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SEPTEMBER 2017  

1 september – 30 september 

 
Jubileum deken Bouman 1 oktober! 
 
Op zondag 1 oktober vieren we groot feest!! Deken Bouman 
viert dan zijn 25-jarig priesterjubileum waarbij we meteen 

meenemen dat hij dit jaar 50 jaar is geworden. Voor deze 
bijzondere gelegenheid zullen alle Missen in ons cluster 

komen te vervallen! Er zal dus maar 1 Mis plaatsvinden: in de 
tent van het Oktoberfest op het Pancratiusplein. Deze zal 
gehouden worden om 11.30 uur. Dit geeft de kans om deze 

dag bijzonder in het teken te stellen van 'verbinding' tussen 
parochies, tussen mensen. De plechtige Mis zal worden 

opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk zangkoor St. Joseph 
Heerlerbaan-Welten, die dit jaar haar 100-jarig jubileum viert. 
In eerste instantie wilden we medewerking vragen van 

verschillende koren, maar dat bleek praktisch heel erg lastig. 
 

Verdere medewerking zal er zijn van de Stadsschutterij St. 
Sebastianus en vele vrijwilligers. Heel veel dank gaat uit naar 
de organisatie van het Oktoberfest om dit alles mogelijk te 

maken.  
U kunt een financiële bijdrage geven: deze wordt besteed aan 

doelen binnen onze parochies én een persoonlijk cadeau aan 
de deken.  
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U kunt een bedrag overmaken op NL20 ABNA 0448670402 

t.n.v. Verschijning van de Onbevlekte Maagd Maria o.v.v. 
'cadeau jubileum deken Bouman'. Graag uiterlijk 20 september 

overmaken. 
 
We begrijpen ook dat veel mensen fysiek niet zo gemakkelijk 

in de gelegenheid zijn om deze H. Mis bij te wonen.  
We bieden voor hen een 'kerktaxi' aan.  

 
Wie is graag beschikbaar om mensen mee te nemen naar het 
Pancratiusplein??  

Die kunnen zich melden bij het secretariaat van de parochie.  
 

Wie zit zonder vervoer en wil graag met een ander 
meerijden?? Ook graag melden bij het secretariaat.  
 

Er zal geprobeerd worden dit zo goed mogelijk te coördineren. 
Ook graag uiterlijk 20 september doorgeven. 

 

Feestcomité jubileum deken Bouman 
 
 

Bedevaart Kevelaer 26 september 
 

Op dinsdag 26 september gaan we met de bus naar het 
Mariabedevaart Kevelaer. Samen zullen we er de H. Mis vieren, 
waarbij kapelaan Blom zal voorgaan, we bidden samen de 

kruisweg en sluiten af met een lof. Tussendoor is er genoeg 
gelegenheid om winkeltjes te bekijken (al of niet religieus) of 

een terrasje te pikken en een hapje te eten. Samen biddend 
onderweg én er een gezellige dag van maken!  
 

Kosten zullen zijn 17,50 euro en graag voldoen bij aanmelding! 
Opgeven kan bij het secretariaat van de parochie; bij opgave 

graag uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven zodat we 
u weten te bereiken als dat nodig mocht zijn.  
Uiterste opgave datum is 19 September !  
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Rozenkransprocessie en bakdag in het Loorenhof  

Welten,  8 oktober  
 

Op zondag 8 oktober vindt in Welten de jaarlijkse 
rozenkransprocessie plaats. Normaal gesproken is dat de 1e 

zondag van de maand. Maar vanwege het feest van de deken 
op 1 oktober is dit met 1 week verlaat. Om 10.00 uur vieren 

we de H. Mis met muzikale medewerking van mannenkoor 
L'esprit. Aansluitend maken we een rondje om de kerk. Anders 
dan andere jaren eindigen we niet in de kerk, maar lopen door 

richting de Plus naar het bakhuis en zullen daar de processie 
eindigen. Na de processie is er feestelijk samenzijn bij het 

bakhuis met zelfgebakken vlaai! 

