeder een hand vol pepernoten. 

Het kind straalde van oor tot oor, werd blij om zoiets kleins en 
eenvoudigs, pakte een pepernoot om op te eten, en: één als 

reserve. De eerste pepernoot riep om een tweede. Zo roept de 
eerste kaars om de tweede kaars, zodat wij hopelijk gaan 
stralen als het gezicht van dit kind. Wij zijn degenen die als het 
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ware ontstoken moeten worden, in vuur en vlam moeten 

komen om het positieve uit te laten stralen. 
Ik wens alle kinderen een hele mooie sinterklaastijd en ons 

allemaal een hele mooie Advent, onderweg naar Kerstmis! 
 
Deken Bouman 

 
Ein niej vastelaovesseizoen is begòs 

 
Ofwel: 'een nieuw carnavalsseizoen is begonnen' Zondag 13 
november heeft deken Bouman de carnavalsmis gevierd met 

de Winkbülle. In de middag was er de uitreiking van de 
zilveren en gouden ezel; een onderscheiding van verdienste 

voor de carnaval. O.a. Jean Bijsmans, lid van de Vlavrèters 
heeft de zilveren ezel mogen ontvangen. Proficiat aan alle 
gehuldigden! De kapelaan had de eer om zaterdagavond 12 

november in Café Teerling de nieuwe 'steken' te mogen 
inzegenen van de raad van elf van de Vlavrèters. Nog even 

oefenen voor enkele mensen: 'geen mutsen, maar 'staeke'...! 
Het is mooi dat parochie en het carnavalsgebeuren aan het 

begin van het seizoen samen hand in hand gaan. De 'staeke' 
worden gedragen, maar het zijn de verenigingen die 
verantwoordelijkheid dragen om er een mooi seizoen van te 

maken. En het is ons aller verantwoordelijk om elkaar te 
dragen en een beetje sjpass en vreugde te brengen bij 

mensen. 
 
Kapelaan Blom. 

 
Gezinsmis Welten - begin van de adventstijd 

 
Met medewerking van het kinderkoor van Welten 'Markiko' en 
kinderkoor St. Joseph Goed Gestemd houden we op zaterdag 

26 november een gezinsmis om 19.00 uur. Iedereen mag zijn 
of haar adventskrans meenemen en voorafgaand aan de mis 

afgeven. Deze zullen dan tijdens de mis gezegend worden. Bij 
deze viering die speciaal gericht is op de kinderen: van harte 
welkom! 
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Jubileum diaken Franssen 
 

Er werd al uitgebreid bij stil gestaan in het vorig parochieblad. 
Op 16 november 1991 werd Lei Franssen tot diaken gewijd en 

op 24 november dat jaar heeft hij in deze parochie St. 
Martinus zijn eerste assistentie verricht. Dit jaar is dat 25 jaar 

geleden en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Op zondag 4 december zal, om 10.00 uur, voor deze 

gelegenheid de Gregoriaanse Schola de H. Mis zingen. 
Uiteraard zal diaken Franssen assisteren. Na de H. Mis zal in de 
kerk gelegenheid zijn tot feliciteren. Iedereen is van harte 

uitgenodigd! 
 

Vooruitblik Kerstmis 
 

Het volgende parochieblad zal ingaan in het weekend van 

10/11 December. Om nu alvast te noteren: 
 

Kerstavond 24 december is er een kerstviering (geen H. 

Mis) en kerstspel door kinderen.  
De HH. Missen zijn om 20.00 uur (m.m.v. het WF-koor) 

en om 22.00 uur (m.m.v. ons gemengd Kerkelijk 
Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten) 

1e Kerstdag Gemengd Kerkelijk Zangkoor Petrus en Paulus 

Schaesberg.  
2e kerstdag Familiekoor Chrisko  

En zijn de HH. Missen om 10.00 uur. 
 

Een dierbare ziek, thuis of in het ziekenhuis? 

 
We krijgen geen gegevens meer door van het ziekenhuis: als u 
de deken of kapelaan informeert, komt hij graag even langs. 

 
4 december Nao de Mes in café Pelt met deken Bouman 
 

Op uitnodiging van Café Pelt zal deken Bouman op zondag 4 
december om 15.00 uur deelnemen aan de Talkshow “Nao de 

Mes” in Café Pelt. Voor meer informatie: 
http://www.cafepelt.nl/NoaDeMes . 
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Getrouwd 

 
 

 
 

 

4 November Milou Vissers en Marvin Hagendoorn 
 

 
 

Overleden en Uitvaart St. Martinuskerk 
 

23 Oktober Wim Hageman 83 jaar 
                7 November Anouk Bening-Vaessen 45 jaar 

 

 
 
         INLEVERDATUM MISINTENTIES uiterlijk: 

