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

PASEN 2017

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

Namens het hele Pastorale team, Parochieoverleg
en alle vrijwilligers
van de St. Martinusparochie Welten/Benzenrade
wensen wij U een Vrolijk Paasfeest.

Federatiebestuur:
federatiebestuur.heerlen@gmail.com
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Paastafereel.
Het is gebruikelijk in kerken om een kerststal op te zetten. In
de Pancratiusparochie kennen we al jaren het gebruik om ook
het paastafereel op te zetten; met dank aan de vrijwilligers!
Van oudsher werden taferelen en afbeeldingen in kerken
gebruikt als catechese; veelal ongeletterde mensen konden
toch de boodschap van de Kerk verstaan. Nog altijd zijn
mensen visueel ingesteld. Je onthoudt iets makkelijker als je
iets voor je ziet. Je kunt je makkelijker in een verhaal
verplaatsen als je er een 'plaatje' bij hebt. De moeite waard
om in de Goede Week en de, erop volgende, paastijd een kijkje
te komen nemen!
In memoriam Hubert Bour.

Pasen

APRIL 2017
1 april – 29 april

In verschillende regelmaten en in verschillende groepen, geef
ik als deken les in de Broederschool, St. Tarcisius en
Windekind. Soms is er een les die niet “loopt”, maar meestal
vind ik het een groot plezier. Kinderen stellen hun vragen open
en onbevangen en zijn leergierig.
Daarbij viel me op een gegeven moment een patroon op.
Zeker bij de grotere kinderen begonnen veel van de vragen
met “Hoe”. “Hoe heeft God de wereld dan gemaakt?”; “Hoe
deed Jezus dat dan met die broden en die vissen?”. En als het
gaat over Pasen: “Hoe kon Jezus dan weer levend worden”,
met de bijklank: dat kan toch helemaal niet!
Natuurlijk zijn dit interessante vragen en ook ik ben best wel
nieuwsgierig naar de antwoorden. Toch er is meer aan de
hand. Want onder de “hoe”-vragen ligt een pretentie: als ik het
“hoe” niet snap, kan het niet waar zijn! Is dat dan ook zo? Dat
is maar de vraag!
Zeker met de grotere kinderen uit de hogere groepen probeer
ik ook na te denken over dit onderliggende patroon. De Bijbel
is niet geschreven om antwoorden te geven over de “hoe”2

Op 22 maart namen we afscheid van onze medeparochiaan
Hubert Bour. Hij is breed bekend als de maker van de reuzen
Lucius (Heerlen) en Gigantus (Maastricht) en van de Engel van
Maastricht. Recent nog werd hij geïnterviewd voor onze
website vanwege de betrokkenheid met onze Pancratiuskerk:
hij is namelijk ook de maker van het borstbeeld van Pancratius
en de beide triptieken op het priesterkoor, die het leven van
Pancratius uitbeelden. In de rubriek “ons kent ons” op de
website van de Pancratius is het verhaal erachter nog te lezen.
Wij danken hem voor zijn inzet en bidden, dat hij nu op
voorspraak van Pancratius rust in vrede. Wij wensen zijn
echtgenote, beide dochters en verdere familie en vrienden veel
sterkte toe.
Parochiekantoor van Pancratius nu Pancratiusstraat 41.
Recent is het parochiekantoor verhuisd naar leegstaande
ruimtes in de dekenij, Pancratiusstraat 41. De openingstijden
zijn dinsdagochtend van 10.00-12.00 en vrijdagmiddag van
14.00-16.00. Dit betekent ook dat het telefoonnummer
gewijzigd is: 5713682 kunt u nu zowel voor de deken als
(tijdens openingstijden) voor het parochiekantoor gebruiken.
Het mailadres blijft: secretariaat@pancratiusheerlen.nl.
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Wandeling naar het Heilig Paterke van Hasselt.
Op zaterdagochtend 1 april 2017 vertrekt om 07.00 uur een
wandeling vanaf de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in
Wittevrouwenveld-Maastricht (ingang Voltastraat), naar het
Heilig Paterke in Hasselt. Van Franciscaans Maastricht naar
Franciscaans Hasselt. Deze 40 km lange wandeling, onder
leiding van pastor Mattie Jeukens, is er een om te oefenen of
om te trainen. Kortom, het echte werk!
De bijdrage voor deze wandeling bedraagt € 7,50 en is
inclusief de busreis terug naar huis en een boekje. Terug in
Maastricht zijn we om ca. 20.00 uur.
Voor verdere informatie of voor aanmelding:
Pastor Mattie Jeukens ofm; Tel. 043 – 363 43 48;
jmpp.jeukens@planet.nl

