FEBRUARI 2018

27 januari-27 februari

Goede afsluiting van 2017 en een goed begin van
het nieuwe jaar

Het jaar 2017 hebben we goed afgesloten! Dankzij de inzet
van vele bloemversierders, kerkstalbouwers, kosters,
schoonmakers/maaksters, gezinsmisgroepen, koren,
organisten en allerlei andere vrijwilligers en geestelijken
hebben we in de verschillende kerken op verschillende
manieren Kerstmis mogen vieren. De Zoon van God is voor ons
geboren en nodigt ons uit om op weg te gaan en te bouwen
aan een wereld van vrede!
Met die boodschap zijn we het nieuwe jaar in gegaan, dat nu al
niet meer zo nieuw is. Misschien zijn zelf al goede voornemens
verdampt…?
Ik wens iedereen, mede namens de andere geestelijken, de
leden van de lokale gremia en van het overkoepelend
kerkbestuur, heel veel zegen voor het nieuwe jaar!
Deken Bouman
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Vastelaovend doorbreken van macht
De gebruiken rondom carnaval (in het Limburgs
'vastelaovend') laat zien dat het feest álles te maken heeft met
het doorbreken van macht en daardoor het creëren van
saamhorigheid. Bij macht denken we aan de krijgsmacht, het
leger, koning of burgemeester. We zien dan ook dat veel
gebruiken binnen de carnavalswereld een persiflage zijn op
gebaren en gebruiken die te maken hebben met wereldse
macht. Een raad van elf draagt specifieke mutsen; deze
worden 'steake', 'sjuutjes' of 'keteermutse' genoemd. De vorm
verraadt dat ze afkomstig zijn uit het leger en dat zie je aan de
(vaak) schuine flap aan de zijkant. Ook het handgebaar bij het
uitroepen van 'alaaf' is te herleiden uit de wereld van de
krijgsmacht. In plaats van het saluut (de rechterhand tegen de
rechterslaap) wordt de rechterhand, gedraaid, tegen de
linkerslaap gehouden; er zijn ook verenigingen die de
linkerhand, gedraaid, tegen de rechterslaap houden. Denk aan
de ketting bij een prins als teken van macht zoals ook een
burgemeester een ketting om heeft. Denk aan de scepter van
de prins en de steak met veren als een soort van persiflage op
een kroon. En uiteraard het overdragen van een sleutel zodat
prins carnaval met zijn gevolg (leger) symbolisch de macht kan
overnemen. De rollen worden omgekeerd: machtsposities
wordt doorbroken, de 'gewone man' neemt de macht even
over en iedereen is aan elkaar gelijk. Het schminken en
verkleden wordt vaak misbruikt om te vluchten en je te
verstoppen achter een masker en je te misdragen; helaas door
toedoen van (overmatige) alcohol. Terwijl het feitelijk moet
aansluiten bij die andere gebaren en gebruiken die staan voor
het doorbreken van rangen en standen, een gevoel van
saamhorigheid te creëren en in harmonie samen het leven te
vieren. In feite sluit dit aan bij de christelijke boodschap: God
laat zien, in Jezus, dat Hij mens met mens wil zijn, dat Hij niet
boven mensen wil staan maar met ons door het leven wil
trekken als een 'gelijke'. Jezus is de 'perfecte gelijke', want Hij
is in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Wat een
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goddelijke en serieuze taak is er voor ons weggelegd om in zijn
voetsporen te treden en met onze hele houding laten zien dat
we niet boven mensen moeten staan, maar naast mensen. Dát
is de kern van vastelaovend: het draagt diepe waardes in zich
die te maken hebben met het leven! Voor
iedereen die vastelaovend viert: schoeëne
daag en veul plezeer!