 
Veel feestelijke data! 

• 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 de 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 50e 

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. 
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Gedoopt: 

 
30 juli Rivv Valkenberg 

20 augustus Pixie Derkx 
20 augustus Rainn Gibson 

 

 
 

 
OVERLEDEN en uitvaart in onze Parochie : 

 
4 augustus Mevr. Pranger-Close 93jr 
 19 augustus Mevr. Vlot-Driessen 91jr 

 

 
 
 

INLEVERDATUM  

MISINTENTIES  uiterlijk dinsdag: 

  19 
   SEPTEMBER 

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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VRIJDAG 1 SEPTEMBER 

H. Mis in Kapel Benzenrade 

19.00 uur: Deken Bouman 

 

Annelies Vaessen-de Esch 

vw.Inwoners Benzenrade;  

Uit dankbaarheid fam.Kuipers-

Pakbier; 

 

 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 

1e lezing: Jer.20,7-9; 

Ev.: Mt.16,21-27; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:  

 

1e Jaardienst Math Feijen; 

Jrd. Ouders Cordewener-

Lemmens (st);  

Leo Ramaekers (c) 

 

 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 

22e Zondag door het Jaar 

1e lezing: JER.20,7-9; 

Ev.: Mt.16,21-27; 

Celebrant: Prof. Stevens 

10.00 uur: Schola 

Gregoriaans 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Anouk Bening-Vaessen en Jo 

Vaessen (c);  

Jrd Giel Bleijlevens;  

Annelies Vaessen-de Esch (c); 

Jrd.Tiny Waterval-Stevens;  

Vervolg intenties >>>>> 

Overl.leden fam Hofland-

Dahmen en Mevr.Bettink-

Dahmen;  

Hubert en Elly Huppertz-

Stevens (c); Ouders 

Waterval-Huppertz en familie; 

Jan Schouten (c);  

Jrd. Huub van Hout;  

T.i.v.  huwelijksverjaardag. 

 

 

DINSDAG 5 SEPTEMBER 

18.40uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: 

 

Steffie Schijns (c);  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

WOENSDAG 6 SEPTEMBER 

09.00 uur:  

 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 

1e lezing: Kol.1,21-23; 

Ev.: Lc. 6,1-5 

Celebrant: Kapl. Blom 

19.00 uur:   

 

Pierre Lippertz (c) 

 

ZONDAG 10 SEPTEMBER 

23e Zondag door het jaar 

1e lezing: Kol.1,21-23; 

Ev.: Lc. 6,1-5 

Celebrant: Kapl. Blom 

10.00 uur:  

NATIONALE ZIEKENDAG, 

     Zie volgende pagina >> 
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Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Fien Baggen-Diederen; 

Tilly v.d. Bongard-Kuppens 

v.w. verjaardag 

 

DINSDAG 12 SEPTEMBER 

De Heilige Naam van Maria 

18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur:  

 

Ouders Paffen-Wachelder; 

overleden familieleden en 

vrienden; 

 

WOENSDAG 13 SEPTEMBER 

09.00 uur:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 

1e lezing: Sir. 27,30 28 

Ev.: Mt.18,21-35 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00u: 

 

Ant. Staarink;  

Pierre Lippertz (c); 

 

ZONDAG 17 SEPTEMBER 

24e Zondag door het jaar 

1e lezing: Sir. 27,30 28 

Ev.: Mt.18,21-35 

Celebrant: Prof. Stevens 

10.00 uur: Mozart trio 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Jef Frederiks  

DINSDAG 19 SEPTEMBER 

18.40 uur: Rozenhoedje 
19.00 uur: 

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

Kerkoerle v.w. verjaardag; 
Jrd. Ans Niemarkt-Smeijsters 

 

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 

09.00 uur: 

 

Albert Corten 

 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 

1e lezing: Jes.55,6-9 

Ev.: Mt. 20,1-6A; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: Dameskoor 

