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Juni 2018
26 mei – 1 juli

Pinksteren, feest van begeestering

Pinksteren- waarschijnlijk het minst bekende, maar zeker niet het
minst belangrijke feest. De apostelen ontvingen de kracht van de
Heilige Geest; daardoor werden zij zo begeesterd (!), dat ze
enthousiast het geloof gingen verkondigen en iedereen hen hoorde
spreken in hun eigen taal. Hoe hebben wij Pinksteren, dat net achter
ons ligt, beleefd? Hebben we ons laten raken? Het is nog niet te laat,
de heilige Geest werkt altijd. Nee, God lost niet al onze problemen
voor ons op: wel vergroot Hij het geluk, dat we al hebben, en steunt
Hij ons waar we kracht nodig hebben. Het geloof wordt op 2
manieren verkondigd: door wat we zeggen en wat we doen. Durven
we er in deze tijd nog voor uit te komen dat we in God geloven? En
laten we dat dan ook blijken door de dingen die we doen, of juist
laten? Onze wereld heeft mensen nodig die, zoals Jezus dat zei, licht
van de wereld en zout van de aarde zijn; mensen die smaakmakers
zijn en in een steeds oppervlakkige maatschappij verdieping weten te
brengen.
Laten we, vanuit Pinksteren, als begeesterde mensen het geloof
stralen!
Mede namens kerkbestuur, geestelijken en lokale groepen: Zalig
Pinksteren!
Deken Bouman
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Vormsel zaterdag 9 juni in de St. Josephkerk

Op zaterdag 9 juni zal het Vormsel plaatsvinden voor de vormelingen
van ons cluster. Dit zijn de kinderen (de meesten) van groep 8 van
de parochies St. Joseph, St. Andreas, St. Martinus en H. Moeder
Anna. Om 19.00 uur zal de H. Mis plaatsvinden in de St. Josephkerk
met als vormheer Dr. L. Hendriks, rector van het Grootseminarie
Rolduc. Als parochies wensen we de vormelingen toe dat Gods liefde
hen altijd zal begeleiden in hun verdere leven. Namens de St.
Martinusparochie feliciteren we Lieke Lipsch, Veerle Essers, Joni
Moonen, Fin van Wageveld, Keanu Dolmans, Jennifer Koster,
Frederique Verouden en Daniel Pitt

Dankmis communicanten, processie en 't bakkes zondag
10 juni

Op Hemelvaartsdag 10 mei hebben 15 kinderen van basisschool St.
Martinus de 1e Communie gedaan! Van harte willen we proficiat
wensen aan Ziva Ushpiz, Dylan Muchow, Thijs Sauren, Lise Lanckohr,
Michel Erven, Yordin Erenz, Izzie Boss, Max Schreurs, Jason Haas,
Tygo Janssen, Eva en Sofie Deumens, Lieke Steijvers, Noa Brugmans
en Lily Werts! Met de ouders samen hebben we zorg gedragen voor
de voorbereiding op de Communie en de Communiemis zelf. Heel
veel dank daarvoor! We hopen iedereen weer terug te zien tijdens de
dankmis op zondag 10 juni om 10 uur met aansluitend processie en
afsluitend bij 't bakkes met een gezellige middag!

De processie zal van start gaan, aansluitend aan de Mis van 10.00
uur, rond 11 uur. De route is als volgt: Kerk, Weltertuijnstraat, De
Doom, De Lirp, De Mullender (1e rustaltaar), John F. Kennedylaan,
Frankenlaan, P. Peterstraat, afsluiting bij het rustaltaar de
Doom/Weltertuijnstraat. Met dank aan de vrijwilligers, Harmonie
T.O.G., Weltania, de CV. de Vlavreters en uiteraard de deelnemers die
dit mogelijk maken! Aansluitend tegenover, bij de ingang van de Plus,
gezellige middag bij 't bakkes.
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Broeder Frederik laatste keer koster op 17 juni

Het gaat allemaal sneller dan verwacht, omdat de nieuwe werkgever
van onze koster hem heeft gevraagd al per 1 mei te beginnen.
Daarom heeft hij nu een dubbele baan: op weekdagen voor de
nieuwe werkgever, in het weekend voor de parochie. Zo hebben we in
goed overleg kunnen borgen dat er een warme overdracht is naar de
vrijwilligers en dat de processies van Heerlen-Centrum en Welten nog
mede door hem georganiseerd kunnen worden.
Bij het ter perse gaan van het parochieblad is al wel bekend dat
broeder Frederik op zondag 17 juni voor de laatste keer zal
kosteren in de Pancratius.

