
Aug 2018 
28 juli – 3 september 

 
 
Vakantie is qualitytime! 
 
De vakantietijd is begonnen en dat merken we ook
rochies. Waar denken we aan bij het woord 'vakantie'?
een heeft een eigen wijze van vakantie vieren. De
voor een verwenvakantie met strand en hotel en
kamperen (zoals ik) en zoekt een wat primitievere
vakantie op; de een gaat voor natuur, de ander voor
een combinatie. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg
gewoon thuis blijven. Ik denk dat vakantietijd vooral
draaien om 'ontmoeting'. Een veel gebezigd woord
time.' Een woord dat veel gebruikt wordt wanneer
momenten van ontmoeting met elkaar om onze relaties
stevigen. Als het gaat om ontmoeting, dan denk 
mijn stagetijd bij de Arkgemeenschap in Gouda. 
schappen zijn wereldwijde gemeenschappen waar
een beperking samenleven met begeleiders. Ik heb
veel geleerd en de katholieke stichter Jean Vanier
voor mij een inspiratiebron. Mensen met een beperking
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geen gave van grote intelligentie, zij kunnen niet veel en zijn 
van anderen afhankelijk. Mensen als zij hebben een wens: dat  
er van hen gehouden wordt zoals ze zijn! Ze leren ons dat 
'houden van' niet gebaseerd moet worden op hetgeen we alle-
maal kunnen en wat we kunnen presteren met ons intellect. 
Ontmoeting vindt pas écht plaats wanneer het hart spreekt en 
we de ander zien als kostbaar in Gods ogen. Dát is de manier 
waarop God naar ons kijkt. Laat de komende vakantie quality-
time zijn. Neem de tijd om te ontdekken hoe God naar ons 
kijkt en neem de tijd om elkaar te ontmoeten als gelijken. We 
zijn van elkaar afhankelijk als we echt willen ontmoeten! 
 
Fijne vakantietijd!  
Kapelaan Rick Blom. 
 
 
 
Maria ten hemelopneming 15 augustus 
 
In de maand augustus vieren we op de 15e het Hoogfeest van 
Maria ten hemelopneming. Dit jaar is dat op een woensdag. 
Binnen ons cluster besteden we aan dit feest aandacht in de 
St. Pancratiusparochie. Die dag zal de H. Mis niet om 09.00 
uur plaatsvinden, maar om 10.00 uur met muzikale invulling. 
 
 
 
 
Zomerrooster 8 juli t/m 12 augustus 
 
Van 8 juli t/m 12 augustus wordt er een zomerrooster 
gehanteerd. Dat betekent dat er verschillende H. Missen van 
10.00 uur naar 09.00 uur worden verplaatst. Tijdens deze 6 
zondagen zal de H. Mis in de St. Elisabethkapel tijdens van 
11.15 uur naar 10.00 uur verplaatst worden.  
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Het normale rooster 
 

 Pancr. Mart. Jos. Elisab. Teresia Anna Mol. 

Zaterdag 
       10.00     

18.00 19.00       18.00   

Zondag 
10.00 10.00           

11.30   11.15 11.15     10.00 

Maandag 09.00         18.30   

Dinsdag 09.00 19.00           

Woensdag 09.00 09.00         19.00 

Donderda
g 09.00   19.00         

Vrijdag 09.00         18.30   

 
 
Zomerrooster - aanpassingen: 
 
Pancratius            De H. Mis van 10.00 uur naar 09.00 
                             8 juli en 12 augustus 
St. Martinus  De H. Mis van 10.00 uur naar 09.00  
                             15 juli en 5 augustus 
Molenberg           De H. Mis van 10.00 uur naar 09.00  
                             22 juli en 29 juli 
Elisabethkapel     De H. Mis van 11.15 uur naar 10.00      
                             8 juli t/m 12 augustus 
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Kroedwusjwandeling   11 augustus 
 
 
 
Elk jaar wandelen we met een mooie grote groep om 
kroedwusj te plukken. Deze bos bestaat uit 7 kruiden. Van 
oudsher werd (een gedeelte) in de open haard gegooid ter 
bescherming tegen onweer. Tegenwoordig zijn we 
wetenschappelijk verder, weten we wat onweer is, en niet 
iedereen heeft meer een open haard. Toch mogen we deze 
traditie niet verloren laten gaan! Door samen te wandelen is er 
gezelligheid en hebben we ook de gelegenheid om over zinvolle 
dingen van gedachten te wisselen. Bovendien mag er oog zijn 
voor de schepping om ons heen én willen we ons ook 
toevertrouwen aan Maria die bij deze traditie centraal staat. 
Kortom, een gezellige en zinvolle bijeenkomst waar u bij moet 
zijn! O.l.v. IVN zullen we een kleine tocht maken, de kroedwusj 
laten zegenen bij het kapelletje achter Parc Imstenrade en 
sluiten we af met koffie/thee en iets erbij in de 
Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk.  
 
