MAART 2017
25 februari –1 april
Carnaval vieren stopt na drie dagen... of niet??
Het is ondertussen geen geheim meer dat ik vastelaovend een
warm hart toedraag. Ik vond het zelfs een emotioneel moment
toen ik onlangs toe mocht treden tot de raad van elf van C.V. de
Vlavrèters van Welten-Benzenrade! Ik ben de vereniging heel
erg dankbaar dat ik op deze manier als kapelaan nog meer de
mogelijkheid krijg om uit te dragen waar de Kerk voor moet
staan: `náást mensen staan, midden in de samenleving
aanwezig zijn en zorgen voor binding met mensen.' Met onze
prins Paul (God) II een middagje naar de St. Martinusschool in
Welten geweest om te vertellen over de carnaval (en
veertigdagentijd). Op de vraag wat de prins in de hand had
antwoordde een van de kinderen uit groep 2: 'een toverstaf!' En
eigenlijk heeft het kind nog gelijk ook! Het toverde bij mij en
iedereen een glimlach op het gezicht toen de kinderen met de
prins een polonaise hielden en ze plezier hadden.
Vastelaovend heeft te maken met het omdraaien van rollen en
het doorbreken van standen. Symbolisch draagt de
burgemeester de 'macht' over aan de prins met zijn gevolg door
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de sleuteloverdracht. De macht wordt afgelegd en even is de
burgemeester of de dokter (van oudsher mensen op een
voetstuk) gelijk aan de 'gewone mens', versterkt door verkleden
en schminken/maskers. De scepter (toverstaf) van de prins is
een teken van zijn macht. Maar macht wordt misbruikt zodra
men bóven de ander gaat staan; juist daarin laat carnaval een
ander geluid horen, of zou moeten laten horen. Dit is dezelfde
boodschap die ik al aangaf waar we als Kerk voor moeten staan:
'naast mensen staan'. De Vastelaovend is een diep geworteld
cultureel feest en maakt zichtbaar waar de mens ten diepste
behoefte aan heeft in een samenleving die (te) individueel is en
mensen kan buitensluiten en opsluiten: namelijk binding,
saamhorigheid, verbroedering, een lach waar verdriet is, een
glimlach waar eenzaamheid is. Dit mag niet stoppen na
carnaval; dit mag het hele jaar doorklinken. Wie écht carnaval
begrijpt, kijkt verder dan alleen maar het feestvieren en het
springen van plezier, wat een uiting mag zijn van hetgeen we in
ons voelen. Vastelaovend heeft met het leven te maken. Sterker
nog, vastelaovend is een manier van leven!
Kapelaan Blom en raad van elf lid van C.V. de Vlavrèters

Wanneer we vast zitten.
Jaren geleden... ga je met een groep vrienden carnaval vieren
in Blerick, waar ik toen nog woonde. Vrienden van vrienden, het
waren jongens uit Holland, die op een gegeven moment kwamen
vragen: 'ik hoor telkens zingen over 'vastelaovend', (hun best
doend om het zo goed mogelijk uit te spreken), wat is dat
precies?' Welkom in Limburg, waar de term vastelaovend een
vertrouwd woord is en ook de wortels verraadt van dit
volksfeest. Letterlijk betekent het 'vastenavond', van oorsprong
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verwijzende naar de vooravond van de Veertigdagentijd
(beginnend op Aswoensdag) en men nog een keer uitbundig uit
z'n dak kan gaan, alvorens de bezinningstijd aanbreekt. Het is
de moeite waard om, na een tijd van feest, even een pas op de
plaats te maken, even nadenken, even bezinnen. Dit evenwicht
is niet verkeerd! Er zijn zoveel plaatsen waar men geen feest
kan vieren, waar ellende is die we ons niet kunnen voorstellen.
Niet alleen ver weg, maar ook dicht bij zijn er genoeg problemen
en schrijnende omstandigheden. Heel in het bijzonder mogen
we kijken naar het kruis waar Jezus aan gestorven is. Zijn
handen en voeten waren vastgenageld. Er zijn zoveel mensen
die zich vastgenageld voelen, door de zware last die het leven
met zich kan meebrengen.
Een pastoor had ooit een keer een kruis aan de muur hangen,
maar... met een Jezus zonder armen. Het was niet gevallen,
maar het wilde de boodschap uitdragen: 'wij moeten de armen
van Jezus zijn'. En ik voeg eraan toe 'ook zijn voeten.' Om juist
naar mensen toe te gaan die 'vast' zitten. Juist door het kruis
kon Jezus helemaal zijn hart laten spreken. Want de liefde laat
zich niet vasthouden! Juist door zijn leven te hebben gegeven
uit liefde en weer op te staan uit de dood, heeft Hij voor ons de
hemel geopend. Als wij 'vast' zitten aan zonden, aan zorgen,
aan verdriet; dan kunnen we nog altijd ons hart openen voor
Hem die wéét wat het betekent om 'vast' te zitten. Vertrouwen
op Hem stelt ons in staat om los te komen en te léven vanuit
van zijn liefde. Onze opdracht is om onze handen en voeten te
gebruiken om leven te brengen bij mensen, om met liefde
mensen nabij te zijn die 'vast' zitten zodat we een beetje hemel
mogen brengen.
Laten we deze bezinningstijd zinnig gebruiken door meer
aandacht voor Jezus, door onze eigen zonden en zorgen te
overdenken, en door anderen bij te staan.
Kapelaan Blom.
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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 koffie en iets erbij.
Rond 21.30 sluiten we af met het bidden van de dagsluiting.
Kapelaan Blom

