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NOVEMBER 2017  

28 oktober - 9 december 

                       Allerheiligen/Allerzielen 
 

Allerheiligen/Allerzielen 
 
De tijd gaat snel…. maar lijkt soms ook weer stil te staan. 
Wanneer iemand overlijdt, leven mensen met je mee. Daarna 
ook nog wel even, en soms krijg je net steun van iemand van 
wie je het niet had verwacht. Maar toch: je moet zelf weer de 
draai in het leven weten te vinden. 
Het ritueel van een kerkelijke uitvaart richt z ich zowel op de 
overledene, die we aan God aanbevelen, als ook op de 
nabestaanden: we bidden om troost en kracht. Een uitvaart is 
nooit “leuk” om te doen, maar als priester voel en ervaar ik 
hoe kostbaar het is om daarin voor te gaan. Bijzonder ook aan 
kerkelijke rituelen is, dat ze weer ingebed zijn in een groter 
geheel van vieringen: we dragen HH. Missen op om te bidden 
voor de overleden en de nabestaanden. Tevens komen we één 
keer per jaar samen om de overleden van het afgelopen jaar te 
herdenken én te bidden voor hen, die langer geleden overleden 
zijn, aan wie niemand meer denkt en voor wie niemand meer 
bidt. 
Allerheiligen is de dag, dat we alle heiligen in de hemel eren en 
bidden om hun voorspraak. Allerzielen staan we stil bij alle 
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overledenen en hun nabestaanden; de overledenen van het 
afgelopen jaar worden in diverse kerken met namen genoemd.  
Laten deze dagen voor ons een uitnodiging zijn om samen te 
komen, maar ook om eens extra attent te zijn naar mensen, 
die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. Laten wij 
hen en elkaar tot zegen zijn! 
 
Deken Bouman 
 

Samenkomst nabestaanden: verleden begraven 

 
Een brug die je niet oversteekt is een gemiste kans op een 
ander leven. Chinees spreekwoord. Sommige mensen hebben 
geleerd er niet meer over te praten, als iemand overleden is. 
Ze hebben het verleden niet alleen begraven, maar hebben de 
grond erboven nog eens extra hard aangestampt. Het is 
moeilijk iets te laten groeien op grond die zo hard is 
aangestampt zeker als je die aarde niet kunt of mag 
omspitten. De vraag waarom? Daar krijg je vaak geen 
antwoord op. Daar is ook geen antwoord op te geven. De echte 
troost zit vaak niet in het antwoord maar in het steeds weer 
kunnen stellen van de vraag. 
“Ruimte voor verdriet”. Is een werkgroep die groepen 
organiseert, voor mensen die een partner een kind, een broer, 
zus, een geliefde verloren hebben. Zo’n groep kan een bron 
van inspiratie zijn, die laat zien hoe je uit crisissen nieuwe 
mogelijkheden kunt putten. Het opent perspectieven voor 
mensen die met verdriet en verlies worden geconfronteerd. 
Laat u informeren door de website : www.ruimtevoorverdriet.nl 
Geef je op of neem contact op met Jacques Vestjens, 
jmlvest@planet.nl of 0624959086 of J. Vestjens Bekkerveld 
29. Deze groepen komen bij elkaar in de periode van 
november tot mei. De winterperiode. Plaats en tijd worden 
gegeven. 
De deelname is gratis. 
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Dank, wat een feest! 
 
Woorden schieten tekort om te danken voor mij jubileumfeest 
in de tent ( “het paviljoen”) van het Oktoberfest Heerlen. Het 
was fantastisch en overweldigend: de tjokvolle tent, de sfeer 
van de gezamenlijke Eucharistie, de felicitaties, alles. Dank aan 
Joost en Erik van het Oktoberfest, de besturen en het 
organiserend comité, maar vooral aan iedereen die op welke 
manier dan ook feliciteerde of meeleefde. Ik kan geen keer 
over straat gaan zonder dat mensen erover beginnen of alsnog 
proficiat wensen en verontschuldigden, wanneer ze niet 
aanwezig konden zijn. U zult hopelijk begrijpen dat het voor 
mij onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken. Dankuwel 
dus langs deze weg! Steeds herhaal ik, dat het niet om de 
priester gaat: gemeenschap staat centraal, een priester is 
maar een voorbijganger. Maar: een priester is ook een mens, 
en dan doet het goed om jezelf als deel van een gemeenschap 
te ervaren en je door een gemeenschap gedragen te voelen.  
Dankuwel, op naar hopelijk vele volgende jaren! 
 