Start is om 11 uur vanaf de St. Josephkerk. Dit is geen 
activiteit voor alleen de parochianen van St. Joseph, maar voor 
iedereen!  
 
 

Banneux-Bedevaart 

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



5 

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

 
 

Overleden en begeleid vanuit onze Parochie: 
 

23 Juni Hanneke Bardoul 48 jr 
1 Juli Maria Rober-Muijters 79 jr 
4 Juli Gerry Seelen-Quaedvlieg 89 jr 

 
 

INLEVERDATUM 
MISINTENTIES  uiterlijk dinsdag: 

21 Augustus 2018 

 
Voor de periode van 1 Sep 28 Juli tot 1 Okt 

 
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. 
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Zaterdag 28 juli 
1e lezing: 2 Kon.4,42-44 
Ev.: Joh.6,1-15 
Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur 
 
Tonny Bianchi-Dabekaussen; 
Nelly Bianchi-Bisschoff en 
wederzijdse overleden fam. 
leden (st) 
 
 
Zondag 29 juli 
17e zondag door het jaar 
1e lezing: 2 Kon.4,42-44 
Ev.: Joh.6,1-15 
Celebrant: Prof. Stevens 
10.00 uur 
 
6 wk dienst Thea 
Hoefnagels-Sengers; 
overleden rectoren en 
pastoors van Welten (st); 
echtp. Hoppers-Retera (st); 
 
 
 
Dinsdag 31 juli 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
 
 
Woensdag 1 aug 
09.00 uur 
 
 
 

Vrijdag 3 aug 
H.Mis Kapel Benzenrade 
19.00 uur: 
 
Uit dankbaarheid voor fam. 
Kuipers-Pakbier en 
wederzijdse ouders; Ber Maes 
 
 
Zaterdag 4 aug 
1e lezing: Ex.16,2-4.12-15 
Ev.: Joh.6,24-35 
Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 
 
Tiny Waterval-Stevens 
 
 
Zondag 5 aug 
18e zondag door het jaar 
1e lezing: Ex.16,2-4.12-15 
Ev.: Joh.6,24-35 
Celebrant: Deken Bouman 
9.00 uur: LET OP 
 
Bertie Loozen-Theunissen en 
6 wk dienst zoon Andreas; 
Annelies Vaessen-de Esch (c); 
echtp. Hoppers-Retera (st); 
Martin Tjwa (c) 
 
Dinsdag 7 aug 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Woensdag 8 aug 
09.00 uur 
 
 
Zaterdag 11 aug 
14.00 uur: Huwelijk Sven 
Delahay en Cleo Beckers 
 
Zaterdag 11 aug 
1e lezing: 1 Kon. 19,4-8 
Ev.: Joh.6,41-51 
Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur 
 
Zondag 12 aug 
19e zondag door het jaar 
1e lezing: 1 Kon. 19,4-8 
Ev.: Joh.6,41-51 
Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur: Gregoriaanse 
Schola 
 
Jrd. Jessie Schouten-Wouters 
en fam. Schouten; Riet 
Niederer- Vermeulen (c); 
5e jrd. Sjir Sisterrmans; jrd. 
Giel Bleijlevens; Elly 
Ploumen-Hoeppener (c); 
echtp. Hoppers-Retera (st) 
 
Dinsdag 14 aug 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
voor overleden vrienden 
 
 
 

 
Woensdag 15 aug 
Maria Hemelvaart 
09.00 uur 
 
Maike Geurts-Houben (c) 
 
 
Zaterdag 18 aug 
1e lezing: Spreuk. 9,1-6 
Ev.: Joh.6,51-58 
Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur: Dameskoor St. 
Martinus 
 
Pierre Quaetflieg (c);  
Joep Koenen  
 
 
Zondag 19 aug 
20e zondag door het jaar 
1e lezing: Spreuk. 9,1-6 
Ev.: Joh.6,51-58 
Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur 
 
Overleden ouders (st); Deken  
C. Buschman (st); Jos Inglot 
Vellen; Math Feijen (c); 
echtp. Hoppers Retera (st) 
 
 
Dinsdag 21aug 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Woensdag 22 aug 
09.00 uur 
 
 
Zaterdag 25 aug 
1e lezing: Joz.24,1-2a.15-
17.18b 
Ev.: Joh.6,60-69 
Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur 
 
Tonny Bianchi-Dabekaussen; 
Nelly Bianchi-Bisschoff en 
wederzijdse overleden fam. 
leden (st); 
Leo Smits vanwege 
verjaardag en ouders en fam. 
Smits-Maes; Truus Habets-
Wachelder (c) 
 
 
Zondag 26 aug 
21e zondag door het jaar 
1e lezing: Joz.24,1-2a.15-
17.18b 
Ev.: Joh.6,60-69 
Celebrant: Deken Bouman 
10.00 uur 
 
 
6 wk. dienst Gerry Seelen-
Quaedvlieg; 
echtp. Hoppers-Retera (st); 
ouders Kuipers-Kurvers en 
overleden kinderen (st) 
 
