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MEI 2017  

29 april – 27 mei 
Hemelvaart 25 Mei 1e H. Communie 

 
Pasen gaat door! 

 
Pasen lijkt alweer ver achter de rug; de paashaas is uit het 
straatbeeld verdwenen en de schalen, waar de eitjes in lagen, 

hebben al weer een andere bestemming gekregen. Maar toch 
is het nog niet voorbij! Pasen duurt in de kerk 7 keer 7 dagen 
en dan nog 1 erbij om het compleet te maken: (7*7)+1=50 

dagen. Via Hemelvaart komen we dan precies uit bij 
Pinksteren. Het is dan ook niet toevallig dat het Paastafereel in 

de Pancratius tot Pinksteren blijft staan en nog door iedereen 
bewonderd kan worden. Dat Pasen langer blijft duren dan de 
dag zelf, betekent ook iets voor ons nu. Het laat ons zien dat 

een intense ervaring tijd nodig heeft om geplaatst te worden: 
de vrouwen, die het eerst het lege graf zagen, en de apostelen 

weten daar alles van. Ook zijn de 50 dagen voor hen nodig om 
een kanteling te maken: van mensen die verrijzenis ervaren, 
worden ze in die tijd eerst tot mensen die afscheid nemen 

(Hemelvaart) en vervolgens tot begeesterde 
geloofsverkondigers (Pinksteren). Wij worden daardoor 

geïnspireerd om in deze Paastijd dezelfde beweging door te 
maken: om onszelf te vernieuwen en begeesterd op pad te 
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gaan door ons geloof uit te dragen door onze woorden, maar 

ook en vooral door onze manier waarop we met elkaar en de 
wereld omgaan. In deze geest wens ik iedereen een goede 

Paastijd toe! 
Deken Bouman 
 

Maria kent vele kanten. 
 

Laatst was ik met vrienden in een kerk en kwamen we een 
afbeelding van Maria tegen. Een van hen vroeg aan me: 'Welke 

Maria is dit?' Dat klinkt natuurlijk wel grappig! Alsof we 
meerdere Maria's hebben... we hebben Maria van Lourdes, 
Maria van Fatima, Maria van Kevelaer; we noemen haar 

troosteres van de bedroefden, Maria van Altijddurende 
Bijstand. En zo kan ik nogal wel even doorgaan! Natuurlijk is er 

maar één Maria. Maar ze wordt onder zovele titels 
aangeroepen. Dat laat de verscheidenheid zien van de moeder 
van Jezus. Al die titels laten de verschillende kanten naar 

voren komen zoals Maria als een moeder voor ons wil zijn. En 
dat is precies een echte moeder. Elke moeder moet zich van 

verschillende kanten laten zien: de ene keer bemoedigend, de 
andere keer een beetje vermanend, bijstaan, troostend, met 
gebed nabij zijn, dragend, beschermend. En ga zo maar door... 

Een echt moederhart voelt precies aan waar haar kind mee zit. 
Laten we in de meimaand bijzonder aandacht schenken aan de 

moeder van Jezus die ook onze moeder is. In alle momenten 
van het leven wil ze ons nabij zijn en helpen. En het leven kent 
een grote verscheidenheid waarin ze ons bij wil staan.  

Zoals het refrein van een bekend Venloos liedje luidt: 'Ave 
Maria, Ave Maria, en in veurspood en gelök of in groët 

verdreet; Moderleef, waat auk gebeurt, verlaot ôs neet.' 
Kapelaan Rick Blom 

 

Marialof. 
In deze meimaand, Mariamaand, zal elke dinsdagavond het 

Marialof plaatsvinden. Om 18.30 uur stellen we het 
Allerheiligste uit en bidden we de rozenkrans. Aansluitend is 

er, zoals gebruikelijk, om 19.00 uur de H. Mis. 
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Dodenherdenking Welten. 
 
Op donderdag 4 mei herdenken we de gevallenen van de 

Tweede Wereldoorlog. Op de eerste plaats staan we stil bij het 
leed dat deze oorlog gegeven heeft. Tegelijkertijd denkend aan 

de vele plaatsen waar vrede ver te zoeken is. Vrede is geen 
wens alleen, maar een opdracht voor ons allemaal. 5 Mei is 
bevrijdingsdag en vieren we dat er vrede is en geen oorlog. 

Maar vrede is broos en we mogen nooit de mensen vergeten 
die hebben gestreden voor hun vaderland.  

Op donderdag 4 mei komen we samen om 19.30 uur op het 
kerkplein. Zo tegen kwart voor acht beginnen we de dienst met 
toespraak, muziek en gebed.  