St.Martinus 

 

Math Feijen (c);  

Ouders Kurvers-Eussen en 

kleindochter Mireille;  

Jrd. Harrie Weerts (st);  

Ger Kurvers;  

Leo Smits en uit dankbaarheid 

voor een 65 jarige (c); 

 

ZONDAG 24 SEPTEMBER 

25e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Jes.55,6-9 

Ev.: Mt. 20,1-6A; 

Celebrant: Prof. Stevens 

10.00 uur: Kerkkoor de Huls  

 

intenties volgende pagina>>> 
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Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Jrd. Mia Hermans-Stoks (st); 

Hub de Esch (st);  

Mia Verhoeckx-Eijmael (st);  

Jos Inglot-Vellen;  

Jan Schouten; 

Fam. Buck-Offergelt; 

 

DINSDAG 26 SEPTEMBER 

18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 

 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 

1e lezing: Ez.18,25-28; 

Ev.: Mt.21,28-32; 

Celebrant: Kapl. Blom 

19.00 uur:  

 

 

 

 

ZONDAG 1 OKTOBER 

GÉÉN HEILIGE MIS in 
WELTEN     dit  I.V.M. 

PRIESTERJUBILEUM 
DEKEN BOUMAN. 

11.30 UUR: GEZAMENLIJKE 
MIS PANCRATIUSPLEIN 

09.00 uur:   

 
 

100 jaar parochie St. Joseph en wijk Heerlerbaan! 
 
Dit jaar staat en komend jaar staat bijzonder in het teken van 

100 jaar Heerlerbaan. Ook de parochie St. Joseph bestaat 100 
jaar. Er zijn verschillende festiviteiten. Graag verwijzen we 

naar www.heerlerbaan100.nl. Elk jaar op de 2e zondag van de 
maand september wordt er een parochietuinfeest gehouden. 

Dit jaar willen we dit grootser aanpakken en streven we naar 
een heus wijkfeest! Op 10 september zal dit plaatsvinden in 
de achtertuin van de pastorie. Om 11.15 uur zal er een 

plechtige H. Mis zijn met muzikale medewerking van het 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten, 

die ook haar 100-jarig jubileum viert. Hoofdcelebrant zal zijn, 
deken Bouman, met assistentie van diaken Keijmis en met 
cocelebratie van verschillende priesters. Pastoor Graat, 

afkomstig van Heerlerbaan en oud-missionaris, zal de preek 
verzorgen. Bijzondere gast is Mgr. Wiertz, bisschop van 

bisschop van Roermond. Hij zal op het eind van de H. Mis een 
dankwoord uitspreken. 
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Na afloop zal er een feestmiddag zijn met medewerking van 

het Recreatie Orkest Koninklijke Harmonie Heerlen, het 
Mannenkoor Polyhymnia en anderen. Tevens zijn er gedurende 

de middag rondleiding door de St. Josephkerk door een 

kundige verteller. 

                                                         Kapelaan Blom. 

 
Parkeren bij de Josephkerk Heerlerbaan 

 
In de buurt rondom de kerk zijn klachten over parkeeroverlast. 

Daarom wordt door de dienst Handhaving en Toezicht strenger 
opgetreden, ook bij de kerk. Speciale aandacht krijgt het 
(geheel of gedeeltelijk) parkeren op trottoirs of in het groen. 

Dit geldt ook voor het trottoir voor de pastorie! Goed om 
rekening mee te houden, want de “bon” bedraagt meestal zo’n 

€ 99,-. Geld waar leuke andere dingen gedaan voor kan 
worden… en wie het over heeft, mag het gerust op de 
collecteschaal doen (nee, niet de bon, maar het geld!) 

 
 

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 
Martinus kerk 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 

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 . 
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100 jaar parochie Molenberg! 
 
De parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd te 
Molenberg bestaat 100 jaar. Dit mogen we niet ongemerkt 

voorbij laten gaan; reden voor een feestje! 'n Hoogtepunt in 
het parochieleven is de jaarlijkse Lourdestriduüm. Voorheen 

bestond dit uit 9 dagen (noveen); thans uit 3 dagen. Deze drie 
feestelijke dagen willen we als 'Lourdesparochie' vieren op 13, 
14 en 15 oktober. 13 en 14 oktober is de plechtige Mis om 

19.00 uur met voorafgaand een half uur aanbidding en 
rozenhoedje. Op zondag 15 oktober zal er een feestelijke 

afsluiting plaatsvinden om 10.00 uur met muzikale 
medewerking van het koor 'Sorbornost' welk een Russisch 
repertoire ten gehore zal brengen. Aansluitend zal er nog een 

samenkomst zijn met alle vrijwilligers van de parochie. 

 

17 september Concert Kamerkoor Concertato in de 
Pancratiuskerk 

 
Aan dit concert zullen naast het kamerkoor ook Cantus Ex 

Corde en Crescendo uit Doenrade meewerken. Het Magnificat 
van Rutter zal met enkele delen ten uitvoer worden gebracht 

door een gezamenlijk koorensemble o.l.v. Steven van Kempen 
en Ton Kropivsek. Cantus Ex Corde zal zorgen voor hier een 
daar een oosterse sfeer en ze zullen trachten tot het uiterste 

gaan ten aanzien van de ambitus van het de koorstemmen, 
van een lage bas tot een extreem hoge tenor. Kamerkoor 

Concertato die het concert organiseert in hun jubileumjaar 
(2017) zal enkele werken uit hun jubileumprogramma laten 

horen waarin John Rutter / Bob Chilcott als centrale 
componisten kunnen worden genoemd. Gemengd koor 
Crescendo zal een scala aan werken laten horen die zij ook 

speciaal hebben ingestudeerd ten aanzien van de Limburgse 
Koordagen die zullen plaatsvinden in Roermond. Dus niet 

zomaar een koorprogramma, een koorprogramma met lef en 
kwaliteit. De entree voor dit concert is vrij, er wordt wel een 
vrije gave gehouden. Dit concert bevelen wij u sterk aan, om 

eens écht te kunnen genieten van koormuziek. 
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Concert Kamerkoor Concertato 17 September, 19.00 uur. 

Entree: vrije gave. 
Uitvoerenden: 

Kamerkoor Concertato 
Cantus Ex Corde 
Crescendo Doenrade 

Steven van Kempen & Ton Kropvisek (Dirigenten). 

 

Persbericht Academie Rolduc 2017/2018 

 
Nu de Academie Rolduc haar vierde jaar ingaat, behoort zij 

reeds tot een vast bestand van vorming en verdieping in 
Limburg. De geschiedenis en ons huidige samenleven reiken 
ons immers steeds opnieuw onderwerpen aan, die onze 

aandacht vragen. Daarom zullen wij ook in het academisch 
jaar 2017-2018 uitdagende thema’s uit ethiek, geschiedenis, 

politiek, theologie en filosofie aan de orde stellen. Voor meer 
informatie en het volledige programma met korte 
omschrijvingen van de lezingen kijk op: 

www.rolduc.nl/academie . 
De data van de bijeenkomsten zijn: 15-09-2017; 20-10-2017; 

17-11-2017; 19-01-2018; 23-02-2018; 06-04-2018; 11-05-
2010; 08-06-2018. De avonden beginnen telkens op een 

vrijdag om 19.00 uur in de grote collegezaal van het 
Grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 82, Kerkrade. Er wordt 
per avond een bijdrage van € 5,- p.p. gevraagd. 

De lezingencyclus van de Academie Rolduc wil vanuit een 
katholieke achtergrond deze verschillende terreinen belichten. 

De uitgenodigde inleiders willen ons daarbij een gids zijn, en 
tot nadenken en dialoog inspireren. U bent van harte welkom 
om aan deze dialoog van gedachten en overtuigingen deel te 

nemen. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11 

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: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-peace-
2016/  •  

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@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

