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Namens het hele Pastorale team, Parochieoverleg 

en alle vrijwilligers  
van de St. Martinusparochie Welten/Benzenrade 

wensen wij U een Vrolijk Paasfeest. 
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April 2018 met Pasen 
29 maart – 29 April 

 

Pasen 
 

Lente geeft je weer een goed gevoel! De zon breekt door, 
bloemen komen uit, de griepgolf zou nu eindelijk eens echt 
voorbij moeten zijn. Een nieuw begin! 

Pasen is niet voor niets de eerste zondag na de eerste volle 
maan na het begin van de lente, dit jaar op de wat aparte dag 

van 1 april. Al het “nieuwe begin” stapelt als het ware op naar 
een uniek hoogtepunt, de basis van ons geloof: Jezus heeft de 

dood overwonnen, hij leeft! Daarmee geeft hij ons een belofte 
van nieuw en eeuwig leven later, maar ook een uitdaging: om 
telkens weer een nieuw begin te maken en nieuwe kansen te 

geven. Dat geldt voor onszelf in alles wat we meemaken, dat 
geldt voor een gemeente na verkiezingen, dat geldt voor een 

parochie: het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het 
wordt altijd wel weer licht. 
Een grote steun en inspiratie kan het vieren van de 

paaszaterdag zijn. De kerken zijn donker, de klokken zijn stil. 
Maar dan wordt het vuur aangemaakt, een enkel vlammetje 

verlicht vanuit de paaskaars de kerk, het licht wordt 
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doorgegeven en verlicht en verwarmt ons allemaal. 

Met elkaar als geloofsgemeenschap maken we iedere keer 
weer mogelijk dat we dit jaarlijks kunnen vieren. We mogen 

daar elkaar dankbaar voor zijn! Maar vooral ook mag het ons 
allemaal uitdagen, om als christenen dit licht te ontvangen en 
uit te dragen in een vaak zo donkere wereld. 

Van harte wens ik u namens het overkoepelend kerkbestuur, 
het pastorale team en de locatie verantwoordelijken een heel 

zalig Pasen toe! 
 

Deken Bouman 

 
Vacature penningmeester overkoepelend 

kerkbestuur 
 

Wij zijn Wiel Vaessen bijzonder dankbaar voor de manier, 

waarop hij zich naast andere taken (zoals het lokale bestuur 
van Welten en het dekenaatsbestuur) inzet voor het 

overkoepelend kerkbestuur in de rol van penningmeester. 
Omdat hij in september hoopt zijn 75e verjaardag te vieren, is 

hij binnenkort cf. het “algemeen reglement voor het bestuur 
van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” 
aftredend. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuwe 

penningmeester. 
Hoewel natuurlijk het hele bestuur voor de financiën 

verantwoordelijk is, heeft de penningmeester op het financiële 
gebied natuurlijk een specifieke taak. Per locatie (Pancratius, 
Welten, Joseph, Andreas, MAMM) wordt lokaal zorg gedragen 

voor het financiële beheer: daar worden voor de losse 
parochies de kerkbijdragen geïnd, rekeningen betaald, 

boekhoudingen gevoerd, jaarrekeningen gemaakt. De 
penningmeester van het overkoepelend kerkbestuur houdt hier 
toezicht op, synchroniseert processen en adviseert het bestuur 

in de financiële zaken; natuurlijk is zij/hij ook volledig lid van 
het bestuur en heeft stemrecht over alle zaken, die het bestuur 

aangaan. 
Het bestuur hoopt op iemand, die deze vrijwilligerstaak op zich 
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wil nemen. Zij/hij heeft financiële kennis van zaken, liefst 

kennis van Exact (waarnaar de lokale boekhoudingen 
binnenkort overstappen), kan in een team functioneren en is 

positief verbonden met onze geloofsgemeenschap.  
Geïnteresseerden voor een gesprek voor nadere toelichting 
kunnen contact opnemen met deken Bouman (045-5713682, 

deken@pancratiusheerlen.nl ). Wanneer u weet dat iemand dit 
waarschijnlijk zou willen maar te bescheiden is om dit kenbaar 

te maken, kunt u dit ook laten weten aan deken Bouman. 
Dank! 

 

Het kerkbestuur. 
 