Overleden en Uitvaart St. Martinuskerk
04 febr Karel Servais 88 jaar
07 febr Hubert Huppertz 84 jaar
12 febr Leo Smits 78 jaar

INLEVERDATUM MISINTENTIES uiterlijk:

21

MAART
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.
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ZATERDAG 25 FEBRUARI
1e lezing: Jes.49, 14-15;
Ev.: Mt.6, 24-34;
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

DINSDAG 28 FEBRUARI

Parochiekantoor
gesloten

Carola Tuinstra-Kloppenburg

WOENSDAG 1 MAART
ASWOENSDAG
AVONDMIS
Met Askruisje
19.00u: Schola
Gregoriaans
Echtp.Hoppers
Retera (c);

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

ZATERDAG 4 MAART
1e lezing: Gen.2,7-9;
Ev.Mt.4,1-11;
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:
Gilbert Peeters;
Tiny Waterval-Stevens;
Jan Jongen;

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Lia Scholten-Claessens;
Marianne Bardoel-van
Kerkoerle (c);

ZONDAG 5 MAART
1e Zondag van de Vasten
1e lezing: Gen.2,7-9;
Ev.Mt.4,1-11;
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur: Schola
Gregoriaans

DINSDAG 28 FEBRUARI

GÉÉN AVONDMIS

>>>misintenties pag.6
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Fien Baggen-Diederen;
Marianne Bardoel-van
Kerkoerle (c);

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Anouk Bening Vaessen en Jo
Vaessen; Dominic Hennus (c);
Ouders Lagro-Crombach;
Annelies Vaessen-de Esch vw.
inwoners Benzenrade; Overl.
van de fam. Schouten;
Marianne Bardoel-van
Kerkoerle (c); Joep Koenen;

DINSDAG 14 MAART
18.30: Vastenvesper
19.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Paffen-Wachelder;
Pierre Lippertz (c);

DINSDAG 7 MAART
18.30 uur: Vastenvesper
19.00 uur:

WOENSDAG 15 MAART
09.00 uur:

WOENSDAG 8 MAART
0.900 uur:

ZATERDAG 18 MAART
Presentatiemis
Communicanten
1e lezing: Ex.17,3-7;
Ev.:Joh.4,5-42
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur: Kinderkoor
Markiko

Echtp. Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 11 MAART
1e lezing: Gen.12,1-4a;
Ev.: Mt.17,1-9;
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

Tilla Brugmans-Lechner (c);
Echtp. Hoppers-Retera (st);

Jrd. Thijs Douven;
ZONDAG 12 MAART
2e Zondag van de Vasten
1e lezing: Gen.12,1-4a;
Ev.: Mt.17,1-9;
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Ensemble
Excludent

ZONDAG 19 MAART
3e Zondag van de Vasten
1e lezing: Ex.17,3-7;
Ev.:Joh.4,5-42
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Mozart Ensemble
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Echtp. Hoppers-Retera (st);
Verdere intenties zie boven>>
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Jos Inglot-Vellen; Sjir Stams
(c); Ouders Wilders-Gielkens
(st); Jrd. Tonny BianchiDabekausen en tevens voor
Nelly Bianchi-Bisschoff en
wederzijdse overl. fam. leden;
Marianne Bardoel-van
Kerkoerle (c);
Ouders Paas-de Esch en
Jo Paas;

ZONDAG 26 MAART
4e Zondag van de Vasten
1e lezing: 1 Sam.1b 6-7.1013a;
Ev.: Joh.4,5-42;
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur: Nadine Maes
6 wekendienst Hubert
Huppertz
Marianne Bardoel-van
Kerkoerle (c);
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Overl. Broers en Zussen (st);

DINSDAG 21 MAART
18.30 uur: Vastenvesper
19.00 uur:

DINSDAG 28 MAART
18.30 uur: Vastenvesper
19.00 uur:

Giel Bleijlevens (c);