Deken Bouman 
 

Nieuwe bisschop 

 
Het speculeren is begonnen, schrijft de krant. En men doet er 
zelf lustig aan mee. Er wordt zelfs betekenis aan toegekend, 
dat een benoeming na het ontslag ze lang duurt. Daarmee 
geeft men aan weinig gevoel te hebben met de kerkelijke gang 
van zaken: het bekendmaken van de nieuwe bisschop is 
normaal pas te verwachten wanneer de bisschop echt is 
teruggetreden, en dat zal pas op 2 december zijn. Zijn afscheid 
zal plaatsvinden op 9 december in Roermond. 
Wie de nieuwe bisschop wordt, weet niemand: het kapittel 
(onder wie oud-deken van Galen!) heeft een lijst van 3 namen 
opgesteld van kandidaten, die via de bisschoppenconferentie 
en de nuntius naar Rome gaat. Daar kan men zich laten 
inspireren door de lijst, maar ook met een totaal andere naam 
komen. 
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Wij danken Mgr. Wiertz, oud-deken van Heerlen, voor zijn 
inzet en ambt en wensen hem veel zegen toe; samen met hem 
bidden we voor een goede opvolger. 
 

Aanmelding voor Communie en Vormsel 
 
Er zijn drie stappen die eigenlijk bij elkaar horen. Als 
pasgeborene (meestal...) word je gedoopt. Water is een 
symbool van 'leven'. Meer dan symbolisch wil het doopsel 
iemand opnemen in het leven van de Kerk en een leven met 
God. De Kerk, die - meer dan een gebouw - bestaat uit 
mensen die samenkomen en geloven, biedt een 2e stap aan 
die gewoonlijk plaatsvindt rondom het 7e/8e levensjaar (in de 
praktijk aan groep 4 van de basisschool). Zoals wij niet zonder 
voedsel kunnen leven en opgroeien, zo wil Jezus zich als 
voedsel geven om te leven en opgroeien in liefde. Het is altijd 
een heel feestelijk gebeuren de 1e Communie te ontvangen. 
De 3e stap is het Vormsel en wordt gegeven aan 11-12- 
jarigen (in de praktijk aan groep 8 van de basisschool). 
Kinderen worden zelfstandiger en gaan zich steeds meer eigen 
ideeën vormen en keuzes maken. In het ontvangen van het 
Vormsel wil God laat weten dat Hij er altijd wil zijn als een 
hand in de rug. Hoe zelfstandig je ook bent, de ervaring van 
het leven laat toch zien dat je het niet helemaal alleen kunt. 
Niet voor niks leggen de ouders hun rechterhand op de 
schouders van hun kind tijdens het Vormsel en legt de 
vormheer (degene die komt vormen) zijn hand op het hoofd 
van de vormeling; God houdt ons altijd de hand boven het 
hoofd. De olie, waarmee een kruis wordt gemaakt op het 
voorhoofd, trekt in de huid; dat is wat olie doet. De H. Geest, 
Gods liefde wil ons doordringen in ons verdere leven. 
 