Rondleidingen in de Pancratius.
Iedere zaterdagmiddag is onze kerk van 13:00 tot 14:00 vrij
toegankelijk voor bezoekers. Enthousiaste vrijwilligers staan
klaar om zonder enige kosten (een gift mag altijd) hun
enthousiasme en hun vakkennis over de Pancratius met
iedereen te delen. Als u een paar minuten heeft of een enkele
specifieke vraag, dan is dat prima; wilt u een uitgebreidere
rondleiding, dan kan dat ook. Geeft u zelf aan wat u van hen
verwacht!
Op 22 april zullen zij vanwege de jaarmarkt al vanaf 11 uur ’s
morgens aanwezig zijn. Welkom!
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vragen, maar gaat over andere dingen. Als er een schepping
is, is de wereld niet toevallig maar gewild. De Bijbel geeft dan
geen antwoord op de vraag “hoe” God dat heeft gedaan, maar
wát hij er dan mee heeft gewild en wat dit dan voor ons heeft
betekend. Het verhaal van de vijf broden en de twee vissen
zegt ons niet “hoe” Jezus dat heeft gedaan, maar geeft ons
aan dat Hij kon handelen door de inbreng van één enkel kind,
dat terugkwam van de markt: dat er zoveel moois kan komen
uit het kleine wat we hebben, wanneer we dat neerleggen in
Zijn handen: en dat een kind ons daar het voorbeeld in geeft.
Ook bij het Paasverhaal (welk kind weet nog wat Pasen is??)
zoeken we vergeefs naar het “hoe”. Maar we lezen er wel in,
dat de dood het laatste woord niet heeft; dat we niet gevangen
blijven in gevolgen van lijden en pijn, maar dat er altijd hoop is
op een nieuwe toekomst. Of zoals een bekend lied zegt: “het is
nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het wordt altijd wel
weer licht”. We mogen geloven en weten, dat we mogen
rekenen op nieuw leven, nieuw licht, door de Vader ons
gegeven. En: we mogen geïnspireerd worden om zélf altijd
brengers te zijn van nieuw licht en nieuw leven in harten van
onze medemens, die het moeilijk heeft.
Moge een Zalig Pasen ons gegeven zijn, mogen wij brengers
zijn van een Zalig Pasen voor elkaar! En wie weet…. komen de
antwoorden op de “hoe”-vragen ook wel ooit, of: komt er een
moment, dat we die vragen niet meer zo belangrijk vinden…
Zalig Pasen!
Deken Bouman

Tijd om op te staan!
Logisch toch?? Als je gevallen bent, sta je weer op! Iedereen is
wel eens op zijn gezicht gegaan. Natuurlijk wil iedereen dan
weer gewoon opstaan. En bij geen ernstige ongelukken is dat
ook geen probleem. Een bekende uitspraak, bijna een
dooddoener, luidt: 'het leven gaat met vallen en opstaan.' Een
soortgelijke spreuk kwam ik laatst tegen: 'degene die valt en
weer opstaat is zoveel sterker dan die nooit gevallen is.'
Niemand wil vallen en toch beseffen we allemaal dat dat bij het
3

leven hoort. We zetten een misstap door onze eigen tekorten,
we struikelen over zorgen en we vallen in een diepe put door
leed. Maar Jezus wil heel nadrukkelijk met Pasen tegen ons
zeggen: 'Ik help je opstaan!' Je wordt sterker als je de moed
hebt om weer op te staan en door te zetten. Jezus helpt ons
erbij. En Hij weet precies wat wij doormaken, want als er
Iemand is die gevallen is en weer is opgestaan, dan is het wel
Jezus. Hoe bijzonder dat Hij dát gedaan heeft zeggende: 'Ik
heb dit voor jou gedaan!' Het is Pasen, het is tijd om op te
staan! De kruisweg is zo actueel; het gaat over ons leven. Een
leven met vallen en opstaan. Maar als het een leven mét Jezus
is, dan krijgt het leven een nieuw perspectief, een reden om op
te staan. Opstaan betekent weer opnieuw liefde de kans geven
om kracht te krijgen. Liefde betekent de hemel. En als wij
anderen helpen opstaan uit liefde, dan is dat de manier om een
stukje hemel te brengen. Zalig Pasen!
Kapelaan Rick Blom

