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MAART/ APRIL 2019 
2 maart – 15 april 

 
Van vastelaovend nao vasten 
 

Er zijn twee theorieën over de herkomst van het woord 'carnaval'. De 

ene theorie zegt dat het woord komt van 'carrus navalis', ofwel nar-

reschip. Dit komt reeds voor in de middeleeuwen; er wordt een schip 

op een kar gebouwd. Daar stoelt ook de traditie op van de 'Blauw 

Sjuut' in Heerlen. De maandag voor carnaval (25 februari) vertrekt 

de Blauw Sjuut om door heel Limburg de carnaval in te luiden. Heel 

bijzonder is, en uniek, dat dit jaar de nieuwe bisschop Harrie Smeets 

de Blauw Sjuut komt inzegenen, omstreeks 12.45 uur op het Pancra-

tiusplein. Een andere theorie is dat het woord carnaval komt van 

'carne vale' ofwel 'vaarwel vlees'. Deze uitleg laat de band tussen 

carnaval en veertigdagentijd beter zien. Het woord 'vastelaovend' (in 

het Venlose wordt het woord carnavals zelfs nauwelijks gebruikt) laat 

helemaal de band met vastentijd zien. Vastelaovend is niet primair 

een feest van hossen, drinken en uit je dak gaan; daarvoor kun je 

naar elk willekeurig feest gaan en kun je in het hele land vinden. 

Vastelaovend heeft te maken met een identiteitsgevoel en met ver-

broedering; eigenlijk kun je vastelaovend nooit helemaal goed uitleg-

gen... Als christenen breekt daarna de tijd aan van vasten. In wezen 

óók een tijd van verbroedering, maar dan meer op een nodige bezin-

nende manier. Verbroedering betekent jezelf aan de kant schuiven 

om aandacht te hebben voor de ander. Jezelf iets ontzeggen om zelf-

discipline op te bouwen en te denken aan degenen die het minder 

hebben; hetgeen je daarop bespaard kun je gebruiken als aalmoes 

om concreet de ander te helpen; daarbij mag het gebed niet ontbre-

ken om je eigen relatie met God en met de medemens te versterken. 
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De drie dingen die ik onderstreept heb mogen voor ons aandachts-

punten zijn. Ik wens jullie allemaal een gezonde en goede carnavals-

tijd toe en voor daarna een mooie en zinvolle bezinningstijd. 

 

Kapelaan Rick Blom 
 
Geen H. Missen vastelaovend en afsluiting kerkhof  
 

Op carnavalsmaandag 4 maart vervalt de avondmis om 18.30 uur in 

de Moeder Anna; op carnavalsdinsdag 5 maart vervalt de avond-

mis om 19.00 uur in de St. Martinus. Om mensen die carnaval 

vieren maar het feest toch niet begrijpen, zal van zaterdag 2 maart 

t/m dinsdag 5 maart de begraafplaats afgesloten zijn, dus ook de 

toegang vanuit de Welterkerkstraat tegenover het café. Graag hier 

rekening mee te houden als u deel wilt nemen aan de zaterdag-

avondmis en de zondagochtendmis. Op Aswoensdag 6 maart is alles 

weer geopend. 

 

Breviergebed 
 

Het brevier- of getijdengebed wordt/werd met name gebeden door 

religieuzen; priesters hebben dit beloofd bij hun wijding. Het bidden 

van de psalmen vormt een zekere kern in deze gebedsmomenten. In 

vroegere tijden moest men in 1 week tijd alle 150 psalmen hebben 

gebeden! Maar er was ook veel ongeletterdheid en de Kerk wilde ook 

aan de 'gewone mens' een gebed aanreiken. Eerst was dat een snoer 

van 150 kralen en werd het Onze Vader gebeden; vandaar ook dat 

men nog altijd in België tegen een rozenkrans 'n pater noster' zegt. 

