AUGUSTUS 2017
29 juli – 2 september
Grenzen of muren?
Misschien gaat u nog weg? Of bent u net terug? In deze
zomermaanden gaan veel mensen op vakantie; vaak over de
grens naar een ander land. Het begrip 'grens' is voor mijn
gevoel een groot item dat mensen vandaag de dag bezig
houdt. Grenzen zijn toch nodig? Iedereen heeft een
persoonlijke grens. En van de ander wordt verwacht dat hij of
zij die grens respecteert en er niet over heen gaat. Je verliest
je vrijheid als iemand bij jou over de grens gaat. Een zeer
complex en gevoelige discussie is de hele
vluchtelingenproblematiek. Mensen komen over de grens heen,
naar ons, en veel mensen voelen dat hun vrijheid op het spel
staat. Sowieso is er de complexiteit van culturen en religies die
bij elkaar komen waardoor grenzen vervaagd zijn; er zijn
populistische politici die daar handig misbruik van maken.
Waar gaat het fout?
Misschien gaat het fout doordat we van grenzen, muren willen
maken. Nogmaals, grenzen zijn op zich niet verkeerd; door
grenzen om religies, culturen, groepen mensen heen creëren
we een gevoel van bescherming en behoud van identiteit. Maar
zodra we mensen als personen uitsluiten, bouwen we muren
om elkaar heen. Het wordt tijd dat we leren de muren af te
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breken en mensen te ontmoeten en elkaars religie, afkomst en
cultuur te respecteren en te waarderen met hun eigenheid en
identiteit. Op die manier maken we van grenzen geen muren,
maar bouwen we bruggen die leiden tot dialoog, ontmoeting,
van elkaar leren en samen bouwen aan een gemeenschappelijk
doel: vrede!!
Door bruggen te bouwen ontdekken we dat we allemaal één
ding gemeen hebben: dat, achter alle culturele en religieuze
verschillen, we allemaal behoren tot één grote familie der
mensen. Als we elkaar tegemoet treden met open armen, met
respect, met het besef dat we allemaal een kind van God zijn
en dat de ene mens niet beter is dan de ander; dan bouwen
we aan een nieuwe wereld waar meer vrede is. Als christenen
mogen we vertrekken vanuit Gods visie op de mensheid. Het is
God zelf die begonnen is met de grens te overbruggen! Hij
heeft zijn Zoon gezonden om ons te openbaren dat we Gods
kinderen zijn! Het is onze opdracht om grenzen te overbruggen
tussen mensen en te werken aan een beetje meer vrede.
Kapelaan Rick Blom.
Zomerrooster!
In het vorig parochieblad kwam dit uitgebreid naar voren,
voorzien met rooster waarin deze veranderingen vermeld
werden. Voor de maand augustus geldt dat de 10 uur Mis in de
St. Pancratius op de zondagen 6 en 13 augustus naar 9 uur
gaat. De 11.30 uur Mis blijft staan. In de St. Martinus
verschuift de Mis van 10 uur naar 9 uur op de zondagen
van 20 en 27 augustus. Tot en met 27 augustus zijn de H.
Missen in de St. Elisabethkapel niet om 11.15 uur maar om
10.00 uur.
Kroedwusjwandeling
Nogmaals maken we eenieder attent op onze jaarlijkse
kroedwusjwandeling! De eigenlijke dag waarop de bos met 7
kruiden wordt gezegend is 15 augustus, Maria ten

hemelopneming. Maar op zaterdag 12 augustus verzamelen we
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ons bij de St. Josephkerk om 11 uur in de Ontmoetingsruimte.
Hoewel deze kerk in Heerlerbaan ligt, is deze activiteit
nadrukkelijk een activiteit voor iedereen! Leden van het IVN
vertellen ons meer over deze traditie zij begeleiden ons tijdens de
wandeling om de juiste kruiden te plukken. We starten dan iets na
11 en zullen ongeveer een uur wandelen. In het Imstenraderbos is
een aantal jaar geleden een boskapelletje in ere hersteld. Daar
zullen de kroedwusj worden gezegend. Na afloop komen we weer
samen in de Ontmoetingsruimte voor een gezellige nazit met een
kop koffie/thee.
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.” Kosten zijn € 23,00 per
persoon; kinderen t/m 12 jaar € 11,00. Opgeven kon tot 15
Juli.
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.
Bedevaart naar Kevelaer
Op dinsdag 26 augustus gaan we weer met onze parochies
naar Kevelaer! U kunt zich opgeven bij uw parochie, bij het
secretariaat. Geef bij opgave uw gegevens door; zo kunnen we
u laten weten welke opstapplaatsen er zullen zijn en hoe laat
we in de ochtend vertrekken. Kosten zullen ook dit jaar weer
17,50 zijn.
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Gedoopt:

