Maart 2018 met Goede Week
27 februari – 01 April

Veertigdagentijd
Niemand is uit op moeilijkheden, toch? Het liefst zouden we
allemaal vrolijk en fluitend door het leven willen gaan. Maar,
helaas: zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Hoe graag je ook
zou willen, vaak kun je niet om de moeilijkheden heen. Je moet
er door-heen!
Vaak zien we de zinvolheid van de moeilijkheden: door het
verhuizen en het inrichten van een huis kan je woonplek een
echt “thuis” worden. Na de bevalling komt de blijdschap van een
kind; na studeren hopelijk de succeservaring van het slagen; na
het trainen voor een wedstrijd de overwinning. Zonder
verhuizing geen thuis, zonder bevalling geen geboorte, zonder
leren geen slagen, zonder trainen geen winst. Maar vaak zien
we de zinvolheid van de moeilijkheden niet en soms: is die er
ook gewoon niet. Maar dan gebeurt er wel iets anders: door het
hanteren van dat, wat er op ons afkomt, groeien we zelf wel als
mens en als persoon.
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Waar er vroeger strikte vastenregels waren, zijn die er nu niet
meer. Nu is er voor ieder van ons een uitdaging, om zelf aan te
gaan. Eén van de initiatieven daartoe is de zgn. “40-dagen
challenge” (zie bv. https://40-dagen.nl ), waar een zelf gekozen
uitdagen wordt gecombineerd met een bijdrage voor de
vastenactie.
Zo gaan we allemaal in deze veertigdagentijd onderweg, zoals
Jezus zich terugtrok in de woestijn. Hij leerde daar om met
verleidingen om te gaan. Hij werd daar voorbereid op het lijden
en sterven, op alles wat hij zou moeten doorstaan om tot Pasen
te komen.
Ik wens iedereen sterkte in alle moeilijkheden van het leven,
maar ook de kracht om daar doorheen te groeien en tot een
Paaservaring te komen.

Deken Bouman
23-2 Mis Afrika
Paus Franciscus heeft vrijdag 23 februari uitgeroepen tot
speciale dag van vasten en gebed voor de vrede in Afrika. Hij
nodigt alle gelovigen wereldwijd uit om op die dag in het
bijzonder te vasten en te bidden voor vrede in de Democratische
Republiek Congo en Zuid-Sudan. Graag willen wij gehoor geven
aan de oproep van de paus en nodigen u daarom uit om op die
dag tijdens de eucharistieviering of tijdens een andere
gebedsdienst (kruisweg, rozenkrans …) het gebed om vrede in
Afrika als gebedsintentie op te nemen.
Aan dit verzoek zal in de reguliere Missen aandacht worden
besteed. Ook zal er een extra Mis zijn op 23-2 om 19.00 uur in
de Elisabethkapel (Parc Imstemrade), gecelebreerd door pater
van Laarhoven.
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Palmtakken: buxus gezocht
Veel buxus is bezweken onder een rups, die moeilijk te
bestrijden is. Wie kan ons helpen aan buxus om als Palmtakjes
te laten zegenen met Palmpasen? We horen graag van u, laat
even wat weten via de parochiekantoren!

Zwart gat van Welten! Help ons….
Het zal u toch niet ontgaan zijn dat er een zwart gat zichtbaar
is in de kerktoren. Bij iedere winkelier staat een vogelhuisje
met een zwart gat om te collecteren voor de restauratie van de
kerkklok. Als parochie zijn we heel erg dankbaar dat de
middenstand dit zo mooi heeft opgepakt en iedere gift is
welkom! Momenteel hebben we +/- € 1200,-, is al heel mooi,
maar heel graag zouden we de kosten die de restauratie van
de klok bedraagt: € 4585,- , bij elkaar halen.
U kunt ons helpen en een bijdrage leveren door te storten op
rek. nr. : NL 45 ABNA 0445 563818
Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade
Alvast héél erg bedankt voor uw gave!

Kapelaan Rick Blom
Gezinsmis 25 maart – Palmzondag
Op zondag 25 maart begint de Goede Week,
de laatste week van de veertigdagentijd en
de week voor Pasen. We vieren dan
Palmpasen. Met de communicanten gaan we
Palmpasenstokken maken. Maar ieder kind
is welkom om met een (zelfgeknutselde)
palmpasenstok naar de gezinsmis te komen!
Deze zullen we dan zegenen en met de
kinderen samen trekken we een rondje door de kerk om de
feestelijke intocht van Jezus te herdenken en vieren in
Jeruzalem. Natuurlijk staat de gehele Mis in het teken van de
kinderen. Wees welkom op zondag 25 maart om 10.00 uur.