Later, bij de verbreiding van het Wees Gegroet en de Mariaverering, 

met name ook door de heilige Dominicus rond 1200, kreeg gebeds-

snoer de vorm zoals we dat nu nog kennen: de rozenkrans. Het bid-

den van de rozenkrans valt onder de vroomheidsoefeningen, het bid-

den van het breviergebed hoort bij de liturgie van de Kerk. De Kerk 

heeft naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie opgeroepen 

om het getijdengebed mét anderen te bevorderen zodat het niet al-

leen een gebed blijft voor religieuzen; immers... ongeletterdheid is er 

niet meer in die mate als vroeger. Náást het rozenkransgebed toch 

graag uw aandacht voor deze belangrijke gebeden! In de veertigda-

gentijd en de adventstijd wordt het avondgebed (vespers) gebeden: 

in de St. Josephkerk om 18.30 uur elke donderdagavond (in combi-

natie met het uitgestelde Allerheiligste) voorafgaand aan de H. Mis; 

alsook in de St. Martinuskerk om 18.40 uur elke dinsdagavond voor-

afgaand aan de H. Mis. Tevens wordt in de St. Pancratiuskerk élke 
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doordeweekse ochtend om 08.40 uur het morgengebed (lauden) ge-

beden voorafgaand aan de H. Mis; op elke dinsdag wordt na de H. 

Mis het Allerheiligste uitgesteld en deze wordt om 10.30 uur afgeslo-

ten met het middaggebed. 

 

Belangrijke data! 
 

9 maart om 19.00 uur in de Martinuskerk staan wij extra stil bij het 

Vastenactieproject en een deurcollecte. 10 maart om 10.00 uur 

in de Martinuskerk vragen wij nogmaals extra aandacht voor het Vas-

tenactieproject en houden wij wederom een deurcollecte. 30 maart 

is de pelgrimstocht, start 11.00 uur bij de St. Josephkerk. 

 

Filmavond 11 maart 
 

Op maandag 11 maart is er weer filmavond. Op 18 februari draaide 

we de film 'Bernadette' en hebben we het verhaal gezien van de ver-

schijningen van Maria in Lourdes. Op 11 maart volgt een 'deel 2' en 

gaat verder waar het 1e deel gestopt is: het leven van Bernadette in 

Nevers, in het klooster. Deze film is prima te zien zonder per sé het 

eerste deel te hebben bekeken. Vanaf 19.00 uur is er inloop. Na een 

korte inleiding starten we om 19.30 uur met de film. Iedereen is wel-

kom in de Ontmoetingsruimte (parochiezaal) van de St. Jo-

sephkerk; als u voor de hoofdingang staat, rechts langs de kerk af 

naar de achterkant en de trappen af. 

 

Kapelaan Blom 
 

Bijbelbijeenkomst 
 

Op elke 2e woensdag van de maand komen we samen om ons te 

verdiepen in de bijbel; rode draad vormt het leven van de apostelen. 

U bent welkom op woensdag 13 maart in de Ontmoetingsruimte 

van de St. Josephkerk van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur. U 

wordt van koffie voorzien en na afloop bidden we het middaggebed. 

 

Kapelaan Blom 
 

Tienergroep 23 maart 
 

Eens in de maand komen we in Welten samen met tieners. Dit zijn 

altijd hele gezellige avonden, waarbij naast veel plezier ook    z.o.z > 
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een stukje bezinning hebben rondom een bepaald thema. Maar dit 

altijd op een laagdrempelige manier die aansluit bij de leefwereld van 

de jeugd. Komende maand is dat op 23 maart. De avond duurt tel-

kens van 20.00 tot 22.00/22.30 uur en is bedoeld voor jongeren 

vanaf ongeveer 12. Welkom op de pastorie Welterkerkstraat 3. 

 

Gebedsdienst vormelingen - vastenactie 24 maart 
 

Elders in dit blad is de vastenactie vermeld. Ook met de vormelingen 

willen we hier aandacht aan besteden. Met álle vormelingen (dat zijn 

er 33 verspreid over verschillende scholen binnen ons cluster) gaan 

we activiteiten op touw zetten om geld in te zamelen, maar ook om 

hen een stukje bewustwording mee te geven. Op zondag 24 maart 

bent u welkom in de St. Andreaskerk om 14.00 uur! Met de vor-

melingen samen en voorgegaan door kapelaan Blom vieren we een 

gebedsdienst en nadien zullen we verschillende spulletjes verkocht 

ten bate van de vastenactie. 