 
Start samenkomsten geloofsverdieping 
 

Eerder las u al een oproep, nu wordt het concreet. Op dinsdag 
17 april is een kennismakingsbijeenkomst voor hen, die zich 

verder in het geloof willen verdiepen. We maken kennis met 
elkaar en spreken uit, wat we verwachten van de 

bijeenkomsten: dan zal ook blijken of vooral kennisgericht 
gewerkt zal worden, of ervaringsgericht: wat weten we van het 
geloof en hoe kunnen we deze kennis vergroten, en/of: hoe 

beleven, ervaren en vieren we ons geloof? 
De eerste samenkomst is dus op dinsdag 17 april en wel op de 

dekenij, Pancratiusstraat 41 te Heerlen. De avond staat onder 
leiding van deken Bouman. Met elkaar bekijken we zowel de 
inhoud als de vraag, hoe vaak en wanneer we nog samen 

zullen komen. 
 

Aanmelden is niet verplicht, maar voor de voorbereidingen wel 
handig: deken@pancratiusheerlen.nl of 045-5713682. 

 

 

 

 
 

mailto:deken@pancratiusheerlen.nl
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Het zwarte gat! 
 
Het zwarte gat in Welten: wie is dat nog niet opgevallen?? Het 

is fantastisch dat mensen zich in Welten het lot hebben 
aangetrokken van het zwarte gat in de klokkentoren van de St. 

Martinuskerk. Doormiddel van de vogelnestjesactie, social 
media, Welterkoerier en mond-tot-mondreclame is er 
bewustwording ontstaan dat we samen iets kunnen betekenen 

voor de reparatie van het uurwerk. Totale kosten zijn 5.540 
euro; ondertussen is al ruim anderhalf duizend euro opgehaald 

en daar zijn we heel dankbaar voor! We moeten dus nog zo'n 
kleine 4.000 euro binnenhalen; uw financiële steun is 
onmisbaar! U kunt een bijdrage leveren via een van 

onderstaande rekeningnummers: 
- NL04 INGB 0001 0401 76 t.n.v. Kerkbestuur Sint Martinus 

Welten-Heerlen  OF 
- NL39 RABO 0119 9055 15 eveneens  t.n.v. Kerkbestuur Sint 

Martinus Welten-Heerlen, onder vermelding van 

'Toren Uurwerk'. 
Hartelijk dank en alle beetjes helpen! 

 

Klepperactie misdienaars/acolieten Goede Week 
 
Een jaarlijkse en oude traditie is de klepperactie van de 
misdienaars en acolieten. Een viering in de kerk zónder 

kinderen/jongeren die helpen zou maar een kale bedoening 
zijn! Als parochies zijn we heel dankbaar dat ze er nog altijd 

zijn die de Mis komen dienen. Van de communiegroep vorig 
jaar hebben zich er maar liefst 7 aangemeld en ze komen nog 
altijd! Om de groep bij elkaar te houden en ze te stimuleren is 

het heel belangrijk om te werken aan groepsbinding. Dit doen 
we doormiddel van enkele activiteiten door het jaar heen. Om 

dit te kunnen bekostigen is uw bijdrage onmisbaar. Op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag (29, 30 en 31 
maart) zullen ze door de wijk trekken om u een bijdrage te 

vragen. Ze zullen hun aankomst aankondigen doormiddel van 
hun kleppers. 
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Kinderen kijken uit naar 10 mei! 
 
Dit jaar zullen 15 kinderen van basisschool St. Martinus hun 1e 

Communie gaan ontvangen in onze parochie. Op zaterdag 17 
maart hebben ze zich reeds voorgesteld in de kerk tijdens de 

presentatiemis. Het thema van de Communie is: 'geef kleur 
aan het leven!' Kinderen en ouders zijn druk bezig met alle 
voorbereidingen: catechese, uitstapjes, misboekjes maken, 

versiering etc. Op Hemelvaartsdag, 10 mei, zal het grote 
moment plaatsvinden dat ze hun 1e Communie mogen 

ontvangen. We hopen dat dit een mooie en zonnige dag wordt; 
maar nog veel belangrijker: dat de kinderen in Jezus 'n Vriend 
vinden voor het leven en dat we hen en de ouders in onze 

parochiegemeenschap nog vaak mogen zien! 

 
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 

 
Gedoopt: 

 
18 Febr Liam Baadjou 

25 Febr Lemmy Scholtes in Huize St. Anna 
11 Mrt Ziva Ushpiz 

 

 



 
 

7 
 

 
Overleden en begeleid vanuit onze Parochie 

 
19 feruari Clara Meekel-Beernink 94 jr 
 26 feruari Maria Douven-Bakker 93 jr  

07 maart Finy van Moorsel 93 jr 
14 maart Truus Habets-Wachelder 90 jr 

16 maart Wiel Eymael 85 jr. 
 