Op die zondag zal er dan ook op een gepaste manier bij deze laatste
werkdag stil worden gestaan. Details zijn daarvan helaas nu nog niet
bekend. In elk geval zal iedereen al middels aanwezigheid in de
gelegenheid zijn om de dankbaarheid voor zijn inzet tot uitdrukking
te brengen. Nadere details zullen in de kerk bekend worden gemaakt.

Kapel Benzenrade

De kapel in Benzenrade is gebouwd in 1924 en valt onder de Paro-
chie Welten-Benzenrade. Door jarenlange blootstelling aan weersin-
vloeden is de kapel aan groot onderhoud toe. Eén van de aandachts-
punten zijn de glas-in-lood ramen in de zijgevels en de kopgevel.
Deze zijn in zeer slechte staat en worden dit jaar vervangen. Deze
vervanging is bijzonder te noemen, want het gehele proces van ont-
werpen, glaskeuze, glassnijden, glasslijpen en alle glas-in-lood be-
werkingen, t/m de plaatsing, zal geheel worden uitgevoerd door di-
verse enthousiaste bewoners uit Benzenrade.
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In juni 2019 trekt de Sacrament Processie weer van Welten naar ons
dorp en dan zullen de nieuwe ramen ingezegend worden tijdens het
kapelfeest.

In de ontwerpen zijn diverse
details duidelijk herkenbaar,
zoals de Benzenraderhof, de
Geleenbeek, de jaarlijkse pad-
dentrek, de Benzenradervijver,
de processie, de houten lan-
taarnpalen met bovengrondse
stroomleidingen en natuurlijk de
kapel zelf.

Dit project zal maanden gaan
duren en is daarom een tijdro-
vend en arbeidsintensief proces
waarbij duurzame materialen
gebruikt zullen worden. Dit uit-
dagende project zal alleen sla-
gen met voldoende enthousias-
me van alle bewoners en vol-
doende financiële middelen.

Het enthousiasme is reeds gewaarborgd, echter de financiële midde-
len nog niet.

Mocht u een vrijwillige bijdrage willen doneren, dan kan dat ter plek-
ke in de donatieblok in de kapel, het  is ook mogelijk om middels een
donatie een raamdeel of een bepaald detail fictief te adopteren door
een zelf te kiezen bedrag over te maken op rekeningnummer NL
68 RABO0119965909 ten name van Buurtvereniging Benzen-
rade, voor verdere info zie website www.benzenrade.com of face-
book Benzenrade@hotmail.com

Door enthousiaste inzet van verschillende bewoners is één raam al
geplaatst! Wij nodigen u uit om op een zondag een kijkje te komen
nemen en kunt u straks trots zijn dat u de pad, de vijver of de on-
dergaande zon heeft mogen doneren.

Buurtvereniging Benzenrade
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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 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.

Overleden en begeleid vanuit onze Parochie

16 April Louise Boumen-Mertens 95 jr
06 Mei Pierre Quaetflieg 77 jr
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INLEVERDATUM
MISINTENTIES  uiterlijk dinsdag:

19 Juni 2018
Voor de periode van 1 Juli tot 29 Juli

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.

Huwelijk

Op vrijdag 1 juni zullen Glenn Eleveld en Daisy Kisters uit Kerkrade in
de St. Martinuskerk om 13.45 uur elkaar het jawoord uitspreken. We
wensen hen samen Gods zegen en veel geluk!