Kapelaan Rick Blom.
Carnavalsmis 4 februari
Als kapelaan, maar zéker ook als lid van de
raad van 11 van c.v. de Vlavreters, nodig ik
iedereen uit om op zondag 4 februari de jaarlijkse carnavalsmis
bij te wonen om 10.00 uur. Diegenen die onlangs door de Dr.
Ing. van Lennepstraat zijn gelopen/gereden, kunnen het niet
ontgaan zijn: een heel stuk van de straat versierd en zelfs een
naamsverandering: 'Prins Guido II sjtroat'! Tijdens de
carnavalsmis verwelkomen we heel bijzonder onze
hoeëglustigheid Guido II (Sauren), samen met jeugdprins Cas
I (Gidding) en bloemenmeisje Imke (Feijen). De Mis wordt
muzikaal opgeluisterd door het WF-koor. Uiteraard is een H.
Mis een serieuze zaak, maar binnen dat kader zal er
ongetwijfeld een ludieke inhoud aan gegeven worden. Humor
en het leven met een lach draaglijk maken is namelijk ook,
serieus!, een hele goede en zinvolle zaak! Alaaf!

Kapelaan Blom.
Aswoensdag 14 februari en begintijd van bezinning
Het einde van vastelaovend kan heel dubbel zijn. Als ik uit
eigen ervaring spreek, dan voel ik altijd een tegenstrijdigheid.
Enerzijds is het ontzettend jammer dat een prachtig feest, zo
groots als het leven zelf, ten einde is. Aan de andere kant heb
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ik ook altijd het gevoel: 'het is weer welletjes geweest.' De
carnavalstijd is een tijd waarbij we samen hebben gevierd,
gedeeld, gelachen en hier en daar misschien zelfs eventjes
elkaar bemoedigend op de schouders hebben geklopt als een
emotie even te veel werd. Die tijd kan heel intens zijn! We
hebben het als mensen nodig om dan ook even tot rust en
bezinning te komen. Op woensdag 14 februari om 19.00 uur
nodig ik iedereen uit om naar de St. Martinuskerk te komen.
Op het voorhoofd krijgt iedereen die naar voren komt een
kruisje van as getekend. En bij het ontvangen wordt gezegd:
'bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap.' Is die blijde
boodschap anders dan wat we met de vastelaovend hebben
gevierd?? Ik denk van niet! We mogen geloven in een God die
van mensen houdt en tot wie we ons mogen (be)keren; we
mogen geloven in de binding tussen mensen die we met
carnaval hebben gevoeld en uitgedragen. Het is zinvol om te
bezinnen hoe we het hele jaar elkaar door het leven willen
dragen als een hechte gemeenschap van mensen en bewust te
worden dat we mogen groeien in onderlinge saamhorigheid.

Kapelaan Blom.
Mgr. Schreurs welkom in Heerlen!
Wanneer u dit leest, heeft mgr. Schreurs afscheid genomen als
pastoor-deken van Schinnen. Velen in Heerlen kennen hem
goed, omdat hij als aalmoezenier van Sociale Werken ruime
tijd heeft gewerkt en gewoond in onze stad.
Hij komt weer teug: hij zal zijn intrek gaan nemen in Parc
Imstenrade. We heten hem van harte welkom en hopen dat hij
zich bij ons thuis zal voelen!
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Tarieven 2018
Het bisdom verhoogt de tarieven, die we per 1 januari in onze
parochies hanteren. Dat betekent:
• Misintentie weekend:
€ 27,50
• Misintentie weekdag:
€ 12,50
• Tarief huwelijk (*):
€ 0,- tot € 440,• Tarief uitvaartmis (*):
€ 0,- tot € 440,• Bijdrage voor begeleiding naar crematorium
dan wel een andere begraafplaats na een
voorafgaande kerkdienst
€ 60,00
• Bijdrage voor de begeleiding van een
parochiepriester/diaken in crematorium zonder
een voorafgaande kerkdienst
€ 440,00
• Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende
uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 440,00
( * ) Bij een huwelijk of een uitvaart geldt, dat de kerkbijdrage
van de laatste vier jaar in mindering wordt gebracht op de
rekening. Bij voldoende kerkbijdrage zijn deze vieringen dus
gratis; wanneer geen kerkbijdrage is betaald, bedraagt de
rekening € 440,-.
In alle gevallen geldt: het gaat de kerk niet om het geld, maar
we hebben het helaas wel nodig om te kunnen voortbestaan.
Wanneer iemand het echt niet betalen kan, is er altijd een
gesprek mogelijk.
De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op 110,-euro voor 2018.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto
inkomen van een economische eenheid.