WOENSDAG 22 MAART
09.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 29 MAART
09.00 uur:

ZATERDAG 25 MAART
1e lezing: 1 Sam.1b 6-7.1013a;
Ev.: Joh.4,5-42;
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

ZATERDAG 1 APRIL
1e lezing: Ez.37-12-14;
Ev.: Joh.11,1-45;
Celebrant:
19.00 uur: Dameskoor St.
Martinus

Math Feijen (c);
Jaardienst Ben Vork;

6 wekendienst Leo Smits;
Tiny Waterval-Stevens;
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ZONDAG 2 APRIL
5e Zondag van de Vasten
1e lezing: Ez.37-12-14;
Ev.: Joh.11,1-45;
Celebrant:
10.00 uur: Schola
Gregoriaans
Intenties zie boven >>>>>

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Anouk Bening-Vaessen en Jo
Vaessen; Marianne Bardoelvan Kerkoerle (c); Annelies
Vaessen-de Esch v.w.
inwoners Benzenrade;

Pelgrimswandeling vastenactieproject Nepal
Op zaterdag 25 maart 2017 lopen mensen van parochies uit
Heerlen en Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van de
Vastenactie 2017.
Een pelgrimstocht ter bezinning en aandacht voor het
Vastenactieproject Nepal , 30 helpende handen uit Heerlen
herbouwen een school voor de allerarmste kinderen en ook met
aandacht voor de minderbedeelden in onze eigen omgeving.
De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl.
Meulemanstraat te Heerlerbaan en we lopen dan een mooie
route van ruim 5 km. Iedereen is welkom !!
Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de
St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een
broodje en koffie waarbij we ook de jongeren van de
Pelgrimstocht in Spijkerbroek ontmoeten.
Uw vrije gave is welkom voor het project Nepal.
De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen, in die zin,
is het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand.
Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende
parochies.
U kunt zich opgeven bij:
Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: ajhouben@hetnet.nl
Hanny van der Wouw- Vrehen, tel. 045-5322181;
e-mail: hvrehen@ziggo.nl
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“Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte”
is het thema van de komende Stille Omgang die in de nacht van
zaterdag 18 op zondag 19 maart traditiegetrouw in Amsterdam
gehouden wordt.
Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het eucharistisch
wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van
1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het
mirakel al een processie gehouden. Na een inactieve periode van
zo’n 300 jaar kwam de STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot
bloei, dit toen een geschrift werd ontdekt waarop de route van
de middeleeuwse processie stond beschreven.
Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden
pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan
deelnemen. Ook Limburg is hier altijd goed vertegenwoordigd.
Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer autobussen
ingezet om de pelgrims naar Amsterdam vv te vervoeren.
Vertrek zal rond 20.00 uur zijn. Bij opgave krijgt u precieze
opstaptijd en - plaats te horen.
Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal
traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de
Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam
gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige
Eucharistieviering die om 01.30 uur begint in de Amsterdamse
Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui.
Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij
gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje
te eten.
Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui
terug naar Limburg en Oost-Brabant. Rond 07.00 uur zullen we
naar verwachting weer terug zijn.
De deelnemersprijs bedraagt € 23,00 per persoon.
Aanmeldingen kaartverkoop t/m vrijdag 10 maart bij de
plaatselijke correspondent:
Dhr. Berben, 045 – 571 14 99; h.berben@tele2.nl
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Presentatiemis 18 maart
Op 25 mei (Hemelvaartsdag) ontvangen we weer vele kinderen
van basisschool St. Martinus voor de eerste de H. Communie in
onze parochiekerk. Het thema dat als een rode draad is
verweven in het hele Communie-gebeuren is 'samen bouwen op
Jezus.' Een mooi thema, want wie wil nu niet bouwen? We willen
bouwen aan een betere wereld, een meer saamhorigheid; we
kunnen nog veel voorbeelden verzinnen. Alleen kun je niet
bouwen, maar wel 'samen' én met Jezus. Hij wil graag een stevig
fundament zijn in ons leven. Dat fundament is liefde. Graag
willen we dit meegeven aan de kinderen. Op zaterdag 18
maart om 19.00 uur komen zij zich voorstellen. We hopen dat
we mogen bouwen aan een toekomst waarin jong en oud zich
welkom
blijft
voelen
in
onze
wijk
en
in
onze
parochiegemeenschap.

Met de grote voorjaarspoets op 16 Maart vanaf 09.00 uur
door de dierbare vrijwilligers, wordt
onze St. Martinuskerk weer flink onder
handen genomen.
Van koperwerk tot kerkbank. Alles
blinkt dan weer.
Met nog meer vrijwilligers zou onze
kerk nog meer blinken.
Wie voelt zich misschien geroepen onze vrijwilligers te helpen?
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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:
deken@pancratiusheerlen.nl

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
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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