Wie neemt de boekhouding over van Wiel Vaessen?

… en al die anderen dingen die hij doet? Eerder las u al een oproep
voor een opvolger voor Wiel in het overkoepelend kerkbestuur; maar
ook voor zijn brede lokale inzet in Welten is opvolging nodig. Denk
daarbij aan het voeren van de boekhouding in Exact, facturatie,
kerkbijdrageadministratie etc. Wie een taak of een deeltaak over wil
nemen kan dat laten weten aan Wiel, de deken, de kapelaan of het
parochiekantoor. Dank, samen moeten we het doen!
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Zaterdag 26 mei
1e lezing: Deut. 4,32-34.39-40
Ev.: Mt. 28,16-20
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur :

Zondag 27 mei
Feest van de H. Drie-
eenheid
1e lezing: Deut. 4,32-34.39-40
Ev.: Mt. 28,16-20
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Mozart Ensemble

Math Feijen (c);
Echtp. Hoppers-Retera (st);
5de jaardienst Louis Amkreutz;
Voor overleden ouders
Waterval- Huppertz en
overleden familieleden (st);
Jos Inglot-Vellen;
Karel Daniëls en fam; Piet en
Hubertien Geurts-Stockem en
hun zoon Math. Geurts;
2de Jrd Odilia Jaegers;
Jrd Tiny Waterval-Stevens

Dinsdag 29 mei
18.30 uur: Aanbidding met
Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Woensdag 30 mei
09.00 uur:

Vrijdag 1 juni
13.45u Huwelijk Glen
Eleveld en Daisy Kisters

Vrijdag 1 juni
H. Mis Kapel Benzenrade
19.00u

Zaterdag 2 juni
1e lezing: Ex. 24,3-8
Ev.: Mc. 14,12-16.22-26
Celebrant: Kapl. Blom
19.00 uur:

Zondag 3 juni
Feest van het H.
Sacrament
1e lezing: Ex. 24,3-8
Ev.: Mc. 14,12-16.22-26
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 u:

Annelies Vaessen-de Esch ( c)
Echtp. Hoppers-Retera;
Annie Frederiks-Dohmen (c)
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Dinsdag 5 juni
18.40 uur: Rozenhoedje
H. Bonifatius

Ouders Maigray-Schreurs;
Pierre Lippertz vw verjaardag

Woensdag 6 juni
09.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Zaterdag 9 juni

Vormsel clusterbreed
in St. Josephkerk
te Heerlerbaan

Zaterdag 9 juni
1e lezing: Gen. 3,9-15
Ev.:
Celebrant: Deken Schreurs
19.00 uur :

Jrd Theo Gielkens (st)

Zondag 10 juni
10e zondag door het jaar
1e lezing: Gen. 3,9-15
Ev.: Mc. 3, 20-35
Celebrant: Kapl. Blom
10.00 uur: Gregor. Schola
Processie zondag
Misintenties zie boven >>>

Echtp. Hoppers-Retera;
Riet Niederer-Vermeulen ( c )
Elly Ploumen- Hoeppener ( c)

Zondag 10 Juni
11.30u 1 ste Communie
St. Catharinaschool.

Dinsdag 12 juni
18.40 uur: Rozenhoedje

Ouders Paffen-Wachelder;
Tot zekere intentie;

Woensdag 13 juni
09.00 uur:
H.Antonius v Padua
Echtp. Hoppers-Retera (st);

Zaterdag 16 juni
1e lezing: Ez.17,22-24
Ev.: Mc. 4,26-34
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur: Dameskoor St.
Martinus

Zondag 17 juni
11e zondag door het jaar
1e lezing: Ez.17,22-24
Ev.: Mc. 4,26-34
Celebrant:
10.00 uur: Chrisko Koor

Vaderdag

Misintenties zie volgende
pagina >>>
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Echtp. Hoppers-Retera;
Jos Inglot-Vellen
Jrd Pol Eymael en Hub de
Esch; Martin Tjwa.

