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FEBRUARI 2017  

28 januari – 25 februari 
 

Een: niet-meer-nieuw-jaar, 
 

Het eerste parochieblad van het nieuwe jaar, maar het nieuwe 
is inmiddels al van 2017 af.  

Terwijl de champagnekurken en de vuurwerkresten nog 
moesten worden opgeruimd werden we opgeschrikt door het 
tragische overlijden van de 15-jarige Tharukshan Selvam. 

Tijdens de stille tocht werd ik getroffen door beelden die de 
stoet omgaven. De omliggende grote straten waren afgezet 

doordat grote opleggers dwars op de straat waren gezet; voor 
de stoet uit ging een sneeuwruimer en een autootje van de 
Dienst Handhaving, allebei met dezelfde oranje lichten.  

Het werd voor mij een symbool: een goede weg kun je gaan 
wanneer je er met elkaar voor zorgt dat voor ongewenst 

verkeer blokkades worden opgeworpen en dat voor hen, die 
het goede pad willen gaan, een weg wordt bereid.  
Daarmee is niet alles opgelost: je zult het dan nog altijd met 

elkaar en voor elkaar moeten doen.  
En dat gebeurde die avond! 

Kan dit ook voor ons allemaal gebeuren? Want voor ons 
allemaal is een nieuwe jaar een kans en een uitdaging.  
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Op het moment dat ik dit schrijf is in het nieuwe jaar al 17 (!) 

keer een beroep gedaan op kapelaan Blom of mijzelf om in één 
van onze kerken of in het crematorium voor te gaan in een 

uitvaart. Voor 17 families is de wens voor een “gelukkig 
nieuwjaar” dus al verstomd.  
Toch hopen wij, dat we in deze uitvaarten wegbereiders zijn 

geweest voor de overledenen naar Gods eeuwig Vaderhuis, en 
voor de families en nabestaanden in hun verdriet en afscheid. 

Daarbij valt ons telkens op dat ook waar familieleden wat 
minder vertrouwd zijn met de kerk en haar gebruiken, de 
uitvaarten hen toch vaak treffen door het samengaan van de 

rituelen en de persoonlijke betrokkenheid. Ook dus hier: een 
weg die we met elkaar en voor elkaar gaan. 

Gelukkig brengt het nieuwe jaar ook al mooie momenten: 
bruidsparen, communicanten en vormelingen staan in de 
startblokken om mooie momenten samen te vieren en Gods 

zegen te vragen over de vieringen, die een blijvend deel van 
hun leven zullen zijn.  

En dan niet te vergeten: de verschillende Carnavalsprinsen, die 
inmiddels uitgeroepen zijn en ons voor zullen gaan in de dolle 

dagen. 
Niet voor iedereen is het nieuwe jaar even gelukkig begonnen… 
maar ik wens hen en iedereen dan toch alsnog een Zalig 

Nieuwjaar.  
Dat we, in alles wat we aan lief en leed meemaken, onze 

wegen samen zullen gaan met elkaar en met God. Dat we 
weten te blokkeren wat het goede verhindert en voor elkaar 
een weg weten te bereiden in het goede! 

 
Hans Bouman, 

Pastoor en deken. 
 

Dank voor kerstvieringen 
 
In de kerken van ons cluster werden vele vieringen goed 

bezocht. Voor velen lijkt het vanzelfsprekend dat alles geregeld 
is. Toch zijn er heel wat vrijwilligers in de weer geweest: 

bouwen van de kerststal, aanbrengen van versieringen, 
schoonmaken, repeteren voor muziek of kerstspel. En als 
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iedereen dan naar huis gaat om gezellig Kerstmis te vieren, 

zijn er altijd nog mensen die ook op zo’n avond langer blijven 
om op te ruimen en af te sluiten. Dank aan iedereen die zich 

heeft ingezet en dank aan iedereen die mee is komen vieren! 
 
Hans Bouman ,   Pastoor en deken. 

 
 

Dankbetuiging Jubileum diaken Franssen 
 

Met dankbaarheid kijk ik terug op mijn zilveren 
diakenjubileum.  
 

Hoogtepunten rondom dit jubileum waren de Rome-reis en de 
Eucharistieviering op 4 december j.l met Kapelaan Blom. 

 
Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor 
zijn/haar felicitaties en of gebed. 

 
Derhalve zeg ik van harte dank aan allen die op welke wijze 

dan ook hebben bijgedragen aan de onvergetelijke momenten 
en hoogtepunten rondom dit jubileum.  
 

Leo Franssen, diaken. 
 