16 Juli Siem van Heumen
GETROUWD :

7 Juli Léanne Krautscheid en Jesse Hofland
INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:
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AUGUSTUS

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 29 JULI
1 e lezing: 1 Kon.3,5.7-12
Ev.: Mt.13,44-52;
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

ZONDAG 30 JULI
1e lezing: 1 Kon.3,5.7-12
Ev.: Mt.13,44-52
Celebrant: Prof.Stevens
19.00 uur:

Tonny Bianchi-Dabekausen ,
Nelly Bianchi-Bisschoff en
Wederzijdse overl.fam.leden;

Sjir Stams; Echtp.HoppersRetera; Medie Hanssen-Meijs
v.w.verjaardag;
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DINSDAG 1 AUGUSTUS
18.40uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

10.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Anouk Bening-Vaessen en Jo
Vaessen; Annelies Vaessen-de
Esch; Jrd.Sjir Sijstermans;
Jrd.Ouders Bosch-Gielkens;

Steffie Schijns (c);
WOENSDAG 2 AUGUSTUS
09.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera (st);

DINSDAG 8 AUGUSTUS
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

VRIJDAG 4 AUGUSTUS
H. Mis in Kapel Benzenrade
19.00 uur: Kapl.Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);
WOENSDAG 9 AUGUSTUS
09.00 uur:

Annelies Vaessen-de Esch vw.
inwoners Benzenrade;
Pierre Lippertz;
Ber Maes; Jeu de Esch.

ZATERDAG 12 AUGUSTUS
KROEDWUSJ
1e lezing: 1 Kon.19,19a;1113a;
Ev.: Mt.14,22-33
Celebrant: Deken Bouman
19.00u:

ZATERDAG 5 AUGUSTUS
1 e lezing: Dan.7,9-10.13-14;
Ev.: Mt.17,1-9;
Celebrant: Kapl.Blom
19.00 uur:

ZONDAG 13 AUGUSTUS
Maria Tenhemelopneming
Kroedwusj
1e lezing: 1 Kon.19,19a;1113a;
Ev.: Mt.14,22-33
Celebrant: Kapl.Blom
10.00 uur:

Marthé Kurvers; Tiny
Waterval-Stevens; Hubert en
Elly Huppertz-Stevens (c);
Leo Ramaekers (c);
ZONDAG 6 AUGUSTUS
Gedaanteverandering van de
Heer
1 e lezing: Dan.7,9-10.13-14;
Ev.: Mt.17,1-9;
Celebrant: Deken Bouman

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Overl.Ouders (st); Fien
Baggen-Diederen; Vervolg>>
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Jrd,Jessie Schouten-Wouters
en overl.leden van de
fam.Schouten; Fam.HoflandDahmen en Mevr.BettinkDahmen; Jos Inglot-Vellen;
Gilbert Peeters;

ZONDAG 20
AUGUSTUS
H.Mis om 9.00 uur
i.v.m. vakanties
e
20 Zondag door het Jaar
1e lezing: Jes.56,1.6-7;
Ev.: Mt. 15,21-28;
Celebrant: Kapl. Blom
09.00 uur:

DINSDAG 15 AUGUSTUS
Maria Tenhemelopneming
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Wijlen Deken C.Buschman
(st); Jrd.Barbara en Norbert
Schmidt-Stalman en nicht
Cathy Smart-Roberts

Giel Bleijlevens (c);
Sjef Frederiks;
WOENSDAG 16 augustus
09.00 uur:

DINSDAG 22 AUGUSTUS
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);
ZATERDAG 19 AUGUSTUS
1 e lezing: Jes.56,1.6-7;
Ev.: Mt. 15,21-28;
Celebrant: Kapl. Blom
19.00 uur: Dameskoor
St.Martinus

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Leo Smits en Ger Maes;

Nelly Bianchi-Bisschoff en
voor Tonny BianchiDabekausen en wederzijdse
overl.fam.leden (st);
Leo Smits en fam.SmitsMaes;

ZATERDAG 26 AUGUSTUS
1e lezing: Js.22.19-23;
Ev.: Mt.16,13-20;
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

WOENSDAG 23 AUGUSTUS
09.00 uur:

Math Feyen;
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ZONDAG 27
AUGUSTUS
H.Mis om 9.00 uur
i.v.m. vakanties
e
21 Zondag door het Jaar
1 e lezing: Js.22.19-23;
Ev.: Mt.16,13-20;
Celebrant: Kapl.Blom
09.00 uur:

ZATERDAG 2 SEPTEMBER
1e lezing: Jer.20,7-9;
Ev.: Mt.16,21-27;
Celebrant:
19.00 uur:
1e Jaardienst Math Feijen;
Jrd. Ouders CordewenerLemmens (st);
Leo Ramaekers (c)

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Kuipers-Kurvers en
overl.kinderen (st)

ZONDAG 3 SEPTEMBER
22e Zondag door het Jaar
1e lezing: JER.20,7-9;
Ev.: Mt.16,21-27;
Celebrant:
10.00 uur: Schola
Gregoriaans

DINSDAG 29 AUGUSTUS
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

WOENSDAG 30 AUGUSTUS
09.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Anouk Bening-Vaessen en Jo
Vaessen (c);
Jrd Giel Bleijlevens;
Annelies Vaessen-de Esch (c);
Jrd.Tiny Waterval-Stevens;
Overl.leden fam HoflandDahmen en Mevr.BettinkDahmen; Hubert en Elly
Huppertz-Stevens (c); Ouders
Waterval-Huppertz en familie;
Jan Schouten (c);