Dit zijn stappen die de Kerk aanbiedt! Op de scholen van ons 
cluster zijn de aanmeldingen rondgegaan voor opgave 
Communie en Vormsel. Mocht iemand niet gedoopt zijn; dit is 
op alle leeftijden mogelijk! Via deze weg brengen we het 
nogmaals onder de aandacht. Bij vragen kunt u zich altijd 
wenden tot een van de priesters (deken of kapelaan) die 
vermeld staan in dit parochieblad. 
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4 november - Vormelingendag 
 
Voor de vormelingen die zich hebben opgegeven is er een 
gezamenlijk startmoment. Dit moment is voor alle vormelingen 
van het dekenaat Heerlen; dat zijn alle parochies van Heerlen, 
Voerendaal, Hoensbroek en Brunssum. Op zaterdag 4 
november komen we samen in het sportcomplex de Joffer te 
Kunrade. Er wordt een leuk spellencircuit uitgezet. Daarna is er 
een fakkeltocht naar de kerk van Kunrade en wordt er 
afgesloten met een gebedsdienst. Deze wordt dit jaar geleid 
door kapelaan Blom. 
 
 
 

Concert CanthAnimus 28 oktober 
 
Het Arnhems koor CantAnimus gaat een bezoek brengen aan 
Limburg en zal op zaterdag 28 oktober as. om 20.30u een 
bijzonder concert geven in de St. Martinuskerk onder het 
thema 'Stem en Stilte'. Liefdevolle en troostrijke klanken voor 
hen, die hun dierbaren herdenken. Het centrale gedeelte wordt 
gevormd door het Requiem 'veur mien Moe', gecomponeerd 
door de dirigent Caspar van der Vinne. Een eigentijds requiem, 
waarover de componist zelf zegt: 'Ik heb het geschreven, 
denkend aan mijn moeder, die heel wat geknokt heeft in haar 
leven. Voordat ik ging componeren heb ik geluisterd, bij en in 
de kerk om te luisteren wat er voor mij zou moeten klinken om 
van iemand liefdevol afscheid te nemen.' Het koor CantAnimus 
zou deze prachtige muziek graag met ons delen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en er is geen verkoop van kaarten. Er 
zal wel een deurcollecte plaatsvinden na afloop van het 
concert. Noteert u 28 oktober in uw agenda en wees welkom! 
 
Kapelaan Blom. 

 
 

 
 



 

 
 

6 

2 december - Gezinsmis met zegening 
adventskransen 
 
Het komt al gauw dichterbij... de adventstijd. De advent is de 
tijd waarin we ons voorbereiden op het kerstfeest. In volgend 
parochieblad daar meer aandacht over. Maar toch alvast de 
vermelding dat er op zaterdag 2 december om 19.00 uur in 
de St. Martinuskerk van Welten een gezinsmis plaatsvindt; 
dit is het eerste weekend van de advent, precies 4 weken voor 
kerst. Dit jaar valt op zondag 24 december de 4e zondag van 
de advent (in de ochtend) en kerstavond samen! Iedereen is 
welkom, op 2 december, om zijn/haar adventskrans mee te 
nemen. Bij binnenkomst kunnen deze worden afgegeven en 
worden ze voor bij het altaar neergelegd. Ze worden dan 
gezegend en tijdens de Mis zal aan een grote adventskrans de 
1e kaars aangestoken worden. Een viering voor jong en oud. 
Wees welkom! 
 

Allerheiligen en Allerzielen 
 
Op woensdag 1 november is het Allerheiligen, een feestelijke 
dag waarin alle heiligen in de hemel worden aangeroepen voor 
ons te bidden. Allerzielen, een dag later, waarin bijzonder stil 
wordt gestaan bij de dierbare overledenen die op weg zijn naar 
de hemel en wij bijzonder voor hen bidden. Ook een dag om 
stil te staan bij ons verdriet en te bidden om kracht en troost. 
In de St. Pancratiuskerk wordt aan deze dagen extra aandacht 
gegeven en wordt de H. Mis gevierd om 10.00 uur met 
muzikale ondersteuning. Op zondag 29 oktober staan we stil 
bij de overledenen van het afgelopen jaar. In de Molenberg 
worden de namen genoemd tijdens de Mis van 10.00 uur en in 
de Pancratius om 11.30 uur. In Moeder Anna worden deze 
genoemd tijdens de H. Mis van zaterdag 28 oktober. In de St. 
Elisabethkapel worden álle mensen genoemd die gewoond 
hebben in Parc Imstenrade tijdens de zondagse Mis van 11.15 
uur. In de St. Joseph en in de St. Martinus worden op 29 
oktober de namen genoemd tijdens het lof om 15.00 uur, 
waarna aansluitend de graven worden gezegend. 
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OVERLEDEN IN DE PERIODE 1 NOVEMBER 2016 T/M 19 

OKTOBER  2017 en UITVAART VANUIT ONZE PAROCHIE. 