Het kerkbestuur.
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Getrouwd:

23 Dec Rob Vervoort en Janine Amkreutz

Gedoopt:

10 Dec Guus Geurden

Overleden en begeleid vanuit onze Parochie
15 december Tiny Nolten 78 jr
25 december Lei Gijsbers 92 jr
27 december Annie Blank-Busscher 94 jr
05 januari Riet Niederer-Vermeulen 78 jr
12 januari Martin Tjwa 71 jr.
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INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

6

Februari 2018
Voor de periode van 24 februari tot 31 Maart

In verband met Carnaval is het
parochiekantoor dinsdag 13 februari
gesloten.
Per mail is het dan toch nog mogelijk
intenties op te geven tot 13 februari
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
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ZATERDAG 27 JANUARI
1 e lezing: Deut. 18,15-20
Ev.: Mc. 1,21-28
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:
Jrd. Ouders Kraussen-Haen
(st); Jrd. Ouders FrederixDohmen
ZONDAG 28 JANUARI
4e zondag door het jaar
1 e lezing: Deut. 18,15-20
Ev.: Mc. 1,21-28
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Kamerkoor
Phoenix
Echtp. van Enckevort-Bos
(st);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Bertie Loozen-Theunissen (c);
Jrd. ouders van der KroonRikkers en broer Reinier van
der Kroon

DINSDAG 30 JANUARI
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 31 JANUARI
H. Johannes (Don) Bosco,
priester

ZATERDAG 3 FEBRUARI
5e zondag door het jaar

Blasiuszegen
1e lezing: Job 7,1-4.6-7
Ev.: Mc.1,29-39
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur: Organist Marcel
Konieczny
Zeswekendienst
Mia Frusch-Cuypers;
Leo Ramaekers (c);
Jef Frederiks (c);
Tiny Waterval-Stevens;
Jrd. ouders SijstermansReinaerts en Liza en Annie
Reinaerts

ZONDAG 4 FEBRUARI
5e zondag door het jaar

Blasiuszegen en
Carnavalsmis
1e lezing: Job 7,1-4.6-7
Ev.: Mc.1,29-39
Celebrant: Kapl. Blom
10.00 uur: W.F. Koor
Annelies Vaessen-de Esch (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Math Feijen (c); Bertie
Loozen-Theunissen (c)

09.00 uur:
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DINSDAG 6 FEBRUARI
18.40 uur: Rozenhoedje
Ouders Paffen-Wachelder;
echtp. Hoppers-Retera (st)

DINDSDAG 13 FEBRUARI

GÉÉN AVONDMIS
Parochiekantoor
gesloten

WOENSDAG 7 FEBRUARI
09.00 uur:

Aswoensdag

ZATERDAG 10 FEBRUARI
1e lezing: Lev. 13,1-2.45-46
Ev.: Mc. 1,40-45
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:
ZONDAG 11 FEBRUARI
6e zondag door het jaar
Carnaval
1e lezing: Lev. 13,1-2.45-46
Ev.: Mc. 1,40-45
Celebrant: Kapl. Blom
10.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Fien Baggen-Diederen; Bertie
Loozen-Theunissen

WOENSDAG 14 FEBRUARI
Avondmis met askruisje
1e lezing: Joël 2,12-18
Ev.: Mt. 6,1-6.16-18
Celebrant: Kapl. Blom
19.00 uur: Schola
Gregoriaans
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Dominic Hennus
ZATERDAG 17 FEBRUARI
1e lezing: Gen. 9,8-15
Ev.: Mc. 1,12-15
Celebrant: Kapl. Blom
19.00 uur: Dameskoor St.
Martinus
Eerste jrd. Leo Smit
Jrd. Ouders Extra-Schillings
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ZONDAG 18 FEBRUARI
1e Zondag van de Vasten
1 e lezing: Gen. 9,8-15
Ev.: Mc.1,12-15
Celebrant:Prof. Stevens
10.00 uur: Ensemble Octava
Zeswekendienst
Lei Gijsbers;
Echtp. Hoppers-Retera (st);
jrd. José Brouns-Hupperetz en
Sjef Brouns(st);
Annie Frederiks (c);
Jos Inglot-Vellen;
Bertie Loozen-Theunissen;
Jrd. Jo Paas, ouders Paas-de
Esch en ouders PetersDaemen
DINSDAG 20 FEBRUARI
18.40 uur: Vastenvesper
Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 21 FEBRUARI
Brigidafeest ZijActief
09.00 uur:
Voor alle levende en
overleden leden van ZijActief
Welten/Benzenrade