 

Presentatiemis communicanten 30 maart en 14 april 
 

In de voorbereiding op hun Communie kennen we de traditie dat de 

communicanten zich voorstellen aan de mensen in de parochie, vaak 

aan de hand van het thema van hun Communie. Voor de communi-

canten van Tarcisius en Windekind vindt dit plaats op zaterdag 30 

maart om 18.00 uur in de Moeder Anna; van de St. Martinusschool 

tevens op zaterdag 30 maart om 19.00 uur in de St. Martinus-

kerk. Van de Windwijzer vindt dit plaats op zondag 14 april om 11.30 

uur in de St. Josephkerk, met Palmpasen.  
 

Palmpasen - palmtakjes? 
 

In het weekend van 13 en 14 april vieren we palmpasen. Een be-

langrijk moment dat het begin van de Goede Week markeert op weg 

naar Pasen. We willen graag palmpasentakjes zegenen en deze aan u 

meegeven; men kan ze dan achter een kruisbeeld zetten. Het palm-

takje is een symbool van hoop en hoop heeft altijd te maken met 

toekomst. Het palmtakje áchter het kruisbeeld is het teken dat ná 

Goede Vrijdag altijd Pasen gevierd wordt. Sinds vorig jaar hebben de 

buxus een geduchte vijand gekregen: de buxusmot! Het is dan ook 

voor onze parochies erg lastig om aan (voldoende) buxus/palmtakjes 

te komen. Heeft u palmtakjes of kunt er aan komen? We houden ons 

graag aanbevolen! Gelieve met het secretariaat van de parochie of 

met een van de priesters contact opnemen. 
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Deken Schreurs viert 31 maart 60-jarig priesterfeest 
 

Sinds enige tijd woont oud-deken Schreurs van Schinnen in Parc  

Imstenrade, van waaruit hij zich zeer beschikbaar opstelt om te ver-

vangen waar nodig. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor! 

Dit jaar is hij 60 jaar priester; een feest, dat hij slechts bescheiden 

wil vieren. Daarom zal hij voorgaan op zondag 31 maart om 10.00 

uur in de Elisabethkapel van Parc Imstenrade, waarna eenieder de 

gelegenheid is hem de hand te reiken. 

Wij wensen hem van harte proficiat en danken hem voor zijn inzet! 

 

Gift kerkopbouw 
 

Onze catechiste Anita van den Berg is in de parochies St. Pancratius 

en H. Moeder Anna druk aan de slag. Haar accent ligt in dit seizoen 

vooral op de eerste H. Communie van leerlingen van Windekind en 

St. Tarcisius; ook is ze druk bezig met alle activiteiten rond het 

vormsel van ons hele cluster. 

Steeds meer ideeën groeien: een kinderkoor? Samenkomsten voor 

ouders? Godsdienstlessen na de Communie? Enthousiasme werkt 

aanstekelijk! Van de familie Quanjel mogen we de voormalige 

patisserie/parochiekantoor weer gaan gebruiken, tegen betaling van 

de directe kosten (gas, licht etc.) en natuurlijk onder voorbehoud: bij 

het vinden van een koper, die we hen van harte gunnen, verlaten we 

direct het pand en zoeken we naar een andere oplossing. Daarnaast 

heeft een sponsor een mooie gift gegeven van € 5.000,- voor 

aanschaf materialen, kosten activiteiten etc. We zijn zeer benieuwd 

wat er allemaal groeien gaat! 

 

Pelgrimsreis naar Paray-le-Monial voor 50-plussers 
 

Van 10 t/m 15 juni 2019 organiseert de Gemeenschap Emmanuel 

een pelgrimsreis voor 50-plussers naar de bedevaartsplaats Paray-le-

Monial in Midden-Frankrijk. Het worden dagen van verdieping en ont-

spanning. Iedere dag wordt er een  inleiding gegeven, o.a. over het 

vaderhart van God en over een hoopvolle toekomst. We vieren dage-

lijks de H.Misen er is ook tijd voor ontmoeting, wandelingen en gezel-

ligheid. Meer info: www.emmanuelnederland.nl of bel 077-3828249 
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GEDOOPT: 

 

20 Jan 2019 Luca Boumans 
26 Jan 2019 Hidde Vaessen 

02 Febr Nyo Obstetar 
 

 
OVERLEDEN: 