 
2016: 

 07-11 ANOUK BENING-VAESSEN 45 jr 

 10-12 TILA BRUGMANS-LECHNER 88 jr 

 12-12 ANNELIES VAESSEN-de ESCH 71 jr 

 

2017: 

 03-01 MARIAN BARDOUL-van KERKOERLE 79 jr 

 10-01 JEF FREDERIKS 82 jr 

 14-01 HUB GIELKENS 87 jr 

 04-02 KAREL SERVAIS 88 jr 

 07-02 HUBERT HUPPERTZ 84 jr 

 12-02 LEO SMITS 78 jr 

 06-03 LEO RAMAEKERS 79 jr 

 07-04 PIERRE HANSSEN 80 jr 

 11-04 BEN BAUR 69 jr 

 21-04 HERMAN CORNELISSEN 78 jr 

 04-05 JAN SCHOUTEN 85 jr 

 11-05 STEFFIE SCHIJNS 90 jr 

 08-06 TOOS BOSTEN 85 jr 

 04-08 TONNIE PRANGER-CLOSE 93 jr 

 19-08 THEA VLOT-DRIESSEN 91 jr 

 17-09 SAM SCHRÖDER 10 dagen 

 01-10 ANNIE FREDERIKS-DOHMEN 79 jr 

 08-10 JULES VAESSEN 77 jr 

 

MOGE ALLEN RUSTEN IN VREDE 
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Gedoopt: 

 
24 september Nina Prickaerts 

08 oktober Evyn Grundel 
 

 
 

Overleden en Uitvaart vanuit onze Parochie: 
 

17 september Sam Schröder 10 dagen 
01 oktober Annie Frederiks-Dohmen 79 jr 

08 oktober Jules Vaessen 77 jr 
 

 
 

INLEVERDATUM  
MISINTENTIES  uiterlijk dinsdag: 

28 

November 
Voor de periode van 9 dec tot 27 Januari 2018 
 

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. 
Tevens om de stookkosten te minderen is de H.Mis op 

zaterdag (indien mogelijk) weer in de dagkapel, dit jaar 

vanaf 4 November. 

mailto:sintmartinus@home.nl
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ZATERDAG 28 OKTOBER 

1e lezing: Ex. 22, 20-26; 
Ev.: Mt.23, 34-40; 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:  

Math Feijen (c); Ouders 

Mertens-Eurlings (st);        

Jrd. Ouders Huijnen-Langen. 
Jrd. Marianne Spiga;       

Om 20.30u na de H. Mis 

concert van het koor 
CanthAnimus uit Arnhem 

in de St. Martinuskerk 

ZONDAG 29 OKTOBER 

ALLERHEILIGEN VIERING 

30e Zondag door het Jaar  

1e lezing: Ex. 22, 20-26;Ev.: 
Mt.23, 34-40; 

Celebrant: Kapl. Blom 

10.00 uur: Slavisch Ensemble 
“de Baanzenger”. 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Echtp. Kerckhoffs-Derks (st); 

Ouders Hoenkamp-Boumans 

en zoon Rob (st); Ouders 
Alebeek-Verheijden en overl. 

fam.leden (st);José en Sjef 

Brouns-Hupperetz (st);  
Jrd. Madeleine van der Kroon 

(st); Ouders Mathieu Heuts-

Quadvlieg (st) en Sjir 
Sijstermans;     vervolg 

intenties zie boven> 

Voor alle overl. weldoeners vd 

Parochie (st); Hub Volders en 
Bertha Volders-Hupperetz 

(st); Overl. vd fam. Hofland-

Dahmen en Mevr. Bettink-
Dahmen; Sjir Stams en fam; 

Dominic Hennus en de overl. 

vd fam. Hennus-Schrijvers en 
voor Ouders Lagro- Crombag;  

Leo Smits; Giel Bleijlevens; 

Jrd Echtpaar Gelissen-
Kipperer; Ouders Frijns-

Dekkerkleijn en de overl. vd 

fam. Daniëls-Frijns; 
Jrd. Ouders Kerckhoffs-

Smeets en fam. Fransen;  

fam. Buck-Offergelt en fam. 
Rutjens 

 
 

15.00u ALLERZIELEN LOF 

met zegening van de 
graven. 