De nieuwe data 
voor de 
bijbelgroep de komende maanden zijn: 

13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni. Wees welkom 
om 20.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de St. 
Josephparochie. Samen willen we stilstaan en bekijken wat de 

teksten uit de H. Schrift ons zeggen. Er is een koffie en iets 
erbij. Rond 21.30 sluiten we af met het bidden van de 

dagsluiting.                                       

Kapelaan Blom 
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Vastelaovend 
 
Carnaval zelf vieren we pas het laatste weekend van februari. 

Toch zijn we al begonnen...! Verschillende prinsen worden 
uitgeroepen alsook jeugdparen (jeugdprins en 

bloemenmeisje); die op hun beurt ook weer recepties houden. 
 

Welten 

 
Van de Vlavreters in Welten werd op vrijdag 6 januari Paul II 

(God) geproclameerd. Een prins met deze naam... dat kan 
alleen maar goed komen! Op zaterdagavond 4 februari wordt 

de receptie gehouden in het Gemeenschapshuis. Op zondag 15 
januari werd bekend gemaakt dat Rens (I) van Meijel en Selin 
Rollas het jeugdpaar zijn geworden. Hun receptie wordt 

gehouden in café Teerling op zaterdagavond 11 februari. 
Iedereen is welkom bij de carnavalsmis, die traditiegetrouw 

wordt opgeluisterd door het WF-koor; deze zal plaatsvinden op 
zondag 12 februari om 10.00 uur in de St. Martinuskerk. 
 

Kapelaan Blom 
 

 
 

Heerlerbaan 
 
Al op 12 november werd bekend gemaakt dat Lars I van de 
Soeplummele de scepter over Heerlerbaan zwaait. Op 14 

januari hield hij zijn receptie. Bijzonder is dat ze dit jaar 5 X 11 
jaar bestaan. Een jubileumjaar dus! Stichting Jeugdcarnaval 
proclameert hun jeugdprins en bloemenmeisje op zondag 5 

februari. Op zondag 19 februari zullen zij hun receptie houden. 
Die ochtend zullen beide verenigingen ook deelnemen aan de 

carnavalsmis die gehouden wordt in de St. Josephkerk om 
11.15 uur. Iedereen is van harte welkom! Zijn er verenigingen 
die graag (met een afvaardiging) willen komen? Geef het even 

door aan kapelaan Blom.                             
                                               Kapelaan Blom 
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Gedoopt 

 
6 November 2016 Tom Benders. 

 
Tom was ook het kerskindje bij de kinderviering op 

Kerstavond 24 dec 2016 

Proficiat Tom en ouders.  

 
 

Overleden en Uitvaart St. Martinuskerk 

 
10 dec Tila Brugmans-Lechner 88 jaar 

12 dec Annelies Vaessen- de Esch 71 jaar 
03 jan 2017 Marian Bardoul- van Kerkoerle 79 jaar 

10 jan Jef Frederiks 82 jaar 
14 jan Hub Gielkens 87 jaar 

 

 
 
         INLEVERDATUM MISINTENTIES uiterlijk: 

14 
                                    FEBRUARI 
 
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 JANUARI 

1e lezing: Sef.2,3;3,12-13; 

Ev.Mt.5,1-12a; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:  

 

Marthé Kurvers; Ouders 

Kraussen-Haen (st); 

 

 

ZONDAG 29 JANUARI 

4e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Sef.2,3;3,12-13; 

Ev.Mt.5,1-12a; 

Celebrant:  

10.00 uur: Koperkwartet 

Heerlerbaan 

 

Jrd. Echtp. Hoppers-Retera;  

Jo Dietzenbacher (c);  

Echtp. van Enckevort-Bos 

(st); Echtp. Mertens-Gerrits 

en kinderen (st); Ouders van 

der Kroon-Rikkers en broer 

Reinier van der Kroon; 

 

 
DINSDAG 31 JANUARI 

18.40 uur: Rozenhoedje 
19.00 uur: 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

 

WOENSDAG 1 FEBRUARI 

0.900 uur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 4 FEBRUARI 

Blasiuszegen 

1e lezing: Jes.58,7-10; 

Ev.: Mt.5,13-16; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  

 

Gilbert Peeters (c);  

Tiny Waterval-Stevens; 

 

 

ZONDAG 5 FEBRUARI 

Blasiuszegen 

5e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Jes.58,7-10; 

Ev.: Mt.5,13-16; 

Celebrant: Prof.Rohling 

10.00 uur: Schola 

Gregoriaans 

 

Anouk Bening-Vaessen en Jo 

Vaessen; 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 
Annelies Vaessen-de Esch (c); 
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DINSDAG 7 FEBRUARI 

18.40: Rozenhoedje 

19.00 uur: 