Dinsdag 19 juni
18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Woensdag 20 juni
09.00 uur:

Zaterdag 23 juni
1e lezing: Jes. 49,1-6
Ev.: Lc. 1,57-66.80
Celebrant: Kapl. Blom
19.00 uur:

Math Feijen ( c )

Zondag 24 juni
Geboorte H. Joh. De Doper
12e zondag door het jaar
1e lezing: Jes. 49,1-6
Ev.: Lc. 1,57-66.80
Celebrant: Prof Stevens
10.00 uur: WF Koor

6 wkndienst Pierre
Quaetflieg; Jrd Hubert
Janssen en Trautje Janssen-
Stevens; Echtp. Savelsbergh-
Scholten (st); Zie rest van de
misintenties boven >>>>>

Jrd. Ouders Leufkens-
Quaedvlieg; Echtp. Hoppers-
Retera; Sjir Stams;
Jan Jongen

Dinsdag 26 juni
18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Woensdag 27 juni
09.00 uur:

Zaterdag 30 juni
1e lezing: Wijsh.1,13-
15;2,23-24
Ev.: Mc. 5,21-43 of 5,21-
24.35b-43
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Carola Tuinstra-Kloppenburg
Verjaardag Marianne Spiga.

Zondag 1 juli
13e zondag door het jaar
1e lezing: Wijsh.1,13-
15;2,23-24
Ev.: Mc. 5,21-43 of 5,21-
24.35b-43
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur:

Annelies Vaessen- de Esch
Echtp. Hoppers-Retera;
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Banneux-Bedevaart

Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op dag-
bedevaart.
Het thema van deze dag is: “Rijk met Maria, de Maagd der Ar-
men"
Aanmelden kan tot 1 augustus 2018 bij het “Huis voor de Pelgrim”
Maastricht
Telefoon 043-3215715 en de kosten ad € 24,00 per persoon over-
maken. (kinderen t/m 12 jaar € 12,00).

S.v.p. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer:
NL15INGB0001058699
t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten, Maastricht
met vermelding van: “Maria Legioen” en van uw naam, adres en tele-
foonnummer.

Indien meerdere personen meegaan, s.v.p. alle namen, adressen en
telefoonnummers apart noteren.
Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelneming.

Samenkomstengeloofsverdieping: 12 juni

Op 17 april vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor hen, die
zich verder in het geloof willen verdiepen. Een groepje van 5
personen heeft zich nu gevormd, we treffen elkaar op regelmatige
basis op de dekenij. De vierde samenkomst is op dinsdag 12 juni om
20.00 uur.
Interesse in deelnam, meer weten? deken@pancratiusheerlen.nl of
045-5713682.

Pelgrimage naar pater Karel – Munstergeleen

Pelgrimeren heeft te maken met 'op weg zijn naar...' en dat is een
beeld van ons leven. Het leven is een voortdurend 'op weg naar...' De
ene keer kies je heel bewust een pas, de andere keer heb je geen
grip op de weg die ingeslagen wordt. De ene keer heb je bewust een
doel voor ogen, maar vindt je de weg er naar toe lastig te kiezen of is
deze minder begaanbaar dan je zou willen. Hoe dan ook; het is zinvol
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om Gods zegen te vragen over onze levensweg, onze pelgrimage
door het leven. Samen willen we pelgrimeren naar Pater Karel in
Munstergeleen op zaterdag 23 juni. Dit kan te land, ter zee of in de
lucht...! Vanaf 09.00 uur wordt er gefietst vanaf de St. Josephkerk;
vanaf 10.00 uur wordt er gewandeld vanaf de kerk in Puth. Maar u
kunt gerust op eigen vervoer komen (auto)! De H. Mis zal om 11.00
uur aanvangen. Een misintentie kost 5 euro; gelieve de intentie
(goed leesbaar!) vooraf aan de Mis afgeven. Gelieve u aan te melden
bij uw parochie zodat we weten voor hoeveel mensen koffie en thee
kan worden gezorgd.

Heerlense bedevaart naar Lourdes

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
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.
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.nl
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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