Celebrant: Kapelaan Blom 

Met Kerkelijk Zangkoor 
Schandelen. 
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DINSDAG 31 OKTOBER 

18.30u: Uitstelling met  
Rozenhoedje 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

WOENSDAG 1 NOVEMBER 

ALLERHEILIGEN 
09.00 uur:  

 

Voor O.L. Vrouw en alle 
heiligen (st) 

 

 
ZATERDAG 4 NOVEMBER 

1e lezing: Mal. 1,14b-2,2b.8-

10 
Ev.: Mt. 23,1-12 

Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:   
 

Tiny Waterval-Stevens; 

Hubert en Elly Hupperetz-
Stevens  (c) 

Leo Ramaekers  (c) 

 
ZONDAG 5 NOVEMBER 

31e Zondag door het jaar 

1e lezing: Mal. 1,14b-2,2b.8-
10 

Ev.: Mt. 23,1-12 

Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur:Schola Gregoriaans 

 

Intenties zie volgende blok 
 

 

1e Jrd. Mia Op ’t Broek;  

1e Jrd Anouk Bening-
Vaessen;  

Jan Schouten (c );  

Annelies Vaessen-de Esch(c); 
Ben Vork en fam; 

Jo Vaessen. 

 
DINSDAG 7 NOVEMBER 

18.40u: Rozenhoedje 

 
Ouders Paffen-Wachelder; 

Steffie Schijns (c ); 

 
WOENSDAG 8 NOVEMBER 

09.00 uur:  

 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Overl. fam.leden en vrienden 

 
 

VRIJDAG 10 NOVEMBER 

18.30 St. MAARTEN VIERING  
(Géén H.Mis)  

met kapelaan Blom 

 
ZATERDAG 11 NOVEMBER 

1e lezing: Wijsh.6,12-16 

Ev.: Mt.25,1-13 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: 

 
Ouders Kurvers-Eussen en 

kleindochter Mireille;  

Ger Kurvers 
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ZONDAG 12 NOVEMBER 

32e Zondag door het jaar 
1e lezing: Wijsh.6,12-16 

Ev.: Mt.25,1-13 

Celebrant: kapl. Blom  
10.00 uur: Ensemble 

Excludent 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

Trautje Janssen-Stevens en 

Hubert Janssen (st); 
Fien Baggen-Diederen; Jrd. 

Tilly v.d. Bongard-Kuppens; 

Jrd. Albert Corten;  
Jrd. Ouders Eussen-Mertens 

 

      
DINSDAG 14 NOVEMBER 

18.40u:  Rozenhoedje 

 
Wim Ellenbroek 

 

WOENSDAG 15 NOVEMBER 
09.00u:  

 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

ZATERDAG 18 NOVEMBER 

1e lezing: Spreuk. 31,10-
13.19-20.30-31 

Ev.: Mt. 25,14-30 of 14-

15.19-20 
Celebrant: kapl. Blom 

19.00 u: Dameskoor St. 

Martinus;  
              zie boven>> 

 

Leo Smits; Joep Koenen; 

Overl. van de families Extra 
en Schillings 

 

ZONDAG 19 NOVEMBER 
CAECILIAFEEST GEMENGD 

KERK. ZANGKOOR St. 