ZATERDAG 24 FEBRUARI
1e lezing: Gen. 22,1-2.9a.1013.15-18
Ev.: Mc. 9,2-10
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur: Organist Marcel
Konieczny
Eerste jaardienst.
Hubert Huppertz en tevens
voor Elly Stevens
ZONDAG 25 FEBRUARI
2e Zondag van de Vasten
1e lezing: Gen. 22,1-2.9a.1013.15-18
Ev.: Mc. 9,2-10
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur: Nadine Maes
Herman Cornelissen (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Bertie Loozen Theunissen;
Lya Scholten-Claessens;
Ben Vork en fam.
DINSDAG 27 FEBRUARI
18.40 uur: Vastenvesper
Echtp. Hoppers-Retera (st)
Lidwien Geelen
WOENSDAG 28 FEBRUARI

09.00 uur:
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Gezellig samenzijn voor onze vrijwilligers.
Tot nu toe werd ieder jaar als dank voor hun inzet in het
voorbije jaar, een gezellig samenzijn georganiseerd op zondag
morgen/middag.
Op veler verzoek willen we dat deze keer op zaterdagavond,
aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur, doen. En wel op
zaterdag 7 april as.
De locatie blijft het zelfde als altijd, namelijk ons eigen
Gemeenschapshuis.
Hoe de avond wordt ingevuld, wordt nog bepaald.
Alle vrijwilligers van onze parochie zullen binnenkort een
persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Maar nu alvast het verzoek om deze datum in uw agenda
te noteren.
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In memoriam.
Op 9 januari 2018 overleed geheel onverwacht ons
gewaardeerd koorlid Rick Huitema op 85-jarige leeftijd.

De heer Huitema was meer dan 60 jaar actief lid van ons
gemengd koor, waarvan een aantal jaren als bestuurslid.
Daarnaast was hij al die jaren actief gregoriaans zanger en was
hij zowat elke zondag aanwezig bij uitvoeringen van de
Gregoriaanse Schola. Ook was hij actief lid van het
begrafeniskoor van de St Joseph Parochie Heerlerbaan en was
nagenoeg altijd present bij uitvoeringen zowel in de St.
Joesephkerk als in de Elisabethkapel.
Bij andere activiteiten van het koor was hij altijd bereid zijn
medewerking te verlenen; er werd nooit tevergeefs een beroep
op hem gedaan.
Koorzang was zijn grootste hobby en hij bezocht zeer trouw de
repetities en uitvoeringen.
Wij verliezen een zeer trouw lid en zullen zijn verdienstelijke
tenorstem node missen.
Wij wensen zijn vrouw Elly en de verdere familie veel sterkte
toe.

Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten
Jeugdkring Chrisko bedankt notaris Hoekstra
Op deze plaats wil het bestuur van Jeugdkring Chrisko heel
graag notaris Hoekstra bedanken. Dankzij het netwerk van
deken Bouman kwamen we met hem in contact en heeft
notaris Hoekstra ons pro Deo geholpen bij de noodzakelijke
statutenwijziging van onze stichting en het passeren van
betreffende akte. R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko is nu
bestuurlijk toekomstbestendig georganiseerd en ziet uit naar
een inspirerend 2018, waarin wij tevens ons 12,5 jarig bestaan
zullen vieren.
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Startdag Vastenactie 2018
Vastenactieproject Zambia “ Doen wat niemand wil doen, gaan
waar niemand gaat “.
Zaterdag 3 februari 2018 van 10.-14.00 uur in het
parochiezaaltje van de Andreasparochie,
Palestinastraat 326,
6418 HP Heerlen.

