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JULI 2017  

1 juli – 29 juli 

 
Vakantierooster! 

 
In de grote vakantie zullen er beperkte verschuivingen zijn in de 
mistijden, om een vakantie voor deken, kapelaan en assistenten 
mogelijk te maken. Dit alternatieve schema zal zes weken duren; na 
de vakantie zullen we weer terugvallen op het oude schema. In het 
najaar zal dan weer bekeken worden hoe we structureler met de 
mistijden omgaan.  
 
Dit betekent voor de periode 23 juli - 27 augustus dat verschillende 
kerken 2 weken lang “schuiven” van 10.00 uur naar 9.00 uur. De Mis 
van 9.00 zal een “leesmis” zijn, dus zonder zang of orgelspel, maar 
met preek. Concreet: 
- 23 en 30 juli Molenberg: niet 10.00 maar 9.00 uur. 

- 6 en 13 augustus Pancratius: niet 10.00 maar 9.00 uur. 
- 20 en 27 augustus Welten: niet 10.00 maar 9.00 uur. 
 
In al de zes weken schuift Parc Imstenrade van 11.15 naar 10.00 
uur, mogelijk geworden dankzij Pater van Laarhoven die veel Missen 

op zich neemt, maar die alleen in Parc Imstenrade celebreert. Dit 
schema betekent dat kapelaan en deken verschillende keren 3 Missen 
op zondag zullen hebben: zij hebben dit er graag voor over om voor 
de assistenten en elkaar vakantie mogelijk te maken. Wij rekenen op 
uw begrip! 

 
Kerkbestuur cluster Heerlen-Zuid 
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Laatste stappen voor de vakantietijd 
 
De laatste weken voor de vakantietijd zijn altijd bijzonder: veel 
activiteiten van een schooljaar bereiken hun climax. Als u dit 
parochieblad leest, hebben in al onze parochies kinderen in kleiner of 
groter verband voor het eerst de H. Communie gevierd; hebben 
tieners de kracht van de heilige Geest ontvangen in het H. Vormsel; 
zijn processies getrokken om het geloof uit te dragen en om te 
bidden om zegen voor daar waar we wonen of verblijven. Dit jaar 
werden deze bijzondere weken nog wat voller door wat verrassingen 

voor kapelaan Blom en voor mijzelf bij gelegenheid van ons resp. 5- 
en 25 jarig priesterjubileum. Dank aan iedereen die op welke manier 
dan ook een steentje heeft bijgedragen aan de feestvreugdes van de 
kinderen en de tieners, de processiegangers en raamkijkers, van de 
beide priesters. Al deze feesten hebben als gemeenschappelijke 

noemer één van de kernaspecten van ons geloof: gezamenlijkheid. 
En dat hebben we mogen vieren! Ook de vakantietijd blijkt voor veel 
mensen een manier te zijn om gezamenlijkheid te beleven. Wanneer 
je op pad gaat, ervaar je andere landen en culturen. In Italië merk je 
bijvoorbeeld dat je geen kaarsje aan kunt steken in een kerk, maar 

dat er door je ”offer” een lampje tijdelijk gaat branden. In al die 
bestemmingen heb je een keuze: ben je een toerist die gebouwen 
bekijkt, of kom je in contact met de mensen zelf? Blijf je comfortabel 
met je polsbandje binnen de muren van de all-inclusive, of ga je op 
pad? Wie zich aan de stroom onttrekt maar gezamenlijkheid met het 
land zelf zoekt, ondergaat andere ervaringen. Dat kan in kleine 
dingen zitten, zoals keuzes van tijdstippen. Bijvoorbeeld: wie in de 
loop van de dag naar de Sint Pieter in Rome gaat, ervaart het 
gebouw als een museum, waar suppoosten buiten staan te 
controleren of de kleding wel gepast is, waar het binnen een drukte 
van belang is. Wie ’s morgens rond half acht gaat, ervaart een kerk: 
de suppoosten zijn er nog niet, maar aan allerlei altaren staan 
priesters en bisschoppen, soms samen met anderen soms alleen, om 
de Mis te vieren. Waar je de teksten niet verstaat, herken je wel de 
gebaren en rituelen en vooral: ervaar je de gezamenlijkheid in de 

sfeer van gebed. Voor wie thuis blijft, kan het juist een moeilijke tijd 
zijn, juist in een stad. Ik zeg wel eens: volgens mij is het 
Pancratiusplein de eenzaamste plaats van Heerlen. Want juist tussen 
gezelligheid van anderen kun je jezelf als eenling ongelooflijk alleen 
voelen en kan eenzaamheid juist worden versterkt. Ik wens daarmee 

juist ook de thuisblijvers toe, dat ook zij bij afwezigheid van familie 
en vrienden gezelligheid en gezamenlijkheid kunnen ervaren en zo 
een goede vakantie kunnen hebben.               Deken Bouman 
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Bedevaart naar Banneux 

 
Op zaterdag 19 augustus 2017 gaan we weer naar Banneux op 
dagbedevaart met de bus. Het thema van deze dag is: “Merci!, Merci! 