 
INLEVERDATUM 

MISINTENTIES  uiterlijk dinsdag: 
 

17 April 2018 
 

Voor de periode van 29 April tot 26 Mei 
met 10 Mei Hemelvaart en 1 ste Communie en  

20 Mei Pinksteren 

 
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. 
 

➢ Vanaf Paaszaterdag is de H. Mis weer in de GROTE kerk.

 
 

Gaan trouwen: 

 
Viktor Eurlings en Michelle Hermans zijn voornemens 
elkaar op woensdag 9 mei om 17.00 uur het ja-woord te 

geven in de Pancratiuskerk in Heerlen. 
Wij wensen hen van harte proficiat en heel veel zegen! 

mailto:sintmartinus@home.nl
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WITTE DONDERDAG 

29 MAART 

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 

 
Voor overledenen van de 
familie Odé en voor Marieke 

van der Grinten 

 

VRIJDAG 30 MAART 

GOEDE VRIJDAG 

 

Herdenking van het lijden 

en sterven van de Heer, 

Vasten en Onthoudingsdag 

 
15.00 uur: Kapelaan Blom 
Kruisweg 
 

 
 

 
 

 

Let op:  Paaswake  

om 21.00uur 
 

ZATERDAG 31 MAART 
PAASZATERDAG 
STILLE ZATERDAG 

PAASWAKE 
1e lezing: Gen.1; Ex.14; 

Jes.55  
Ev.: Mc. 16,1-8 
Celebrant: Kapelaan Blom 

21.00 uur: Gregoriaanse 
Schola 

 
 
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 Voce 

 

6 wk dienst Clara Meekel- 

Beernink; 

Annelies Vaessen-de Esch (c); 

José en Sjef Brouns (st); 

overleden ouders Moonen-

Savelsbergh (st);  

echtp. Hoppers-Retera (st);  

Herman Cornelissen (c);  

Sjir Stams; ouders 

Kerckhoffs- Smeets en fam. 

Franssen 
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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 

 

Riet Niederer- Vermeulen (c) 

 

 

 

Dinsdag 3 april 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 
Jrd. Ouders Paffen-Wachelder; 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Woensdag 4 april 
09.00 uur: 
 

 
Zaterdag 7 april 

1e lezing: Hand.4,32-35 
Ev.:Joh.20,19-31 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: 
 

Voor alle vrijwilligers van 
de parochie. 
Tiny Waterval-Stevens;  

Jrd. ouders Gulikers-Vrösch; 

Zondag 8 april 

Beloken Pasen 
1e  lezing: Hand.4,32-35 

Ev.:Joh.20,19-31 
Celebrant: kapelaan Blom 
10.00 uur: W.F. Koor 

 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Math Feijen (c); Annie 
Frederiks-Dohmen (c);  

Fien Baggen-Diederen;  
Martin Tjwa ( c );  

Frans Siemer  ( c )  
 
 

 
Dinsdag 10 april 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Giel Bleijlevens 

 
 

 
Woensdag 11 april 
09.00 uur: 

Zaterdag 14 april 
1e  lezing: Hand.3,13-15.17-

19 
Ev.: Luc.24,35-48 
Celebrant: kapelaan Blom 

19.00 uur: 
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Zondag 15 april 

3e Zondag van Pasen 
1e  lezing: Hand.3,13-15.17-

19 
Ev.: Luc.24,35-48 
Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: Gregoriaanse 
Schola 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Jos Inglot-Vellen; Herman 

Cornelissen (c);   
Riet Niederer-Vermeulen (c); 

ouders Frijns-Dekkerkleijn 
 
 

Dinsdag 17 april 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Riet Niederer-Vermeulen (c) 

 
Woensdag 18 april 
09.00 uur: 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
 
Zaterdag 21 april 

1e  lezing: Hand.4,8-12 
Ev.: Joh.10,11-18 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur :Dameskoor St. 
Martinus 

 
Jrd. ouders Kurvers-Eussen en 

tevens voor kleindochter 
Mireille; Frans Siemer ( c ) 

Zondag 22 april 

4e Zondag van Pasen 
1e  lezing: Hand.4,8-12 

Ev.: Joh.10,11-18 
Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 u:Ensemble Excludent 