Palmzondag voor alle kinderen met Markiko koor !
Beste kinderen!
Op zondag 9 april is het palmzondag. Jezus wordt als een
belangrijk Persoon, als een Koning ontvangen in de hoofdstad
Jeruzalem. Jezus is geen Koning die de baas
speelt en boven de mensen staat, maar een
Koning die naast je wil staan en je wil
helpen waar het nodig is! Toen Jezus
Jeruzalem binnenkwam, juichten de mensen
en maakten ze een erehaag met grote
palmbladeren.
Laten
wij
ook
Jezus
ontvangen! Dat doen we door het maken
van palmpasenstokken. De communicanten
zullen als voorbereiding op hun 1e H.
Communie samen palmpasenstokken maken. Maar we willen
graag jullie allemaal uitnodigen om thuis zelf een
palmpasenstok te maken en te versieren. We hopen jullie
allemaal te zien op zondag 9 april om 10.00 uur in de kerk.
4

Uw vrije gave is nog steeds 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.
Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: ajhouben@hetnet.nl
Hanny van der Wouw- Vrehen, tel. 045-5322181;
e-mail: hvrehen@ziggo.nl
Persbericht: Voettocht Assisi 2017.
Franciscus blijft ‘hot’! Een bijzondere heilige. De beste manier
om hem te leren kennen is misschien toch met de voeten in
Umbrië waar hij zelf rondtrok. Tot op vandaag bewonen zijn
broeders die plekken. Al vele jaren organiseer ik, zelf
Franciscaan, met veel vreugde elk jaar weer een voettocht in
het voetspoor van Franciscus van Assisi. Het is steeds weer
opnieuw een verrassende ontmoeting met deze heraut van de
vrede. Dit jaar is de tocht van 4 tot en met 18 juli. Er zijn 9
wandeldagen. We trekken van klooster naar klooster en leggen
ongeveer 180 km af. Het is voor een geoefende wandelaar die
niet bang is voor ‘back to basics’.
Voor meer informatie over deze tocht kunt u contact opnemen
met mij, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze
tocht en franciscaan, te bereiken via de pastorie Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 3634348 of
per mail jmpp.jeukens@planet.nl.
Zie ook www.franciscaansevoettochten.nl
Op donderdag 20 april is er een informatie bijeenkomst op de
Edisonstraat 2 die begint om 20.00 uur.
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Veranderingen binnen de St. Martinusschool.

Klepperactie Welten.

Vele jaren heeft Jufrouw Marieke vanuit de parochie met veel
plezier
gewerkt
als
catechesejuffrouw
op
de
St.
Martinusschool. Voor alle kinderen is ze een vertrouwd gezicht
geworden. Helaas zullen we van haar dit jaar afscheid moeten
nemen! We zijn als parochie heel erg dankbaar voor de
vruchten van deze lessen die zich vertaald hebben naar een
binding met onze parochie. Het team van de school heeft
verder besloten dat de catechese in handen komt te liggen van
het team zelf. Als parochie zoeken we nog, in overleg met de
school, naar wegen hoe we dit verder kunnen ondersteunen
om de band met kinderen en ouders te behouden. De parochie
zal wel de Communie- en Vormselcatechese blijven verzorgen.

Wat is een H. Mis zonder misdienaars? We mogen ontzettend
dankbaar zijn dat we in onze parochies kinderen en jongeren
hebben die wekelijks dienen tijdens de H. Missen. Iets dat in
onze tijd niet meer zo heel vanzelfsprekend is. Natuurlijk
mogen we ook de wat oudere mensen niet vergeten die zich
inzetten binnen de liturgie! In Welten is de jaarlijkse traditie
van het klepperen voor veel mensen niet onbekend. Al
klepperend zullen de misdienaars langs de deuren komen om
te vragen voor een bijdrage. Met dat bedrag willen we voor
hen activiteiten organiseren om de goede onderlinge band
stevig te houden. Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage!