 
 12 Feb 2019 Annie Eussen 91 jaar 

 

 
INLEVERDATUM 

MISINTENTIES  uiterlijk dinsdag: 

 

2 April 2019 

 

Voor de periode van 13 Apr tot 25 Mei 2019 
 

In verband met Carnaval is het  
parochiekantoor dinsdag 5 maart  

gesloten.  
Per mail is het dan toch nog mogelijk 

 intenties op te geven tot 2 april 
Tevens om de stookkosten te minderen is de H.Mis op zaterdag 
(indien mogelijk) tot en met 30 Maart in de dagkapel. 
 

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. 
 

 

mailto:sintmartinus@home.nl
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ZATERDAG 2 MAART 

1e lez: Sir.27,4-7 
Ev.: Luc. 6,39-45 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00u:  

 
Tiny Waterval-Stevens;  
Jan Jongen 

Riet Niederer-Vermeulen 
 

ZONDAG 3 MAART 
8e Zondag door het jaar 
1e lez: Sir.27,4-7 

Ev.: Luc. 6,39-45 
Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: Ensemble 
Excludent  
 

Bertie Loozen-Theunissen 
en zoon Andreas;  

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 
DINSDAG 5 MAART     
Parochiekantoor 
gesloten  
 
GÉÉN AVONDMIS ivm 
Carnaval 

 
WOENSDAG 6 MAART 

Aswoensdag 
Avondmis met askruisje 

1e lez: Joël 2,12-18 
Ev.: Mat. 6,1-6.16-18 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: Gregoriaanse 
Schola 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

ZATERDAG 9 MAART 

1e lez: Deut. 26,4-10 
Ev.: Luc. 4,1-13 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00u:  

 
ZONDAG 10 MAART 

1e Zondag van de Vasten  
1e lez: Deut. 26,4-10 

Ev.: Luc. 4,1-13 
Celebrant Kapelaan Blom 

10.00 uur: Chrisko Fam. 
Koor 
 

Jrd. Dominic Hennus; jrd. 
ouders Douven-Bakker;  

Jo Vaessen en Anouk 
Bening-Vaessen;  
Chris In de Braekt; echtp. 

Hoppers-Retera (st) 
 

DINSDAG 12 MAART 
18.40 uur: Vastenvesper 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

WOENSDAG 13 MAART 
9.00 uur: 
 

ZATERDAG 16 MAART 

1e lez: Gen. 15,5-12.17-18 

Ev.: Luc. 9,28b-36 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00u: Dameskoor St. 
Martinus 
 

Jrd. Jan en Nellie Ooms-
Cobben 
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ZONDAG 17 MAART 

2e Zondag van de Vasten  
1e lez: Gen. 15,5-12.17-18 
Ev.: Luc. 9,28b-36 

Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur: Trio Vivente 
 

Jrd. ouders Wilders-Gielkens 
(st); Jos Inglot-Vellen; 

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 
DINSDAG 19 MAART 

18.40 uur: Vastenvesper 
 

Ouders Paffen-Wachelder 
 
WOENSDAG 20 MAART 

9.00 uur: 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

ZATERDAG 23 MAART 

1e lez: Ex.3,1-8a.13-15 
Ev.: Luc. 13,1-9 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur:  

 
Jaardienst Wilfred Smeets 
 

ZONDAG 24 MAART 

3e Zondag van de Vasten  
1e lez: Ex.3,1-8a.13-15 

Ev.: Luc. 13,1-9 
Celebrant: Deken Bouman 
10.00 uur:  Capella 

Droezjba 
 

Jrd. Ben Vork en overleden 
familieleden Vork; >>>>> 

jrd. Tonny Bianchi-

Dabekaussen en Max 
Bianchi, tevens voor Nelly 

Bianchi-Bisschoff en 
wederzijdse overleden 
familieleden (st); 

echtp. Hoppers-Retera (st); 
overl. ouders Stams-Houben 

Ouders Paas-de Esch, Jo 
Paas, Lies Paas-Rompen en 
overige overleden 

familieleden.  
 