 
Herman Cornelissen (c); 

echtp. Hoppers-Retera (st); 
Giel Bleijlevens 
 

Dinsdag 24 april 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Woensdag 25 april 
09.00 uur: 

 
Zaterdag 28 april 

1e lezing: Hand.9,26-31 
Ev.: Joh. 15,1-8 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur : 
 

Zondag 29 april 
5e Zondag van Pasen 
1e lezing: Hand.9,26-31 

Ev.: Joh. 15,1-8 
Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur : Trio Vivente 
 
6wkn dienst Finy v Moorsel 

Jrd. Lily Lenoire (st); ouders 
Kok-Janssens(st); echtp. 

Hoppers-Retera (st);  
Giel Goertzen; 
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H. Mis en vrijwilligersavond 7 april 
 
Op zaterdagavond 7 april zal de Mis om 19.00 uur in het teken 

staan van dankbaarheid voor de vrijwilligers van onze 
parochie. Een parochie is niet van een priester. Het zijn de 

mensen die er wonen en samen de handen in elkaar slaan om 
een parochiegemeenschap te vormen. Zonder vrijwilligers kan 
een parochie simpelweg niet bestaan. Uit dankbaarheid dragen 

we de H. Mis op en voor ieder die zich aangemeld heeft is er 
nadien een samenkomst in het Gemeenschapshuis. Bezinning 

en gezelligheid, want geloven doe je samen! 
 
 

2 april: Muziekstukken uit ‘Jesus Christ Superstar’ 
 

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 

verkrijgbaar via www.tickli.nl,bij de leden van de deelnemende 
verenigingen, bij Tabak- en Gemakswinkel Lenzen Heerlerbaan 

of voorafgaand aan de voorstelling. 
 

Orgelconcert dinsdag 3 april 
 

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 3 april is het volgende concert, verzorgd door Jo 
Louppen. Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar 
louppen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan uw wens te voldoen. 

 

mailto:louppen@hetnet.nl
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Provincietour Radio Maria: 22 april in Pancratius 
 
Veel mensen maken dankbaar gebruik van de uitzendingen van 

Radio Maria. Deze omroep viert dit jaar het 10-jarig bestaan en 
heeft daarom een bijzondere provincietournee, waarin ze met 

de uitzendingen het land in gaan. 
Bij deze tournee komt men op 22 april in Heerlen aan. De H. 
Mis van 10 uur zal dan worden opgedragen door pater Elias, 

die aan deze omroep verbonden is. Aansluitend aan de Mis zal 
men voor de geïnteresseerden meer bekendheid geven aan 

deze katholieke omroep. 
Meer informatie is ook te vinden op www.radiomaria.nl . 
 

Actie voor Nepal 

Jeugdkring Chrisko gaat elk jaar met een groep jongeren naar 
Nepal om daar heel concreet de mensen te helpen. Vorig jaar 

was de Vastenactie via deze groep voor Nepal bestemd. Het 
mooie is dat ze er elk jaar mee willen doorgaan om zo een 

vaste basis op te bouwen in Nepal. Graag willen ze in het 
weekend van 5 en 6 mei tijdens de weekendmissen (zaterdag 
om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur) een korte toelichting 

geven en daarna uw bijdrage vragen middels een deurcollecte. 

 
 

Samen als pelgrims op weg naar Maria! 
 

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de parochies van 

Cluster Heerlen Zuid het plan opgevat om in september 2018 
naar Lourdes te reizen. Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de 
komende maanden een groep gaat vormen samen met de 

pelgrims uit de parochies en kapelaan Blom als geestelijk 
begeleider.  

Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: 
samen als pelgrims op weg! 
De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf 

http://www.radiomaria.nl/
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vliegveld Beek. We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse 

bedevaart, maar vormen daarbinnen een eigen groep. Er zal 
een driesterren zorghotel voor deze reis gereserveerd worden, 

waar we als groep kunnen verblijven.  
Voor mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij 
steunkousen aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, 

hulp bij medicatie, etc.) gaan er verpleegkundigen mee in de 
groep. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u 

natuurlijk meegaan. U verblijft dan in het Accueil op het 
Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij 
onze groep. Mensen met medische indicatie en een CZ 

zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking komen voor een korting op de reissom. 

Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart 
naar Maria?  
Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen Zuid.  