Kapelaan Rick Blom
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Presentatiemis communicanten zaterdag 17 maart
Op zaterdag 17 maart zullen de 15 communicanten zich
voorstellen tijdens de avondmis van 19.00 uur. Het thema van
de Communie is 'geef kleur aan je leven'. Naast catechese en
activiteiten zijn de kinderen al druk bezig met zingen! We zullen
het deze Mis horen! Daarnaast zal ook Demi Bindels enkele
liederen zingen.

Tienergroep
Eens in de maand komen we samen met de tienergroep. Dit is
telkens op een zaterdagavond en duurt van 20.00 uur tot
ongeveer 22.30 uur. De avonden krijgen vorm doormiddel van
een afwisselend programma zoals catechese, gesprek en spel.
Op een laagdrempelige manier willen we samenkomen en
iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom! De bijeenkomsten
zijn gepland op 24 februari, 24 maart, 21 april en 26 mei.

Kapelaan Rick Blom
Passie: Muziekstukken uit ‘Jesus Christ Superstar’
Zondag 25 maart (Palmpasen) 14.30 uur / St. Josephkerk
Heerlerbaan
Maandag 2 april (2e Paasdag) 19.30 uur / Pancratiuskerk
Jesus Christ Superstar hoort bij de Paastijd. Heerlerbaan100
heeft de handen ineen geslagen met de Koninklijke Harmonie
Heerlen voor de Passie Heerlerbaan die, met 150 deelnemers,
zijn weerga niet kent. Samen met een projectkoor bestaande uit
Popkoor ‘Ut Koer’, Mannenkoor Polyhymnia, Dameskoor Pure
Voices en Familiekoor ‘Young Spirt’’. Zij worden begeleid door
zangsolisten en een popband.
Toegangskaarten voor het concert kosten € 10,- en zijn vanaf
25 februari verkrijgbaar via www.tickli.nl , bij de leden van de
deelnemendeverenigingen, bij Tabak- en Gemakswinkel Lenzen
Heerlerbaan of voorafgaand aan de voorstellingen.
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Overleden en begeleid vanuit onze Parochie
17 januari Pop Van den Bergh-Schutgens 93 jr
25 januari Elly Ploumen-Hoeppener 84 jr

28 januari Jo Treuen 76 jr
11 februari Frans Siemer 81 jr

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

20
Maart 2018
Voor de periode van 31 Maart tot 28 April
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) in de dagkapel.
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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;
ouders Frijns-Dekkerklein;
Carola Tuinstra-Kloppenburg

WOENSDAG 28 FEBRUARI

09.00 uur:
ZATERDAG 3 MAART
1e lezing: Ex. 20,1-17 of 20,13.7-8.12-17
Ev.: Joh. 2,13-25
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:
Leo Ramaekers (c);
Tiny Waterval-Stevens
ZONDAG 4 MAART
3e zondag van de Vasten
1e lezing: Ex. 20,1-17 of 20,13.7-8.12-17
Ev.: Joh. 2,13-25
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: gemengd kerkelijk
zangkoor St. Joseph
6 wk dienst Martin Tjwa;
Annelies Vaessen-de Esch (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Kals-Feijen en voor
Jetta Kuipers-Kals;
Jan Jongen;
Jaardienst Dominic Hennus;
overledenen van de fam.
Schouten
DINSDAG 6 MAART
18.40 uur: Vastenvesper
Echtp. Hoppers-Retera (st)
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WOENSDAG 7 MAART

09.00 uur:
ZATERDAG 10 MAART
1e lezing: 2 Kron. 36,1416.19-23
Ev.: Joh. 3,14-21
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:
ZONDAG 11 MAART
4e zondag van de Vasten
Half Vasten/Laetare
1e lezing: 2 Kron. 36,1416.19-23
Ev.: Joh. 3,14-21
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Fien Baggen-Diederen
DINSDAG 13 MAART
18.40 uur: Vastenvesper
ouders Paffen-Wachelder