DINSDAG 26 MAART 
18.40 uur: Vastenvesper 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

WOENSDAG 27 MAART 
9.00 uur: 

 
Overleden broers en zussen 
(st) 

 

ZATERDAG 30 MAART 
Presentatie Mis 
Communicantjes St. 
Martinusschool 

1e lez: Joz. 5,9a.10-12 
Ev.: Luc. 15,1-3.11-32 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur: Fam. koor Young 

Spirit 
 
ZONDAG 31 MAART 

Half Vasten 

4e Zondag van de Vasten  
1e lez: Joz. 5,9a.10-12 

Ev.: Luc. 15,1-3.11 32 
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Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Gregoriaanse  
Schola 
 
6 wk. Dienst Annie 
Eussen-Brouwers 

Zus Klinkers-Vrouenraets 
(c); echtp. Hoppers-Retera 

(st) 

 
DINSDAG 2 APRIL 
18.40 uur: Vastenvesper 
 

Jrd. ouders Paffen-
Wachelder 

 
WOENSDAG 3 APRIL 
9.00 uur: 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
ZATERDAG 6 APRIL 

1e lez: Jes. 43,16-21 

Ev.: Joh. 8,1-11 
Celebrant:  

19.00 uur:  
 
Tiny Waterval-Stevens 

 
ZONDAG 7 APRIL 

5e Zondag van de Vasten  
1e lez: Jes. 43,16-21 
Ev.: Joh. 8,1-11 
Celebrant: 

10.00 uur: Gregoriaanse 
Schola 
 
Jos Inglot-Vellen; Bertie 
Loozen-Theunissen en zoon 

Andreas; echtp. Hoppers- 

DINSDAG 9 APRIL 

18.40 uur: Vastenvesper 
 

Giel Bleijlevens; echtp. 
Hoppers-Retera (st) 
 

 
WOENSDAG 10 APRIL 

9.00 uur: 
 

ZATERDAG 13 APRIL 

1e lez: Luc. 19,28-40, Jes 
5,4-7 

Ev.: Luc. 22,14-23,56 
Celebrant:  

19.00u:  
 
Jrd. ouders Kurvers-Eussen 

en tevens voor kleindochter 
Mireille 

 
 
 

ZONDAG 14 APRIL 
Palmzondag 

Gezinsmis  
1e lez: Luc. 19,28-40, Jes 
5,4-7 

Ev.: Luc. 22,14-23,56 
Celebrant: 

10.00 uur: Gem. koor Beau 
Geste 
 
Voor de overledenen van de 
familie Odé en Marieke van 

der Grinten; echtp. 
Hoppers-Retera (st) 
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Vastenactie 2019: Even minderen voor Thali  
 

De Missionaire werkgroep vraagt uw aandacht voor de jaarlijkse Vas-

tenactie.  De parochies uit Heerlen ondersteunen het Vastenactiepro-

ject Nepal: “Samen sterk, samen aan het werk voor een middelbare 

school in Thali, Nepal” R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko gaat dit jaar 

wederom met 30 helpende handen naar Thali om te bouwen aan een 

betere toekomst voor velen. De basisschool is inmiddels gerestau-

reerd, de noodzakelijke voorzieningen zijn aangelegd en de kwaliteit 

van lessen wordt verbeterd.  Een groot deel van de kinderen in Thali 

gaan daardoor naar school. De volgende stap is het voortgezet on-

derwijs.  Als wij er samen voor kunnen zorgen dat de kinderen, naast 

vijf jaar basisonderwijs, drie jaar middelbaar onderwijs kunnen vol-

gen, nemen hun kansen op de arbeidsmarkt flink toe. Voor de totale 

bouw van de middelbare school is een bedrag van €75.529,- begroot. 

Met dat bedrag realiseren wij de fundering van het gebouw, acht 

klaslokalen, twee toiletblokken, werk voor de lokale bevolking van de 

laagste kasten, alle bouwmaterialen en een betere toekomst  voor 

velen.          Doet u ook mee?                 