Pelgrimswandeling vastenactieproject Nepal.
Op zaterdag 25 maart 2017 liepen 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 was om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl.
Meulemanstraat te Heerlerbaan en ze liepen dan een mooie
route van ruim 5 km. Iedereen was welkom !!
Bij terugkomst was er in de ontmoetingsruimte van de
St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een
broodje en koffie waarbij men ook de jongeren van de
Pelgrimstocht in Spijkerbroek ontmoeten.
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Overzicht van de Goede Week en Pasen.
Hieronder een overzicht van de Goede Week en Pasen in onze
parochies. Helaas zijn er een aantal viering geschrapt dit jaar.
Ook al zouden wij het liefste willen dat alles doorgaat zoals het
ons vertrouwd is; we zitten met het aantal priesters. Deken
Bouman en kapelaan Blom zijn natuurlijk vast in dienst en
beschikbaar. Pastoor Rohling, Professor Stevens en pater van
Laarhoven helpen waar ze maar kunnen! Met nadruk willen we
meegeven: alle viering in de Goede Week gaan door! Alleen
niet altijd in de eigen vertrouwde parochiekerk of kapel. Wees
5

welkom in die kerk of kapel waar de viering plaatsvindt. Op die
manier bouwen we bruggen tussen gemeenschappen van
mensen om elkaar te versterken! Ter verduidelijking: Op
Goede Vrijdag is er een 'extra' kruisweg voor kinderen om
17.00 uur in de St. Pancratius. Op vrijdagavond wordt in de St.
Elisabethkapel de kruisweg verzorgd door Guus Prevoo om
19.00 uur. In de Andreasparochie vindt de Paaswake om 19.00
uur plaats; Op 2e Paasdag zal in de Andreasparochie geen H.
Mis zijn, maar een Woord-Communiedienst.

St.
Pancratius
Witte
Donderd.

St. Joseph

19.00 uur
15.00 uur
kruisweg

Goede
Vrijdag

St.
Martinus

15.00 uur
kruisweg

15.00 uur
kruisweg

17.00
kruisweg
19.00 kruis

19.00 Kruis

verering

verering

Paas
wake

21.00 uur

21.00 uur

1e
Paasdag

10.00 uur

10.00 uur

2e
Paasdag

11.30 uur
11.30 uur

11.15 uur
10.00 uur
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DINSDAG 18 APRIL
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

DINSDAG 25 APRIL
18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jef Frederiks;

WOENSDAG 19 APRIL
0.900 uur:

WOENSDAG 26 APRIL
09.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 29 APRIL
1e lezing: Hand. 2,14.22-32;
Ev.:Lc.24,13-35;
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

ZATERDAG 22 APRIL
1e lezing: Hand.2,42-47
Ev.: Joh. 20,19-31;
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur: Dameskoor
St.Martinus

Math Feijen;

Jrd. Ouders Kurvers-Eussen
en tevens voor kleindochter
Mireille; Leo Smits;

ZONDAG 30 APRIL
3e Zondag van Pasen
1e lezing: Hand. 2,14.22-32;
Ev.:Lc.24,13-35;
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: J. Konieczny,
Organist

ZONDAG 23 APRIL
2e Zondag van de Pasen
Beloken Pasen
1e lezing: Hand.2,42-47
Ev.: Joh. 20,19-31;
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur: Trio Vivente

Marianne Bardoul-van
Kerkoerle (c);
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd.Lilly Lenoire (st);
Ouders Kok-Janssens (st);
Karel Servais; Carola
Tuinstra-Kloppenburg;
Giel Goertzen;

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jos Inglot-Vellen; Marianne
Bardoul-van Kerkoerle; Karel
Servais;

11.15 uur
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DONDERDAG 13 APRIL
In onze Parochie is er dit
jaar geen Viering van het
laatste avondmaal, dit zal
o.a plaatsvinden in de
Pancratiuskerk om 19.00
uur. Zie schema.