Op zondag 22 april is er aansluitend aan de mis van 
11.15 uur in de Jozefkerk Heerlerbaan een 

informatiebijeenkomst over deze Lourdesreis, in de 
ontmoetingsruimte onder de kerk (ook toegankelijk voor 

mensen met beperkingen). Het begeleidingsteam van 
Jeugdkring Chrisko en ook kapelaan Blom zullen daarbij 
aanwezig zijn. Aanmelden voor deze bijeenkomst is wenselijk 

in verband met voorbereidingen. 
Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de 

informatiebijeenkomst of het opvragen van een 
inschrijfformulier kunt u contact opnemen met:  
Secretariaat Jeugdkring Chrisko 

06-21891859 
secretariaat@jeugdkringchrisko 
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Pastoor Brouwers: van harte proficiat! 
 

Van collega Harrie Brouwers uit Voerendaal kreeg ik bericht 
over de festiviteiten rond zijn 50-jarig priesterjubileum. Een 

bericht dat ik graag met u deel, want hij heeft in grote 
periodes van die halve eeuw veel voor Heerlen betekend. Zo 
was hij verbonden aan het Bernardinuscollege, kapelaan van 

de Pancratius en pastoor van de Andreas. 
Hij schrijft: 

"Ik vier het met een Eucharistie in Kunrade (O.L. Vrouweplein, 
Kunrade) op zaterdagavond 7 april om 18.00 uur. Deze dienst 
wordt opgeluisterd door Tutta Musica. Ook is er een Eucharistie 

in de Laurentiuskerk (Kerkplein, Voerendaal) op 8 april om 11 
uur. Hierbij wordt het muzikale gedeelte verzorgd door 

gemengd koor Jubilate Deo. Aansluitend is er in Cultureel 
Centrum de Borenburg (Furenthela 16, Voerendaal) een 

receptie. Deze duurt tot 15 uur. 
Kom gerust met lege, open handen. Bijdragen zal ik besteden 
aan twee doelen. We zijn in de parochie bezig met fietslessen 

voor vluchtelingen. Zij ontvangen aan het eind daarvan een 
fiets. Binnenkort sluit de mooie kerk van Kunrade. Ik wil de 

prachtige iconen van Octavia een passende plaats in de 
Laurentius geven. Een bijdrage kunt u storten op NL29 RABO 
0146 4123 03 tnv RK kerkbestuur Laurentius, vermeld 

desgewenst fiets of icoon. 
Het is ook mogelijk om mij digitaal te feliciteren! Op de 

parochiesite is er een speciaal gastenboek of via de 
aangemaakte Facebookpagina. Meer privé gaat het via mijn 
emailadres hbrouwers@xs4all.nl of een geschreven bericht 

naar Kerkplein 2, 6367 ER Voerendaal. 
Graag tot ziens, Harrie Brouwers". 

Wij wensen hem van harte proficiat en een heel mooi 
feestweekend toe! 
In deze felicitatie sluiten wij natuurlijk zijn klasgenoten in, die 

zoals hij op 30 maart 1968 werden gewijd, onder wie onze 
oud-bisschop en oud-deken van Heerlen, Mgr. Wiertz. Van 

harte proficiat! 

mailto:hbrouwers@xs4all.nl
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Paastafereel 2018 
 
De eerste en tweede Paasdag is de Pancratiuskerk extra open 
tussen 13.00 en 16.00 uur voor het bezichtigen van het zeer 

mooie Paastafereel. 
Ook zijn er extra gidsen aanwezig bij de jaarmarkt op 21 april 

van 11.00-16.900 uur. Tevens ben u in de gelegenheid om het 
boek “Sint Pancratius in het hart van Heerlen te kopen”. 
 

De kerkgidsen Pancratiuskerk 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Jubilerende zusters 
 

Recent vierden drie zusters in het klooster “Huize de 
Berg” intern hun professiefeest. Het betreft: 

• Zr. Margret Baars, 75 jaar geprofest; 

• Zr. Luciana Peerboom, 60 jaar geprofest; 
• Zr. Anna-Marie van der Loo, 50 jaar geprofest. 

Wij wensen hen met hun indrukwekkende jubilea van 

harte proficiat, en danken hen voor hun bidden en werken 
in al die jaren. 

Deken Bouman 
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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  € 12,50 
         Zaterdag/Zondag     € 27,50 
 

Giften:  Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade: 
IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818 
 

Federatiebestuur: federatiebestuur.heerlen@gmail.com 

mailto:sintmartinus@home.nl