Om 20.00 uur houden we een korte stilte. 
 

Bedevaart Leenhof Maandag 15 mei. 
 

Vooral in de maand mei, de maand die bijzonder is toegewijd 
aan Maria, vinden mensen de weg naar het kapelletje van 
Leenhof. Ook wij met onze parochies willen daar samen naar 

toe trekken om samen te vieren, te danken, stil te staan bij 
ons leven van elke dag. 'Wat beweegt ons?' Kijkend naar Maria 

mogen we die vraag stellen. Maria voelde zich bewogen, heeft 
'ja' gezegd en heeft de Blijde Boodschap van liefde 
uitgedragen. Spreekt die boodschap ook ons aan, zodat wij in 

beweging komen om die boodschap van liefde uit te dragen. 
Laten we ons uitgenodigd weten en in beweging komen om 

samen naar Maria te gaan, naar het kapelletje van Leenhof 
waar zij bijzonder vereerd wordt.  
Op maandag 15 Mei vieren we met onze parochies én met de 

parochie van Schandelen de H. Mis om 19.00 uur bij het 
kapelletje, muzikaal ondersteunt door Mannenkoor St. Rochus 

uit Waubach.  
Om die reden zal de H. Mis van 18.30 uur in de Moeder Anna 
komen te vervallen. 

 
Kapelaan Rick Blom 
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Oproep voor vrijwilligers. 
 
Net als vele andere organisaties en verenigingen geldt ook 

voor een Parochie dat zij afhankelijk is van vrijwilligers. Hierop 
is ook onze Parochie geen uitzondering.   

Ter versterking van ons kosterteam en de collectantengroep 
zijn we op zoek naar mensen (man of vrouw) die hieraan een 

bijdrage willen leveren. 
Ook zoeken wij nog mensen die als acoliet bij een uitvaartmis 
in onze kerk van overledenen van onze Parochie willen 

assisteren. 
Heeft u de gelegenheid en zin om onze kerkgemeenschap 

levendig te houden en voelt u zich hiervoor geroepen of wenst 
u nadere informatie, meldt u dan aan bij het parochie 
secretariaat.  

Dit kan op dinsdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
telefonisch op nummer 045 5713225 of via de mail op 

sintmartinus@home.nl . 
Daarna zal met u contact worden opgenomen. 

 
 

Overleden en Uitvaart St. Martinuskerk: 
 

7 April Pierre Hanssen 80 jr 
11 April Ben Baur 69 jr 

 

 
INLEVERDATUM MISINTENTIES uiterlijk: 

16 
MEI 

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 29 APRIL 

1e lezing: Hand. 2,14.22-32; 

Ev.:Lc.24,13-35; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:  

 

Math Feijen (c); 

 

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 

 

Marianne Bardoul-van 

Kerkoerle (c);  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jrd. Lily Lenoire (st);  

Ouders Kok-Janssens (st); 

Karel Servais; Carola 

Tuinstra-Kloppenburg;  

Giel Goertzen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MEIMAAND/ 

     MARIAMAAND met op 

dinsdag lof met rozenhoedje. 

DINSDAG 2 MEI 

18.30 uur: Marialof 

19.00 uur: 

 

Roos Severens; 

 

WOENSDAG 3 MEI 

09.00 uur:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

VRIJDAG 5 MEI 

H. Mis in Kapel Benzenrade 

19.00 uur: Kapelaan Blom 

 

Annelies Vaessen-de Esch vw. 

inwoners Benzenrade;  

Pierre Lippertz; 

 

ZATERDAG 6 MEI 

1e lezing: Hand.2,14a.36-41; 

Ev.: Joh.10,1-10; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:   

 

Tiny Waterval-Stevens; 

Hubert en Elly Huppertz-

Stevens (c); 

 

ZONDAG 7 MEI 

Zondag van de Goede 

Herder/roepingen 

4e Zondag van Pasen 

1ezondag in Mei St.Marculphus 

1e lezing: Hand.2,14a.36-41; 

Ev.: Joh.10,1-10; 

Celebrant: Kapelaan Blom 
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10.00 uur: Schola 

Gregoriaans 

 

T.i.v. St.Marculphus (st); 

Ouders Heuts-Quaedvlieg en 

Sjir Sijstermans; Echtp. 