JOSEPH HEERLERBAAN-
WELTEN 

33e Zondag door het Jaar 

1e lezing: Spreuk. 31,10-
13.19-20.30-31 

Ev.: Mt. 25,14-30 of 14-

15.19-20 
Celebrant:Deken Bouman  

10.00 uur:  

 
Zeswekendienst Annie 

Frederiks-Dohmen; 

Marthé Kurvers; Echtp. 
Hoppers-Retera (st);  

Han Vlas-Miltenburg (st); 

Jos Inglot-Vellen;  
Jan Schouten (c );  

Harry Vluggen en zoon;  

Ouders Wim Schrijvers en 
Diny Schrijvers-Tijhuis 

  
DINSDAG 21 NOVEMBER 
18.40u: Rozenhoedje. 

 

Jrd. Louise Paffen 
 

WOENSDAG 22 NOVEMBER 

09.00 uur: 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 



 

 
 

12 

ZATERDAG 25 NOVEMBER 

1e lezing: Ez.34,11-12.15-17 
Ev.: Mt. 25,31-46 

Celebrant: Kapl. Blom 

19.00 uur: organist J. Franck 
 

Zeswekendienst Jules 

Vaessen;  
J. Vrösch-Quadvlieg en 

kinderen (st) 

 
ZONDAG 26 NOVEMBER 

CAECILIAFEEST T.O.G. 

Christus Koning v.h. heelal 
1e lezing: Ez.34,11-12.15-17 

Ev.: Mt. 25,31-46 

Celebrant: Deken Bouman 
10.00 uur: T.O.G. 

 

Math Feijen (c );  
Jrd. Ome Jo Mertens (st); 

Echtp. Hoppers-Retera (st);  

Fam.De Esch-v.d. Winkel (st);   
Jrd. Hub Boumen en zoon 

Wim (st) en zus Thérèse en 

Frans Mertens;  
Jrd. Eric Luijten (st) 

 

 
DINSDAG 28 NOVEMBER 

18.40u: Rozenhoedje. 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jrd. Ouders Wachelder-Hazen 

 
 

 

WOENSDAG 29 NOVEMBER 

09.00 uur: 
 

Carola Tuinstra-Kloppenburg 

 
ZATERDAG 2 DECEMBER  

GEZINSMIS 

BEGIN ADVENT 
1e lezing: Jes. 63.16b-

17,19b;64,3b-8 

Ev.: Mc. 13.33-37 
Celebrant: 

 

Tiny Waterval-Stevens, 
Hubert en Elly Huppertz-

Stevens (c ); 

Leo Ramaekers (c ) 
 

ZONDAG 3 DECEMBER 

1e zondag v.d. Advent 
1e lezing: Jes. 63.16b-

17,19b;64,3b-8 

Ev.: Mc. 13.33-37 
Celebrant: 

10.00 uur:Schola Gregoriaans 

 
t.i.v. de H. Barbara (st); 

Sjir Stams;  

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Sjef Brouns (st); 

Anouk Bening-Vaessen en Jo 

Vaessen;  
Annelies Vaessen-de Esch (c ) 
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DINSDAG 5 DECEMBER 

18.40u: Adventsvesper. 
 

Ouders Paffen-Wachelder 

 
WOENSDAG 6 DECEMBER 

9.00 uur: 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

ZATERDAG 9 DECEMBER 
1e lezing: Jes. 40,1-5. 9-11 

Ev.: Mc. 1,1-8 

Celebrant: 
19.00 uur 

 

Harry Hanssen 
 

ZONDAG 10 DECEMBER 

2e zondag v.d. Advent 
1e lezing: Jes. 40,1-5. 9-11 

Ev.: Mc. 1,1-8 

Celebrant: 
10.00 uur: W.F. Koor 

 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Fien Baggen-Diederen;  

overl. ouders Waterval-

Huppertz en overl. fam. 
Leden;  

H.Mis uit dankbaarheid 

 
DINSDAG 12 DECEMBER 
18.40u: Adventsvesper. 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 

WOENSDAG 13 DECEMBER 

9.00 uur: 
 

ZATERDAG 16 DECEMBER 

1e lezing: Jes.61,1-2a. 10-11 
Ev.: Joh. 1,6-8. 19-28 

19.00 uur:dameskoor St. 