ZATERDAG 17 MAART
Presentatie Mis
Communicantjes
1e lezing: Jer. 31,31-34
Ev.: Joh. 12,20-33
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:
Jan en Nellie Ooms-Cobben
ZONDAG 18 MAART
5e zondag van de Vasten
1e lezing: Jer. 31,31-34
Ev.: Joh. 12,20-33
Celebrant: Prof. Stevens
10.00 uur: Organist Sjef
Konieczny
6 wk dienst Elly PloumenHoeppener;
echtp. Hoppers-Retera (st);
jaardienst ouders WildersGielkens (st); Math Feijen (c);
Annie Frederiks-Dohmen (c);
Jos Inglot-Vellen;
Ouders Paas-de Esch, Jo Paas
en uit dankbaarheid;
Sjir Stams en overleden
ouders Stams-Houben

WOENSDAG 14 MAART

09.00 uur:

DINSDAG 20 MAART
18.40 uur: Vastenvesper

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Maigray-Schreurs
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WOENSDAG 21 MAART

09.00 uur:
ZATERDAG 24 MAART
1e lezing: Jes. 50,4-7
Ev.: Mc.14,1-15,47 of 15,1-39
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur: Dameskoor St.
Martinus
6 wk dienst Jo Treuen;
jaardienst Ben Vork;
Leo Ramaekers (c)
ZONDAG 25 MAART
Palmzondag
Gezinsmis
1e lezing: Jes. 50,4-7
Ev.: Mc.14,1-15,47 of 15,1-39
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur:
Jaardienst Tonny BianchiDabekaussen en Max Bianchi
tevens voor Nelly BianchiBisschoff en wederzijdse
overleden familieleden (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)

DINSDAG 27 MAART
Géén Avondmis
14.00 uur: Gregoriaanse
Schola
Paas Viering verenigingen
Senioren Sociëteit en
Zonnebloem

WOENSDAG 28 MAART
09.00 uur:
Overleden broers en zussen
(st)
Echtp. Hoppers-Retera (st)

DONDERDAG 29 MAART
WITTE DONDERDAG
Begin van het Paastriduüm
Viering van het laatste
avondmaal
1e lezing: Ex. 12,1-8.11-14
Ev.: Joh. 13,1-15
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur: Gregoriaanse
Schola
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VRIJDAG 30 MAART
GOEDE VRIJDAG
Herdenking van het lijden
en sterven van de Heer,
Vasten en Onthoudingsdag
15.00 uur: Kapelaan Blom

Kruisweg

ZONDAG 1 APRIL
HOOGFEEST VAN PASEN
Verrijzenis van de Heer
1e lezing: Hand. 10,34a.37-43
Ev.: Joh. 20,1-9
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Vocaal Ensemble
Donna Voice
Annelies Vaessen-de Esch (c);
José en Sjef Brouns (st);
overleden ouders MoonenSavelsbergh (st);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Herman Cornelissen (c);
Sjir Stams

Let op: Paaswake
om 21.00uur
ZATERDAG 31 MAART
PAASZATERDAG
STILLE ZATERDAG
GEZINSPAASWAKE
1e lezing: Gen.1; Ex.14;
Jes.55
Ev.: Mc. 16,1-8
Celebrant: Kapelaan Blom
21.00 uur: Gregoriaanse
Schola

MAANDAG 2 APRIL
Tweede Paasdag
1e lezing: Hand. 2,14.22-32
Ev.: Mt. 28,8-15
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola
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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.

Orgelconcert dinsdag
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.
Op dinsdag 6 maart is het volgende concert, verzorgd door Jo
Louppen met op verzoek o.a. Pièce Héroïque van César Franck.
Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en
Jo zal proberen aan uw wens te voldoen.

Lopen voor Zambia
Op zaterdag 3 maart 2018 lopen mensen van parochies uit
Heerlen en Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van
vastenactie 2018.
Een pelgrimstocht ter bezinning op onszelf en onze levensstijl,
maar ook ter ondersteuning en aandacht voor het
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vastenactieproject Zambia.
Via de vastenactie kunnen wij de plaatselijke zusters in het
Mbala-disctrict helpen in hun missie: onderwijs, ziekenzorg,
HIV-bestrijding en met aandacht voor de minderbedeelden in
onze eigen omgeving.
De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl.
Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan een mooie route
van ruim 5 km.
Iedereen is welkom !!
Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St.
Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een
broodje en koffie.
Uw vrije gave is welkom voor het project Zambia.
De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen, in die zin,
is het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand.
Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende
parochies.
U kunt zich opgeven bij:
Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: ajhouben@hetnet.nl
Hanny van der Wouw-Vrehen, tel. 045-5322181; e-mail;
hvrehen@ziggo.n

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.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
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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