Programma:
10.00 uur Ontvangst met koffie
10.15 uur Opening en welkom
10.30 uur Presentatie Vastenactieproject Zambia
Toelichting en presentatie door Guus Prevoo, Regiocoördinator
11.15 uur
11.30 uur

Korte pauze
Eigentijds Vasten
Toelichting door Guus Prevoo
12.15 uur Pauze met sobere lunch
13.00 uur Met elkaar in gesprek gaan
14.00 uur Afsluiting
Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden ( dit i.v.m.
de lunch).
ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448
hvrehen@ziggo.nl
of 045-5322181
Wij hopen u dan te ontmoeten,

Missionair

Overleg Parkstad,
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Als kind niet gedoopt of geen vormsel? Kan alsnog!
Hoewel Doopsel, Communie en Vormsel vroeger
vanzelfsprekend leken, was dat toch niet altijd het geval.
Regelmatig ontmoet ik mensen, die deze sacramenten als kind
niet hebben ontvangen. Dat kon zijn omdat hun ouders wilden
dat ze zelf zouden kiezen; maar ook bijvoorbeeld doordat door
een verhuizing of schoolwisseling er geen aansluiting met een
groep was. Verschillende parochianen zijn afgelopen tijd
individueel op deze sacramenten voorbereid en hebben ze
alsnog, vaak zeer bewust, ontvangen.
Met één betrokkene groeide het idee, dat het van meerwaarde
zou zijn om in een groepje met elkaar na te denken over
inhoud en beleving van het geloof, om daarin met elkaar op
weg te gaan en van gedachten te wisselen. Een mooi idee!
Daarom maar gewoon even een schot voor de boeg: geldt dit
ook voor u? Hebt u doopsel of vormsel niet ontvangen, maar
zou u erover na willen denken of dit (alsnog) iets voor u is?
Dan hoor ik dat graag van u, zodat we met de
geïnteresseerden samen een datum kunnen prikken en kunnen
kijken of er in de groep een “click” is om samen op weg te
gaan.
Graag hoor ik dan van u op deken@pancratiusheerlen.nl of
045-5713682. #durftevragen !

Deken Bouman

Orgelconcert
Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een
middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld
hoeft u het niet te laten: entree is een vrije gave. Welkom dus
ook in het nieuwe jaar op dinsdag 6 februari.
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Lourdesnoveen Chèvremont
Van zaterdag 27 tot en met zondag 4 februari zal in
Chèvremont-Kerkrade wederom de Lourdesnoveen
worden gehouden. Thema is dit jaar: ‘Doet maar wat Hij
u zeggen zal!’. Gastpredikanten, gastkoren en eregasten
(waaronder drie schutterijen) zullen de liturgie luister
bijzetten. De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus
ook in het weekend!) om 19.00 uur. Om 18.00 uur wordt
de rozenkrans gebeden en aansluitend de vespers. Er is
biechtgelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur. Alle
vieringen worden gehouden in de parochiekerk van St.
Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassaustraat 37, te
Chèvremont-Kerkrade. Weet u van harte welkom!
Huispaaskaarsen te bestellen
Dit jaar worden huispaaskaarsen aangeboden om te bestellen
bij het secretariaat of sacristie van de Pancratius kerk.
Er zijn 3 modellen die u kunt kopen, nl.
Model 1: lengte 250, diameter 60 mm voor € 11,00
Model 2: lengte 300, diameter 70 mm voor € 15,50
Model 3: lengte 200, diameter 60 mm voor € 10,00
Ieder model heeft een andere opdruk die u kan bekijken op het
secretariaat of sacristie. Ze zijn te bestellen tot uiterlijk dinsdag
6 maart waarbij we vragen om ook vooraf te betalen.
De paaskaarsen worden in de Paaswake van de Pancratiuskerk gezegend waarna u ze na de H. Mis in de sacristie kan
afhalen.
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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.parochiewelten.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@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

€ 12,50
€ 27,50

Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade:
IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818
Federatiebestuur:federatiebestuur.heerlen@gmail.com
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