Molenberg
Witte
ZONDAG 16 APRIL
HOOGFEEST VAN PASEN
Verrijzenis van de Heer
1e lezing: Hand.10,34a.3743;
Ev.Joh.20,1-9;
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gem. Kerkelijk
Zangkoor St.Joseph;

VRIJDAG 14 APRIL
GOEDE VRIJDAG
Herdenking van het lijden
en sterven van de Heer,
Vasten en Onthoudingsdag

6 Wekendienst Leo
Ramaekers;
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Sjir Stams; José en Sjef
Brouns; Overl.ouders
Moonen-Savelsbergh )st);
Ouders Kals-Feijen; Marianne
Bardoul-van Kerkoerle; Karel
Servais; Fam.KerckhoffsSmeets en Fam.Franssen;

09.00 uur: Paasviering St.
Martinusschool.
15.00 uur: Kapelaan Blom
Kruisweg
Schola Gregoriaans
ZATERDAG 15 APRIL
PAASZATERDAG,
STILLE ZATERDAG
GEZINSPAASWAKE
1e lezing:
Gen.1;Ex.14;Jes.55;
Ev.Mt.28,1-10;
Celebrant: Kapelaan Blom
21.00 uur: Schola
Gregoriaans;

MAANDAG 17 APRIL
TWEEDE PAASDAG
1e lezing: Hand.2,14.22-32;
Ev.:Mt.28,8-15
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur: Familiekoor
Chrisko

Tilla Brugmans-Lechner;
Voor de overledenen van de
fam. Odé en voor Marieke van
der Grinten;

Marthé Kurvers;
Fam. Frijns-Dekkerklein;
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Donderd.

Moeder
Anna

19.00 uur

St.
Elisabeth
19.00 uur

Andreas
19.00 u
H. Mis
15.00

Goede
Vrijdag

15.00
kruisweg

kruisjes

15.00
kruisweg

tocht
19.00 u
19.00
kruisweg

kruis
verering

Paas
wake
1e
Paasdag

19.00 uur

19.00 u
10.30 u

10.00 uur

11.30 uur

11.15 uur

H.Mis
10.30 u

2e
Paasdag

11.15 uur

WoCo

Paas- ziekencommunie.
De paas - ziekencommunie kan ook dit jaar weer worden
ontvangen.
Hiervoor kan men een afspraak maken
met Kapelaan Blom
tel : 06-55 72 28 69
Of Diaken Franssen
tel: 045-575-1417
7

Gedoopt:

18 Maart Tom Werry
18 Maart Mees Edie
Van harte gefeliciteerd.
Overleden en Uitvaart St. Martinuskerk:
6 Maart Leo Ramaekers 79 jaar
We wensen de familie heel veel sterkte toe.

INLEVERDATUM MISINTENTIES uiterlijk:

18

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

ZATERDAG 8 APRIL
1e lezing: Mt.21,1-11;
Ev.: Mt.26,14-27,66;
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:
Math Feijen; Pierre Lippertz;
Jef Frederiks; Echtp. HoppersRetera (st);

6 Wekendienst Leo Smits;
Tiny Waterval-Stevens;

ZONDAG 9 APRIL
PALMZONDAG
Gezinsmis
1e lezing: Mt.21,1-11;
Ev.: Mt.26,14-27,66;
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Markiko Koor

ZONDAG 2 APRIL
5e Zondag van de Vasten
1e lezing: Ez.37-12-14;
Ev.: Joh.11,1-45;
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Schola
Gregoriaans

Echtp. Kerckhoffs-Derks (st);
Giel Bleijlevens; Fien BaggenDiederen; Marianne Bardoulvan Kerkoerle; Karel Servais;
Annelies Vaessen (c)

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

DINSDAG 11 APRIL

GÉÉN AVONDMIS

DINSDAG 4 APRIL
18.30: Vastenvesper
19.00 uur:
Jrd.Ouders Paffen-Wachelder;

14.00 uur Viering
Verenigingen:
Seniorensociëteit en
Zonnebloem

WOENSDAG 5 APRIL
09.00 uur:

WOENSDAG 12 APRIL
09.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Echtp. Hoppers Retera (st);
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