Martinus 
 

Leo Smits; Harry Hanssen 

 
ZONDAG 17 DECEMBER 

3e zondag v.d. Advent 

1e lezing: Jes.61,1-2a. 10-11 
Ev.: Joh. 1,6-8. 19-28 

Celebrant: 

10.00 uur: Voerendaals 
Mannenkoor 

 

1e Jrd. Annelies Vaessen-
de Esch; 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jrd. Harrie Goltstein en 
Claartje Goltstein-Bosch (st); 
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Wie helpt onze Parochie? 
 
Net als vele andere organisaties en verenigingen geldt ook 
voor een Parochie dat zij afhankelijk is van vrijwilligers. 
Vrijwilligers die in beide gevallen steeds moeilijker te krijgen 
zijn. Hierop is ook onze Parochie helaas geen uitzondering.   
Een oproep in een eerdere editie van het Martinusnieuws heeft 
helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom 
nogmaals deze oproep.  
Ter versterking van ons kosterteam zijn we op zoek naar 
mensen (man of vrouw) die hiervan deel willen uitmaken. De 
werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het openen en 
sluiten van de kerk voor en na een dienst, het verzorgen van 
de priestergewaden en alle andere zaken die voor een dienst 
nodig zijn. Denk daarbij onder meer aan het aansteken van de 
kaarsen, het luiden van de klokken en het gereed zetten van 
alle attributen die voor een H. mis nodig zijn. 
De werkzaamheden worden volgens een samen met de andere 
kosters te maken rooster uitgevoerd. 
 
Voor de H. Missen in het weekend zijn we nog op zoek naar 
vrijwilligers (man of vrouw) om onze collectantengroep te 
versterken. In de praktijk betekent het dat men een tot twee 
maal per maand wordt ingedeeld op de zaterdag of zondag en 
tijdens de feestdagen. Twee keer per jaar wordt een schema 
opgesteld waarbij dan rekening wordt gehouden met elkaars 
wensen. 
Ook zoeken wij nog mensen die als acoliet bij een 
uitvaartmis van overledenen van onze Parochie willen 
assisteren. Wanneer en hoe vaak is uiteraard niet aan te 
geven. Maar gemiddeld zijn het op jaarbasis 20 uitvaarten. 
 
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 Tel : 045 5713225 of via de mail op 
sintmartinus@home.nl .   
Daarna zal met u contact worden opgenomen. 
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Met de grote najaarspoets op 16 
November vanaf 09.00 uur door de 
dierbare vrijwilligers, wordt onze St. 
Martinuskerk weer flink onder handen 
genomen.  
 
Van koperwerk tot kerkbank. Alles 
blinkt dan weer.  
 

Met nog meer vrijwilligers zou onze kerk nog meer blinken.  
 
Wie voelt zich misschien geroepen onze vrijwilligers te helpen? 
 

Aanwezigheid priesterstudenten in Heerlen 
 
In ons bisdom zijn nu zo’n 45 priesterstudenten, het 
merendeel van hen komt uit verre buitenlanden. Zij leren 
tijdens hun opleiding ons land en onze cultuur wat kennen door 
stages, zoals bv. in het Toon Hermanshuis, door 
talencursussen in Heerlen en door actief op pad te gaan. Drie 
van hen zullen dan ook vaker in onze parochiekerken 
opduiken: Vijay Nallipogu, John Ashirvadam en Arulraj 
Mariasusi, alle drie afkomstig uit India. Zij zullen met name in 
de Pancratiuskerk aanwezig zijn, soms ook in de andere 
kerken. 
Laten wij hen met open armen ontvangen; laten wij hen 
helpen om zich thuis te voelen in Nederland! 
 
Deken Bouman 
 

Kerkbijdrage 
 
Het jaar gaat al weer snel… alles wat we doen, kunnen we 
doen dankzij uw financiële steun. Hebt u er al aan gedacht om 
uw kerkbijdrage over te maken? Anders zien we die graag 
alsnog tegemoet. Dank! 
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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 of 06 10 98 38 91 (alleen dringend) 

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