Dankbaar leven.” Aanmelden kan tot 15 juli 2017 bij het “Huis 
voor de Pelgrim” Maastricht. Telefoon 043-3215715 Mail: 
info@huisvoordepelgrim.nl. Geef bij opgave uw naam, volledig adres 
en telefoonnummer op. Kosten zijn € 23,00 per persoon; kinderen 
t/m 12 jaar € 11,00.   
S.v.p. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer: 

NL15INGB0001058699 t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten, 
Maastricht met vermelding  van: “Maria Legioen” en van uw naam, 
adres en telefoonnummer. Enkele dagen vooraf ontvangt u een 
bewijs van deelneming. 
 

Het Legioen van Maria; Bisdom Roermond 
 
Kroedwusjwandeling 

 
Het is inmiddels al een mooie traditie geworden en de afgelopen 

jaren zagen we het aantal deelnemers groeien: de 
kroedwusjwandeling! Vanuit het idee om het aangename te 
verenigen met het zinvolle zijn we een aantal jaren geleden 
begonnen met dit initiatief. Op veel plaatsen is/was de traditie dat 
vrijwilligers een bos kruiden (kroedwusj) bij elkaar verzamelden; 
deze werden dan gezegend tijdens de H. Mis op 15 augustus, Maria 
ten hemelopneming, of in het weekend bij die datum in de buurt; 
vervolgens konden de bezoekers deze mee naar huis nemen. Met alle 
lof voor die parochies waar dit nog gebeurt! Toch wordt het steeds 
moeilijker om dit alles in stand te houden... iedereen wil ik van harte 
uitnodigen voor deze wandeling, zodat we zichtbaar mogen maken 
dat dit een activiteit mag zijn over parochiegrenzen heen.  
 
Zaterdag 12 augustus verzamelen we ons bij de St. Josephkerk om 
11 uur. Met dank aan IVN die aanwezig zal zijn voor uitleg en ons 

zal begeleiden tijdens de wandeling om de juiste kruiden te plukken. 
We starten dan iets na 11 en zullen ongeveer een uur wandelen. In 
het Imstenradebos is een aantal jaar geleden een boskapelletje in ere 
hersteld. Daar zullen de kroedwusj worden gezegend. Na afloop 
komen we weer samen bij de St. Josephkerk voor een gezellige nazit 

met een kop koffie/thee. 
 

mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
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Vooraankondiging bedevaart naar Kevelaer 

 
Met onze parochies gaan we dit jaar ook weer naar Kevelaer toe. 
Deze busbedevaart zal plaatsvinden op dinsdag 26 september. In 

een volgend parochieblad volgt meer informatie. Maar voor nu alvast 
om de datum in uw agenda te noteren. 
 
Autozegening 

 
Reeds vele jaren een traditie in de St. Josephparochie: de 
autozegening. Vlak voor aanvang van de grote schoolvakantie is dit 
logisch, daar de auto nog wel eens gebruikt kan gaan worden voor 
een (lange) reis. Dit ritueel is geen magie; we kunnen niet beloven 
dat u daarna geen krasje meer zult krijgen! Goed blijven opletten 
onderweg blijft uiteraard een must! Maar is het geen mooi moment 

om Gods zegen te vragen op onze weg door het leven? God wil graag 
deel uitmaken van ons leven, elke dag. Hij wil met ons meegaan en 
ons voorgaan. Om Gods zegen en bescherming vragen willen we 
doen op zondag 23 juli. Na afloop van de H. Mis kunt u met uw auto 
(maar elke voertuig of gebruiksvoorwerp om voort te bewegen tellen 

we mee), voor de kerk langsrijden om de zegen met wijwater te 
ontvangen. U mag zelf weten of u het raampje dicht of open laat!! 
 

 
Gedoopt: 

 
 

28 Mei Jason en Mason Pavilus 
04 Juni Merle van Grinsven 

18 Juni Sepp Frissen 

 
Overleden en Uitvaart St. Martinuskerk: 

 
08 Juni Toos Bosten 85 jr 
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INLEVERDATUM MISINTENTIES uiterlijk: 
 

   
                                   JULI 

 
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. 