 

 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 

09.00 uur: 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st);  

 

 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 

1e lezing: Sir.15,15-20; 

Ev.:Mt.5,17-37; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:  

 

Jrd. Ouders Sijstermans-

Reinaerts en Liza en Annie 

Reinaerts; 

 

 

ZONDAG 12 FEBRUARI 

CARNAVALSMIS 

6e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Sir.15,15-20; 

Ev.:Mt.5,17-37; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: W.F. Koor 

 

2e Jrd. Jan Maenen;  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Dominic Hennus en Ouders 

Hennus-Schrijvers;  

Fien Baggen-Diederen;  

Jrd. Ouders Frederix-Dohmen; 

 

DINSDAG 14 FEBRUARI 

18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: 

 

Ouders Paffen-Wachelder; 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

 

 

WOENSDAG 15 FEBRUARI 

Brigidafeest ZijActief 

09.00 uur:  

 

Voor de Levende en overleden 

leden van ZijActief ; 

 

 

ZATERDAG 18 FEBRUARI 

1e lezing: Lev.19,1-2.17-18; 

Ev.: Mt. 5,38-48; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: Dameskoor St. 

Martinus 

 

Zeswekendienst Jef 

Frederiks; 

Math Feijen (c);  

Marthé Kurvers;  

Tilla Brugmans-Lechner; 

Ouders Extra-Schillings; 
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ZONDAG 19 FEBRUARI  

7e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Lev.19,1-2.17-18; 

Ev.: Mt. 5,38-48; 

Celebrant: Prof.Stevens 

10.00 uur: Christian Janssen 
Organist 

 
Zeswekendienst Marianne 
Bardoel-van Kerkoerle; 

Jos Inglot-Vellen;  
Deken C. Buschman (st);  

Jrd. José Brouns-Hupperetz 
en Sjef Brouns; 
 

 
DINSDAG 21 FEBRUARI 

18.40 uur: Rozenhoedje 
19.00 uur: 
 

Giel Bleijlevens; Ben Vork; 
 

WOENSDAG 22 FEBRUARI 
09.00 uur: 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 

1e lezing: Jes.49, 14-15; 

Ev.: Mt.6, 24-34; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:   

 

Carola Tuinstra-Kloppenburg; 

 

 

 

ZONDAG 26 FEBRUARI 

CARNAVAL 

8e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Jes.49, 14-15; 

Ev.: Mt.6, 24-34; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Nadine Maes 

 

Echtp. Hoppers-Retera;  

Lya Scholten-Claessens; 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 28 FEBRUARI 

 

GÉÉN AVONDMIS 

 
DINSDAG 28 FEBRUARI 

 

Parochiekantoor      
gesloten 

 

 

WOENSDAG 1 MAART 

 

ASWOENSDAG 

AVONDMIS 

Met Askruisje      

 

19.00u:  
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Lourdesnoveen Chèvremont, 
 
Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 februari zal in 

Chèvremont-Kerkrade wederom de Lourdesnoveen worden 
gehouden.  

Thema is dit jaar: ‘De Heer heeft grote dingen aan mij 
gedaan!’.  
Gastpredikanten (waaronder bisschop, hulpbisschop, de deken 

van Heerlen), gastkoren en eregasten (waaronder drie 
schutterijen) zullen de liturgie luister bijzetten.  

De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus ook in het 
weekend!) om 19.00 uur.  
Om 18.00 uur wordt de rozenkrans gebeden en aansluitend de 

vespers. Er is biechtgelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur. 
Alle vieringen worden gehouden in de parochiekerk van  

St. Petrus en Maria ten Hemelopneming,  
Nassaustraat 37, te Chevremont-Kerkrade.  
Weet u van harte welkom! 

Voor meer info zie http://pfkrd.nl/lourdesnoveen-van-4-tot-12-
februari-2017/ . 

Info Pancratius Heerlen:     Financiële situatie,  

Een parochiaan sprak ons aan: “het bestuur heeft ons vorig 
jaar laten schrikken over de financiële situatie van de 
Pancratius. Maar ze laten u ons wat zweven… hoe staat het er 

nu voor?” Een goede vraag, waarop helaas nog geen definitief 
antwoord gegeven kan worden omdat de jaarcijfers 2016 nog 

in de maak zijn. Toch gloort er hoop: er is door het bestuur 
zoveel mogelijk gesneden in de kosten. Zo verhuist het 
parochiekantoor per 1 maart naar de dekenij en 

experimenteren we met de doordeweekse Missen in de crypte 
van de Pancratiuskerk, zodat niet iedere dag de hele kerk 