 

Schenken met volledige belastingaftrek 
 

Overweegt U een schenking aan uw kerk te doen? Weet U dan dat, 

onder bepaalde voorwaarden,deze schenking volledig aftrekbaar is 

voor de inkomstenbelasting? Uw kerk is namelijk een ANBI (Alge-

meen Nut Beoogde Instelling). Hierdoor zijn met name periodieke 

giften volledig aftrekbaar. Mits aan de volgende voorwaarden wordt 

voldaan: Jaarlijks wordt een zelfde bedrag overgemaakt. Dit over een 

periode van minimaal 5 jaar. Er is een einddatum vastgelegd. In een 

overeenkomst opgemaakt tussen U en de ANBI worden deze zaken 

vastgelegd. Vanaf de ondertekening van de overeenkomst door U en 

een gemachtigde van de kerk is deze geldig. Beide partijen ontvan-

gen een kopie, die bij navraag aan de Belastingdienst moet worden 

voorgelegd. Het opstellen van deze overeenkomst kan zonder tus-

senkomst van een notaris en er zijn ook geen kosten aan verbonden. 

Een blanco overeenkomst met uitleg hoe in te vullen, vindt U op de 

site van de Belastingdienst. Het verschil met een gewone schenking 

is dat deze 100% aftrekbaar is en dat er ook geen drempel of maxi-

mum bedrag geldt. Het kan dus ook voor U aantrekkelijk zijn uw kerk 

een schenking te doen. Wilt U meer hierover weten? Alle informatie 

hierover vindt U op de site van de Belastingdienst. Is het desondanks 

niet duidelijk of wilt u hulp bij het invullen, neem dan contact op met 

het parochiesecretariaat. 
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Stille Omgang 16 maart 
 

In het weekend van 16 en 17 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang 

plaats in Amsterdam. In de middeleeuwen heeft er een wonder 

plaatsgevonden met de H. Hostie (meer informatie is te vinden op de 

website van het 'gezelschap van de Stille Omgang' www.stille-

omgang.nl). Duizenden mensen lopen elk jaar in stilte door het druk-

ke uitgaansleven; een contrast dat een weerspiegeling is van het 

leven en elke weer als indrukwekkend wordt ervaren. Het thema is 

dit jaar: 'vreugde is het onmiskenbare teken van God', naar een uit-

spraak van de Jezuiet Teilhard de Chardin. Bent u wel eens meege-

weest? Ga weer mee! Bent u nog nooit meegeweest? Dan grijp de 

kans om dit toch eens mee te maken! Vertrek is op zaterdag 16 

maart met bussen tussen 20.00/20.30 uur; na de tocht in stilte vie-

ren we rond 01.30 uur de Eucharistieviering. Na afloop is er koffie en 

broodjes. Opgeven kunt u doen bij het secretariaat van uw parochie. 

Deelname kost 25 euro en gelieve uiterlijk vrijdag 8 maart opgeven. 

Eventueel algemene inlichtingen bij Henk Verhaeg: tel. 06-28560997 

 

De aankondiging van de Heer vieren 
Een nieuwe oecumenische traditie rond 25 maart?  

 

Sinds enkele jaren wordt bij oecumenische gespreksthema’s ook de 

plaats en positie van Maria betrokken. Zo hebben in Duitsland in het 

‘’Lutherjaar’’ 2017, toen 500 jaar Reformatie werd herdacht, 

katholieken en protestanten samen verklaard dat ‘’Maria het grote 

voorbeeld en oerbeeld van het christelijk geloof is.  

Het feest van de aankondiging wordt trouwens al sinds de 7e eeuw in 

de kerk van Oost en West op 25 maart gevierd.  

Dus: wat is er tegen om deze oude traditie weer nieuw leven in te 

blazen – en dat in oecumenisch verband te doen?   

Aan de vooravond van 25 maart, dus op zondagmiddag 24 maart a.s. 

wordt in Roermond een oecumenisch samenzijn rond de 

aankondiging georganiseerd.  

De middag is als volgt ingedeeld: 

14.30 uur: ontvangst en programma in de Minderbroederskerk, 

Minderbroederssingel 15 F 

16.00 uur: vertrek naar de Munsterkerk aan het Munsterplein  

16.30 uur: oecumenische gebedsviering vd aankondiging van de Heer   

Komen u en jullie ook?  

Graag tot ziens in Roermond, op 24 maart a.s.,                          

 Mede namens de voorbereidingsgroep, 

                                    ds. Sophie Bloemert, Heerlen  
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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