Hoppers-Retera (st); Anouk 

Bening-Vaessen en Jo 

Vaessen; Annelies Vaessen-de 

Esch (c); Marianne Bardoul-

van Kerkoerle (c); Karel 

Servais; Roos Severens 

 

DINSDAG 9 MEI 

18.30 uur: Marialof 

19.00 uur: 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Ouders Paffen-Wachelder; 

Roos Severens; Leo Smits (c) 

 

WOENSDAG 10 MEI 

09.00 uur:  

 

ZATERDAG 13 MEI 

1e lezing: Hand.6,1-7; 

Ev.: Joh.14,1-12; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:   

 

Ouders Langen-Van Wersch 

(st); 

 

ZONDAG 14 MEI 

Moederdag 

5e Zondag van Pasen 

1e lezing: Hand.6,1-7; 

Ev.: Joh.14,1-12; 

Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: Nadine Maes 

Sopraan  

 

6 wkn dienst Pierre 

Hanssen, Sjir Stams (c); 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

5e Jrd. Fien Baggen-Diederen; 

Marianne Bardoul-van 

Kerkoerle (c); Karel Servais; 

Jrd. Louis Amkreutz;  

Roos Severens; 
 
DINSDAG 16 MEI 

18.30 uur: Marialof 
19.00 uur: 

 
Roos Severens; Leo Smits (c) 

 

WOENSDAG 17 MEI 

09.00 uur: 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

ZATERDAG 20 MEI 

1e lezing: Hand.8,5-8.14-17; 

Ev.: Joh. 14,15-21; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: Dameskoor 

St.Martinus 

 

José en Sjef Brouns vw. 

Trouwdag (st); Tilla 

Brugmans-Lechner; 

Leo Smits ( c )  
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ZONDAG 21 MEI 

6e Zondag van Pasen 

1e lezing: Hand.8,5-8.14-17; 

Ev.: Joh. 14,15-21; 

Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: 

 

Jos Inglot-Vellen;  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Marianne Bardoul-van 

Kerkoerle (c); Karel Servais; 

 

DINSDAG 23 MEI 

18.30 uur: Marialof 

19.00 uur: 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Giel Bleijlevens (c);  

Jef Frederiks;  

Roos Severens; 

 

WOENSDAG 24 MEI 

09.00 uur:  

 

DONDERDAG 25 MEI 

Hemelvaart van de Heer; 

1e H. Communie Groep 4, 

Basisschool St. Martinus 

 

1e lezing Hand.1,1-11; 

Ev.: Mt.28,16-20; 

Celebrant: 

10.00 uur: Kapelaan Blom 

 

 

 

 

ZATERDAG 27 MEI 

1e lezing: Hand.1,12-14; 

Ev.: Joh.17,1-11a; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:   

 

Math Feijen (c); 

 

ZONDAG 28 MEI 

7e Zondag van Pasen 

1e lezing: Hand.1,12-14; 

Ev.: Joh.17,1-11a; 

Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: Mozart Ensemble 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Marianne Bardoul-van 
Kerkoerle (c);  

Karel Servais;  
Karel Daniëls; 
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1e H. Communie 

 
Op zaterdag 18 Maart mochten de communicanten van onze 

parochie zich voorstellen tijdens de kennismakingsmis. Het 
was een sfeervolle viering met mooie teksten en leuke liedjes 
die de kinderen gezongen hebben. De kinderen zullen 

ongetwijfeld uitkijken naar de dag van de 1e H. Communie! 
Deze vieren we op donderdag 25 mei om 10.00 uur  

 
  

Sam Baadjou, Lisa Kaiser, Yindee Wassen, 

Thijs Janssen, Niek Peters, Bas Horsch, 
Lynn Kern, Nele Jeha, Déon Janssen, 

Lieke Delaere, Dean Geerlings, Lotte Scheepers, 
Sophie Kolenburg, Mirte Smeets, Rena Dragstra, 

Fiene Kerkhoff, Charlotte Steinbusch, Lieve Swinkels, 

Yme van den Berg, Joep Schneiders, Mads Duijkers, 
Julya Musiaux en Juul Rentenaar,  

wensen we een mooie dag toe en van harte proficiat met hun 
1e H. Communie 
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Communiemissen. 
 
In onze parochies vinden in mei en begin juni verschillende 1e 

Communiemissen plaats:  
Broederschool te Molenberg in de parochie van de Verschijning 

van de Onbevlekte Maagd op zondag 14 mei om 10.00 uur; 
Windekind te Bekkerveld in de Moeder Anna op zondag 21 mei 

om 11.00 uur;  
St. Martinusschool te Welten in de St. Martinus op 
donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) om 10.00 uur; 

Tarcisius te Bekkerveld in de Moeder Anna op zondag 28 mei 
om 11.00 uur , de Windwijzer op Heerlerbaan in de St. Joseph 

op zondag 4 juni om 11.15 uur, Andreas De Tovercirkel op 25 
mei om 10.30 uur en 28 mei de Pyler om 13 uur,   
We wensen alle communicanten een mooie dag en hopelijk ook 

een zonnige dag. En dat Jezus als een zon mag schijnen in hun 
leven.  