 

ZATERDAG 1 JULI 

1e lezing: 2 Kon.4,8-11.14-

16a; 

Ev.: Mt.10,37-42; 

Celebrant: Kapl. Blom 

19.00 uur: 

 

Leo Ramaekers (c); Marianne 

Spiga vw.verjaardag; 

 

ZONDAG 2 JULI 

13e Zondag door het Jaar 

1e lezing: 2 Kon.4,8-11.14-

16a; 

Ev.: Mt.10,37-42; 

Celebrant: Deken Bouman 

10.00 uur: Marcel Konieczny, 

organist 

 

Intenties zie boven >>>> 

Annelies Vaessen-de Esch (c); 
Anouk Bening-Vaessen en Jo 

Vaessen (c);  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Marianne Bardoul-van 

Kerkoerle (c); Jrd.Ouders van 

Kerkoerle-Stap; 

Karel Servais; Jrd.Hubert 

Janssen en Trautje Janssen-

Stevens (st);  

 

16.00 uur Korenmiddag in 

St.Martinuskerk    

mmv: 

Kerkelijk Zangkoor St Joseph 
Heerlerbaan-Welten 

Kerkkoor Harmonia 

Simpelveld 
Mannenkoor David Simpelveld 

en Lauwerkrans Mechelen 

Kerkkoor Schandelen 

mailto:sintmartinus@home.nl
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DINSDAG 4 JULI 

18.40uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: 

 

Leo Smits (c);  

Steffie Schijns (c);  

 

WOENSDAG 5 JULI 

09.00 uur:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

VRIJDAG 7 JULI 

H. Mis in Kapel Benzenrade 

19.00 uur: Deken Bouman 

 

Annelies Vaessen-de Esch vw. 

inwoners Benzenrade;  

 

VRIJDAG 7 JULI 

14.30u Huwelijk  

Léanne Krautscheid en 

Jesse Hofland 

 

ZATERDAG 8 JULI 

1e lezing: Zach.9,9-10; 

Ev.: Mt.11,25-30; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:   

 

Jrd.Fam.J.Vrösch-Quadvlieg 

en kinderen (st); Tiny 

Waterval-Stevens; Hubert en 

Elly Hupperetz-Stevens (c); 

 

ZONDAG 9 JULI 

14e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Zach.9,9-10; 

Ev.: Mt.11,25-30; 

Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: Gemengd Kerkelijk 

Zangkoor St.Joseph 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Jrd.Nelly Bianchi-Bisschoff en 

tevens voor Tonny Bianchi-

Dabekausen en wederzijdse 

overl.fam.leden (st);  

Fien Baggen-Diederen;  

Karel Servais (c);  

Voor de kleinkinderen;  

Math Waltmans;  

Jan Schouten (c); 

 

DINSDAG 11 JULI 

18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur:  

 

Pierre Lippertz (c);  

Sjef Frederiks (c); 

Jrd. Jo Handels tevens Ouders 

Handels en ouders Dohmen; 

 

WOENSDAG 12 JULI 

09.00 uur:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

ZATERDAG 15 JULI 

1e lezing: Jes.55,10-11; 

Ev.: Mt.13,1-23; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00u:  
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ZONDAG 16 JULI 

15e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Jes.55,10-11; 

Ev.: Mt.13,1-23; 

Celebrant: Deken Bouman 

10.00 uur:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Jrd.Sjef en José Brouns-

Hupperetz (st);  

Overl. Fam. Hofland-Dahmen 

en Mevr. Bettink-Dahmen; 
 

DINSDAG 18 JULI 

18.40 uur: Rozenhoedje 
19.00 uur: 

 

Echtp.Hoppers-Retera (st); 

 

WOENSDAG 19 JULI 

09.00 uur: 

 

Overleden familieleden en 

vrienden; 

 

ZATERDAG 22 JULI 

1e lezing: Wijsh.12,13.16-19; 

Ev.: Mt.13,24-43; 

Celebrant: Kapl. Blom 

19.00 uur: Dameskoor 

St.Martinus 

 

Math Feijen (c);  

Leo Smits (c); Ant.Staarink; 

Jrd. Pierre Hartgerink;  

Gerda Schilings en 

overl.fam.leden; 

ZONDAG 23 JULI 

16e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Wijsh.12,13.16-19; 

Ev.: Mt.13,24-43; 

Celebrant: Kapl. Blom 

10.00 uur: Schola 

Gregoriaans 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

T.i.v. alle overl.Rectoren en 

Pastoors van Welten (st);  

Jrd. Chris In de Braeckt; 

Bijzondere intentie;  

Jos Inglot-Vellen;  

Jan Schouten (c); Mieke van 

Emmerik-van der Steen en 

ouders van Emmerik-Peters; 

 

DINSDAG 25 JULI 

18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Giel Bleijlevens (c); 

 

WOENSDAG 26 JULI 

09.00 uur:  

 

ZATERDAG 29 JULI 

1e lezing: 1 Kon.3,5.7-12 

Ev.: Mt.13,44-52; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:   

Tonny Bianchi-Dabekausen , 

Nelly Bianchi-Bisschoff en 

wederzijdse overl.fam.leden 

(st)
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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