Echtp.Hoppers-Retera (st);
VRIJDAG 1 SEPTEMBER
H. Mis in Kapel Benzenrade
19.00 uur:
Annelies Vaessen-de Esch
vw.Inwoners Benzenrade;
Uit dankbaarheid fam.KuipersPakbier;
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Veel feestelijke data!
We zitten nog volop in de vakantie en misschien hebt u er nog
geen behoefte aan om verder vooruit te kijken… maar er
komen zoveel feestelijke data aan, dat het misschien toch al
handig is om wat overzicht te hebben.
• Zondag 10 september 11.15 uur: 100 jaar parochie St.
Joseph Heerlerbaan. Als onderdeel van het hele feestjaar
zal een plechtige H. Mis worden gevierd door
verschillende priesters die met de parochie zijn
verbonden. Ook zal mgr. Wiertz, bisschop van Roermond
en eerder deken van het dekenaat Heerlen, aanwezig
zijn.
• Zondag 24 september 10.30 uur: 40 jaar parochie St.
Andreas Heerlerbaan, gevierd met een feestelijke H. Mis.
• Zondag 1 oktober 11.30 uur: feestelijke H. Mis bgv het
25-jarig priesterjubileum van deken Bouman en zijn 50 e
verjaardag, die hij dan hoopt te vieren.
• Zondag 15 oktober 10.00 uur: feestelijke H. Mis bgv 100
jaar parochie Molenberg.
• Overigens: op deze zelfde dag neemt dominee van Es
afscheid van Heerlen.
• Zondag 22 oktober: na de Mis van 11.30 uur in de
Pancatiuskerk, in aanwezigheid van onze bisschop en
oud-pastoordeken mgr. Wiertz, zal een beeldje van de
H. Jakobus worden gezegend en worden geplaatst.
15 september concert SELA
Op vrijdag 15 september zal SELA een concert verzorgen in
één van onze kerken. Eerst was dit concert voorzien in de
Pancratiuskerk, maar gezien een gelijktijdig concert op het
plein zal het concert nu waarschijnlijk plaatsvinden in de
Martinusekerk in Welten.
SELA is ontstaan vanuit protestantse achtergrond; men
componeert jaarlijks nieuwe eigentijdse christelijke liederen,
die de band vervolgens zelf ten gehore brengt. Meestal zingt
SELA vooral in het midden van het land, maar dit jaar is in de
kerkentoer ervoor gekozen om ook meer naar de “randen” te
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gaan, zodat men zich ook in Heerlen heeft aangediend. In
totaal zijn er 16 concerten, waarvan er 3 al zijn uitverkocht.
Voor meer info, demo’s en kaarten zie www.sela.nl .
Naslagwerk over historische begraafplaats Heerlen
brengt lokale geschiedenis in beeld
Als hij eens geen rondleidingen door de binnenstad of over de
begraafplaats aan de Akerstraat geeft is Heerlenaar Jan
Teunissen veelvuldig te vinden in het archief van Heerlen.
Speuren en naslaan hoe de zaken daadwerkelijk zaten levert
zijn nieuwe boek over de historische begraafplaats aan de
Akerstraat op. Een duimendik naslagwerk dat de lokale
geschiedenis van Heerlen -en vele Heerlenaren- met tekst en
beeld inzichtelijk maakt en daarmee deze fraaie parkachtige
laatste rustplaats als het ware tot leven brengt.
Maar liefst 256 pagina’s in A4 formaat, in een zeer beperkte
eerste oplage van 100 exemplaren, kwamen onlangs van de
drukker. Fraai voorzien met vele foto’s en heel veel
achtergrondverhalen over de vele Heerlenaren die op de
Akerstraat hun laatste rustplaats vonden neemt kwieke
tachtiger Jan Teunissen eenieder bij de hand en voert hen door
de geschiedenis van onze stad.
De boeken zijn te koop voor € 25 op de volgende plaatsen.
Balie Rijckheyt (Thermen museum) Coriovallumstraat Heerlen,
tijdens de openingstijden van het museum.
Jan Teunissen Burg. de Hesselleplein 29 Heerlen
tel. 045 571 28 55 of na email janteunissen@home.nl
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Walk of Peace
Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan zien we dat
vreedzaam samenleven te vaak niet mogelijk is of op zijn
minst erg moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld dicht bij huis, als
het gaat om de discussies over vluchtelingen of over mensen
die een beetje anders zijn. En verder weg, als het gaat om
meedogenloos geweld en oorlogen. Daarentegen verlangen
steeds meer mensen naar meer verbinding in de samenleving.
In het kader van de Vredesweek 2017 willen het
Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad aan
deze verbinding een bijdrage aan leveren door het organiseren
van een Walk of Peace. De Walk of Peace is een wandeling van
en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien
dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.
Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 17
september a.s. Mensen vanuit verschillende achtergronden
krijgen dan de gelegenheid om elkaar ontmoeten. Het wordt
een wandeling met gesprekken en verhalen die ons met elkaar
verbinden. Hiermee kunnen we ervaren én uitdragen dat vrede
inspireert en verbindt. En u zult het wel met ons eens zijn dat
onze samenleving wel een oppepper en wat meer
vriendelijkheid kan gebruiken. De wandeling begint om 14.00
uur bij de Vredeskapel bij de begraafplaats, Akerstraat 35 en
zal ± anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft wandelen).
De wandeling eindigt in het centrum. Aansluitend zal in een
zaaltje gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en
ervaringen te delen. Er worden koffie en thee geserveerd. Het
thema van de Vredesweek 2017 is: ‘de kracht van
verbeelding’. Met vriendelijke groeten, mede namens:
Ans Houben, voorzitter van het Missionair Overleg Heerlen
Harrie Winteraeken, voorzitter Heerlen Mondiaal en het
Vredesplatform Heerlen
De Walk of Peace wordt dit jaar voor de tweede maal door de
landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook de
website: https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walk-of-peace2016/ •
Promotiefilmpje Walk of Peace: https://youtu.be/JtFZ0WcKgKw
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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@hot mail.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

11

12