Kapelaan Rick Blom 

 

H. Mis kapel van Benzenrade. 
 
Toen Welten in 1921 verheven werd tot parochie, werd het 

idee geopperd om een groot kruisbeeld op te richten in 
Benzenrade. Maar na lang beraad kreeg het idee toch vorm om 

een kapelletje te bouwen. Dit kapelletje, toegewijd aan het 
Heilig Hart, wordt al meer dan 90 jaar door de bewoners van 
Benzenrade onderhouden! Elke zondag is de kapel open om er 

te bidden en een kaarsje op te steken.  
Wanneer een inwoner gestorven is, wordt de kapel geopend en 

branden er kaarsen t/m de begrafenis.  
Tevens wordt om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. En eens in 
de drie jaar bestaat al jaren de traditie van de processie van 

Welten naar Benzenrade.  
 

Een andere mooie traditie is het vieren van de H. Mis op elke 
1e vrijdag van de maanden mei t/m oktober om 19.00 

uur. Wees dit jaar weer welkom vanaf vrijdag 5 mei. 
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Bestellen boek.   
 
Een korte verwijzing naar het boek van Broeder Johannes, 

voorheen Pastoor Prins. 
Er zijn diverse mensen die dit graag wilden hebben. 

 
Broeder Johannes (pastoor Prins in Welten van 1987-1992) 

Een trappist met een wonderlijk verhaal. 
 
ISBN nummer: 978 94 6319 058 9 

 
Te bestellen of te kopen bij een boekhandel ad € 19,95 (en 

eventuele verzendkosten). 
 
Ook kunt u dit boek bestellen via de webwinkel van de 

Abdij Koningshoeven. 
 

Ga dan via internet naar:  
kloosterwinkelonline.nl 
U ziet dan bij de aanbevolen producten dit boek afgebeeld. 

Klik hierop en kies dan voor bestellen en vul het aantal boeken 
in. Ga naar winkelwagen 

Bij afrekenen moet u eerst akkoord gaan met de voorwaarden 
en aanklikken. 
U kunt dan kiezen tussen: ‘met registratie’ of ‘wel registreren’. 

Als het éénmalig is kan het zonder ‘bestellen registratie’. 
U moet dan het factuuradres invullen 

Klikken op volgende 
U kunt dan afrekenen  
Kies een betaalwijze  

Dan uw bank aanklikken 
Volgende 

En uw bestelling bevestigen. 
 
U krijgt dan een bevestiging van uw bestelling en tevens 

Bericht wanneer uw bestelling gepost wordt. 
 

Veel leesplezier. 
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Jubileummis. 
 
Het Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten viert dit 

jaar het 100-jarig jubileum. 
In 1917 werd de Parochie St Joseph Heerlerbaan gesticht, en 

in datzelfde jaar werd ook het kerkkoor aldaar opgericht. 
Daarom luistert ons koor op zondag 21  mei a.s. om 11.15 
uur een feestelijke hoogmis op in de St. Josephkerk te 

Heerlerbaan; hieraan werken tevens mee het klarinetensemble 
en enkele hoorns van Muziekvereniging T.O.G. Welten. 

Een tweede uitvoering vindt plaats op zondag 19 november 
a.s. om 10.00 uur in de St. Martinuskerk te Welten. 
U bent van harte welkom! 

 
Bestuur Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-

Welten 
 
 

Vastenactie. 
 

Er zijn vele enthousiaste reacties en bijdragen ontvangen voor 
het project “30 helpende handen voor Nepal”.  

Verschillende parochies in Heerlen en Landgraaf ondersteunen 
de bouw van een school voor de allerarmste kinderen van 
Nepal.  

In de zomer van 2016 zijn dertig helpende handen van de 
Jeugdkring Chrisko uit Heerlen naar Thali gereisd om daar te 

beginnen met de school te herbouwen.  
In 2017 wil de groep uit Heerlen opnieuw naar Nepal gaan om 
het schooltje verder op te bouwen.  

Zij rekenen op uw steun die gebruikt gaat worden voor 
bouwmaterialen. 

Wilt u dit project ondersteunen dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op: IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. 
Missiesecretariaat Bisdom Roermond onder vermelding van 

“Vastenactie 2017 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: 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  € 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