verwarmd hoeft te worden. Maar u als parochianen hebt u ook 
niet onbetuigd gelaten. Zo zeer positief gereageerd op een 
brief aan parochianen die al langer geen kerkbijdrage meer 

betaalden, deze actie bracht € 2.700,- op. Ook betaalden 
anderen uit zichzelf meer kerkbijdrage, zodat de kerkbijdrage 
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steeg van € 42.143,49 in 2015 naar € 47.353,00 in 2016. Ook 

werd zeer royaal gegeven in de collectes van de Kerstmissen. 
Ook zien we nu gebeuren dat iemand het optreden van een 

gastkoor sponsorde en dat iedereen bewuster op de kosten let. 
Antwoorden zijn er dus nog niet, maar we gaan met elkaar de 
goede kant op! 

Deken Bouman. 

Bernardinuskapel 

Zoals eerder aangekondigd is de Bernardinuskapel gesloten. 
Het bestuur van de Stichting Samen Onderweg formuleert het 

op we website www.soheerlen.nl als volgt: “Het bestuur van de 
Stichting Samen Onderweg heeft, het Samen Onderweg 
Beraad gehoord, besloten om per 31 december 2016 te 

stoppen met de activiteiten van Samen Onderweg. Het besluit 
is in hoofdzaak gegrond op het niet kunnen vinden van een 

pastoraal werker, de krimp van het kerkbezoek, het geringe 
aantal personen dat alle activiteiten nog draagt en een reflectie 
op de toekomst. Het vervullen van de  stichtingsdoelstelling is 

in de praktijk niet meer te realiseren.” 

Nog éénmaal werd er Kerst gevierd, een bijzondere en goed 
bezochte viering die werd opgeluisterd door een reünie van het 

BP-koor. Vervolgens vond op 30 december een laatste interne 
viering plaats. Dit besluit betekent in samenhang met een 

besluit van het schoolbestuur dat de kapel ook niet meer voor 
andere vieringen zoals uitvaarten en huwelijken gebruikt 
wordt. Het bestuur van Samen Onderweg zoekt uit wat van wie 

is, zodat alles zijn weg kan vinden. Zo zijn er veel attributen 
van de Franciscanen afkomstig en hun eigendom.                    

Als Heerlense geloofsgemeenschap realiseren we ons, dat deze 

kapel door de jaren heen voor veel mensen een bijzondere 
plaats heeft gehad en hen heeft geïnspireerd in hun 
geloofsleven. Graag dank ik het bestuur van SOH voor de 

prettige contacten en de open gedachtewisseling die we samen 
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hebben gehad. We hopen dat de kerkgangers de Evangelische 

worteling vast kunnen blijven houden en wensen hen toe dat 
het lukt om aan te haken bij een geloofsgemeenschap, waar ze 

zich ook thuis kunnen voelen. Zou dat bij ons zijn, laten we 
hen dan hartelijk welkom heten. Tijden van polarisatie zijn 
voorbij, laten we focussen op wat ons bindt en elkaar 

vasthouden in de weg, die Jezus van Nazareth ons is 
voorgegaan.  

Deken Bouman 

Weekdagmissen in de Crypte 

 
Op 9 januari heeft deken Bouman na de ochtendmis met de 

aanwezige kerkgangers gesproken over de locatie van de Mis. 
Want uit kostenoverwegingen zou het meer voor de hand 

liggen om de crypte te gebruiken. De kerkgangers 
waardeerden dat ze hierin betrokken werden en wilden het wel 
eens proberen. Ook gaven zij aan inhoudelijke kansen te zien, 

omdat je in de crypte dichterbij elkaar zit dan in de kerk en 
dus meer samen viert. 

Op 16 januari heeft voor de eerste keer de Mis in de crypte 
plaatsgevonden; dit is iedereen goed bevallen. In overleg met 

de verschillende celebranten zal bezien worden op welke dagen 
we dus in de crypte gaan vieren. 
Ook deze Missen zijn natuurlijk gewoon via internet te volgen. 

 

Huis voor de Pelgrim, gedeelte van ingezonden brief:  
 
Voor veel gelovigen is een bedevaart of een pelgrimstocht een 
belangrijke religieuze ervaring. Voor veel parochies is ‘t tevens 

een goede manier om aan gemeenschapsopbouw te doen.  
Met “het Huis voor de Pelgrim” info@huisvoordepelgrim.nl 

zijn o.a naar Lourdes in 2017 maar liefst vijf periodes, per bus 
of vliegtuig, mogelijk. Verzekerden van CZ kunnen onder 

bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een 
aanzienlijke korting op de reissom.  
Zie voor meer informatie op het boven genoemde mailadres.  
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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