6 
                                    DECEMBER 
 
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 26 NOVEMBER 

Gezinsmis en begin van de 
Advent 

1e lezing Jes.2,1-5; 
Ev.: Mt.24,37-44; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: Markiko en 

kinderkoor “Goed Gestemd” 

 

J.Vrösch-Quadvlieg en 

kinderen (st); 

 

ZONDAG 27 NOVEMBER 

1e Zondag van de Advent 
1e lezing Jes.2,1-5; 

Ev.: Mt.24,37-44; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: WF Koor 

 

Zeswekendienst Sjir 

Stams;  

Zeswekendienst  

Anette Kerkhoffs-Storms; 

Voor alle vrijwilligers van 

onze Parochie; 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

 

DINSDAG 29 NOVEMBER 

18.40: Adventsvesper 

19.00 uur: 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Jrd.Ouders Wachelder-Hazen; 

 

 

 

 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 

H.Andreas,Apostel 

09.00 uur: 

 

Carola Tuinstra-Kloppenburg; 

Jeu de Esch; 

 

ZATERDAG 3 DECEMBER 

H.Franciscus Xaverius 

1e lezing: Jes.11,1-10; 

Ev. Mt.3,1-12; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: Sjef Konciezny en 

Cantor; 

 

Tiny Waterval-Stevens;  

Elly Huppertz-Stevens;  

 

ZONDAG 4 DECEMBER 

2e Zondag van de Advent 

Feest van de H.Barbara 

 

Jubileum diaken Franssen 

 

1e lezing: Jes.11,1-10; 

Ev. Mt.3,1-12; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Schola 

Gregoriaans 

 

Ter ere van de H.Barbara (st); 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Overl.van de fam.Schouten; 

Overl.ouders Waterval-

Huppertz en fam.;  

Verjaardag Sjef Brouns (st); 

Sjir Stams (c); 



 

 
 

6 

DINSDAG 6 DECEMBER 

18.40 uur: Adventsvesper 

19.00 uur: 

 

Ouders Paffen-Wachelder; 

 

WOENSDAG 7 DECEMBER 

H.Ambrosius, bisschop 

09.00 uur: 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

ZATERDAG 10 DECEMBER 

1e lezing: Jes.35,1-6a,10; 

Ev.: Mt.11,2-11; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:  

 

Gilbert Peeters (c); 

ZONDAG 11 DECEMBER 

3e Zondag van de advent 

1e lezing: Jes.35,1-6a,10; 

Ev.: Mt.11,2-11; 

Celebrant: Prof.Rohling 

10.00 uur: Nadine Maas 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

Medie Hanssen-Meys (c);  
Fien Baggen-Diederen;  

Jrd. Harrie Goltstein en 
Claartje Goltstein-Bosch (st); 
Mia Op ’t Broek van 

Bejaardensociëteit; 

 

 

 

 

 

 
Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Petrus & Paulus 
Schaesberg, heet U op 1é Kerstdag  Zondag 25 december 
2016 van harte welkom.  

 
Op bovengenoemde datum zal ons koor een plechtige H.Mis 

opluisteren in de Martinus kerk te Welten.  
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Het koor staat onder de bekwame leiding van Dirigent  

S.Wijnands en zal begeleid worden aan het orgel door 
P.Ognianova.  

De mis begint om 10.00 uur.  
Ons koor was reeds meerde keren te gast in Welten, en zo 
hopen wij ook nu weer een bijdrage te leveren met een 

plechtige opluistering op 1é Kerstdag.  
Wij als koor stellen het ten zeerste op prijs U ook te mogen 

welkom heten deze zondagmorgen. Wij wensen u allen een 
fijne viering.  
Namens de Korengemeenschap  GKZ. St. Caecilia P&P 

Schaesberg.  
 

Kerstsamenzang in Heerlen 
 
Op koopavond donderdag 15 december a.s. wordt in het 

centrum van Heerlen, in de Pancratiuskerk, een volkskerstzang 
georganiseerd door de Raad van Kerken Parkstad. In december 

2014 was er een eerste versie. 
Dit keer zal de samenzang van kerstliederen uit de diverse 

tradities worden begeleid door organist Jo Louppen. Daarnaast 
zullen musici van het Leger des Heils medewerking verlenen en 
klinken tussen de liederen door teksten in de sfeer van advent 

en kerst.  
Aanvang: 19 uur; na afloop wordt uw vrije gave op prijs 

gesteld.   
 
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelcis Deo! 

 
Van harte welkom! 
Raad van Kerken Parkstad  

 
!!!!   Dringende oproep bezorgers Parochie Nieuws  !!!! 

 
Hebt U nog wat tijd over en wandelt u graag… meldt u dan svp 
op de pastorie of per mail aan om 1 keer in de maand het 

Parochie Nieuws te bezorgen in enkele straten van Welten.    
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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