 
 

 
Dinsdag 28 aug 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 
 
Woensdag 29 aug 
09.00 uur: 
 
 
Zaterdag 1 sep 
1e lezing: Deut.4,1-2.6-8 
Ev.: Mc.7,1-8.14-15.21-23 
Celebrant:  
19.00 uur 
 
Jrd. Math Feijen 
 
 
Zondag 2 sep 
22e zondag door het jaar 
 
 
1e lezing: Deut.4,1-2.6-8 
Ev.: Mc.7,1-8.14-15.21-23 
Celebrant:  
10.00 uur: Gregoriaanse 
Schola 
 
 
Annelies Vaessen-de Esch (c); 
Riet Niederer-Vermeulen (c); 
Bertie Loozen-Theunissen en 
zoon Andreas; jrd. Huub van 
Hout; echtp. Hoppers-Retera 
(st) 
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Misdienaarsuitje 26 augustus 
 
Op zondag 26 augustus zou het kunnen zijn dat u in onze pa-
rochies geen misdienaars aantreft! Het is per parochie verschil-
lend, maar er is een groep kinderen die met regelmaat in de 
weekenden de Mis dienen en daar mogen we heel dankbaar 
voor zijn! Het is belangrijk om de kinderen te stimuleren en 
daarom gaan we eens per jaar met alle misdienaars een dagje 
uit. 
 
Zomerweekend voor jongeren 21 t/m 23 september 
“You’ve God mail” 
Kapelaan Blom is betrokken bij het jongerenwerk van het bis-
dom en elk jaar worden er 2 weekenden georganiseerd. Hier-
onder de uitnodiging voor het zomerweekend van vrijdag 21 
t/m zondag 23 september: 
 
Datum: 21-22-23 september 2018  
Locatie: ’t Zinkviooltje Plaatweg 10, 6285 NK Epen  
Prijs: € 50,- 
Leeftijd: 18-30 jaar 
Aanmelding: vóór 7 september via m.rademaker@bisdom-

roermond.nl 
 

Kerkproeverij of ‘Back to Church’ op 16 september 

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church 
Sunday en is bedoeld voor mensen die al een tijd niet meer in 
de kerk zijn geweest, of die weinig met geloof (denken te) 
hebben. Kerkproeverij is dé gelegenheid om weer eens een 
kerk te bezoeken, of om iemand die je kent persoonlijk uit te 
nodigen mee te gaan naar een kerk-dienst. De onderliggende 
gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) 
eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge 
drempel ervaren. Een persoonlijke uitnodiging kan echt het 
verschil maken.  
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Kerkproeverij 2018 vindt plaats in het weekend van 15/16 sep-
tember. De Pancratiuskerk, en ook Andreaskerk en de Joseph-
kerk, doen dit jaar mee, en wel op zondag 16 september. 
Meer over Kerkproeverij leest u in ons volgende blad. Noteer 
vast de datum. 

 
Kamp Jeugdkring Chrisko in Haelen 
    
Jeugdkring Chrisko is zeer actief! Een aantal van hen is op het 
moment van schrijven in Nepal om zich heel concreet in te zet-
ten voor en met de mensen. Van 1 t/m 6 september zullen er 
een aantal van hen ook mee gaan naar Lourdes en de mensen 
vanuit onze parochies begeleiden om samen aan te sluiten bij 
de grote groep vanuit de Limburgse Bedevaarten. Maar daar 
tussen in gaan ze ook nog eens op kamp! Dat zal zijn in de 
week van 12 augustus. Deken Bouman en kapelaan Blom zul-
len om beurten met hen de H. Mis vieren in Haelen. 
 

 
Kerk en AVG 
 
Ook de kerken ontkomen er niet aan: de AVG, de nieuwe 
privacywetgeving. Nu hadden de kerken al een strikt 
reglement. Nooit was er bv sprake van dat kerkelijke gegevens 
doorverkocht mochten worden. Maar toch! Websites voorzien  
van privacyverklaringen, de landelijke richtlijnen 
implementeren, formulieren aanpassen…. We doen het graag 
voor u en onze privacy, maar het is zoals bij veel organisaties 
veel werk.
De verklaringen is opgenomen op de websites; op 
www.rkkerk.nl kunt u heel veel vinden over kerk en AVG. En 
hebt u vragen: aarzel niet om ze te stellen op het 
parochiekantoor of zelfs bij de deken zelf, 
deken@pancratiusheerlen.nl . 
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Heerlense bedevaart naar Lourdes 1 t/m 6 
september 
 
Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de gezamenlijke 
parochies van 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. 
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 
(0)6 21891859 /secretariaat@jeugdkringchrisko.nl 
 
 
Orgelconcert dinsdag 7 augustus 
 
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 7 augustus is het volgende concert, verzorgd door 
Jo Louppen. Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar loup-
pen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan uw wens te voldoen. 
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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 


