MEI-JULI 2019
HEMELVAART en PINKSTEREN
25 mei-15 juli
Pinksteren-talen overstegen
Vanuit Pasen zijn we onderweg naar Pinksteren: het feest van de
komst van de heilige Geest, waarin talen worden overstegen. In de
weken na Pasen heb ik hier al mijn deel aan mogen hebben door het
verzilveren van de reischeque, die ik bij het grote feest van mijn 25e
wijdingsverjaardag en 50e verjaardag kreeg. Deze cheque heb ik ingezet voor een reis naar Trivandrum in Kerala-Indie, waar op de donderdag na Pasen een priester werd gewijd: Marthoma Alexander, afkomstig uit Thoothoor-Tamil Nadu, opgeleid in Rolduc en nu kapelaan
in Venrat, waar ik zelf ook van 1994-kapelaan ben geweest.
De ervaring in India was indrukwekkend: een jonge, vitale kerk met
een enorme betrokkenheid. Zeker geen paradijs, want problemen
kent men natuurlijk ook. Het was vooral ook een Pinksterervaring:
van de teksten en preken verstond ik niets, maar in de liturgie voelde
ik me door alle herkenbare symbolen en handelingen volledig thuis.
Alsof taal werd overstegen!
Men zegt wel eens van de westerse kerk, dat we teveel van het hoofd
en te weinig van het hart zijn. Ofwel: we denken goed na over de
teksten van onze gebeden, onze preken en onze liederen. Maar het
hart spreekt een andere taal, die woorden overstijgt. In Christus zijn
we één, ook als we de woorden van de ander niet begrijpen, kunnen
we elkaar toch verstaan!
Van harte wens ik ons allemaal een vurig Pinkstergeloof toe, waarin
taal wordt overstegen. Zalig Pinksteren!

Hans Bouman, deken.
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1e H. Communie met Hemelvaart 30 mei
Traditiegetrouw vindt in onze parochie op Hemelvaartsdag de 1e Communie plaats voor de communicanten van de St. Martinusschool (tenzij
het in de meivakantie valt). Dit jaar is dat donderdag 30 mei om
10.00 uur. Voorafgaand worden de kinderen van de school naar de
kerk gebracht door de Harmonie T.O.G. en na de H. Mis brengt de
Harmonie voor de kerk een serenade aan de kinderen. Het passende
thema voor deze Hemelvaart-Communiemis is 'in de wolken'. We hopen uiteraard op goede weer en we bidden dat de Zon, die Jezus is,
altijd mag blijven schijnen in het leven van de kinderen.

Dankmis en processie 30 juni
Voor zondag 30 juni nodigen we alle communicanten die op 30 mei
hun 1e Communie hebben gedaan uit, om samen te komen om God te
danken! De H. Mis begint om 10.00 uur. Naast de Gregoriaanse
Schola zullen de kinderen ook nog 2 liedjes zingen van hun Communiemis en de Mis is helemaal gericht op de kinderen. Iedereen is van
harte welkom! Na de H. Mis nodigen we iedereen uit om samen de
processie te lopen, met dank aan de vele vrijwilligers en leden van
verenigingen die dit weer mogelijk maken!
De route van de processie is als volgt: Weltertuijnstraat, De Doom,
De Lirp, De Mullender, JF Kennedylaan, Weltertuijnstraat, afsluiting op
de hoek Weltertuijnstraat/De Doom. Daarna is iedereen meer dan welkom om samen te komen bij 't Bakkes voor een gezellige middag! Iedereen die op de route van de processie woont kan een bijdrage leveren door iets van een versiering te hebben, buiten of binnen achter
het raam; dat wordt zeer gewaardeerd!

Filmavond over Johannes 10 juni
Johannes was een van de apostelen van Jezus en tevens evangelist.
Hij schreef het vierde Evangelie, enkele brieven en het laatste boek
van de bijbel: het boek der Openbaringen of Apocalyps. Dat laatste
boek spreekt nogal tot de verbeelding; Johannes ontvangt visioenen
over het eind der tijden. Bij het schrijven van dit boek woonde Johannes op het eiland Patmos en was daar gevangene; christenen werden
vervolgd. Zijn laatste boek bestaat uit bemoedigende teksten die voor
alle tijden gelden. Een mooie film over het boek Openbaringen en zijn
schrijver. Op maandag 10 juni bent u van harte welkom in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie. Vanaf 19.00 uur inloop, om 19.30 uur start van de film.
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Bijbelgroep 12 juni
Een van de grootste schatten waaruit we mogen putten is de bijbel.
Maar we vinden het vaak moeilijk en we vragen ons misschien wel eens
af wat we met bepaalde teksten nu moeten. Het is verrassend om te
ontdekken dat de bijbel, Gods Woord is, en dat de verhalen zo vaak
toe te passen zijn op ons eigen leven. Op woensdag 12 juni komen
we samen in de Ontmoetingsruimte óf op de pastorie van de St.
Josephkerk. Iedereen is welkom! Om 14.30 gaan we start tot ongeveer 16.00 uur en we sluiten samen af met het bidden van de het
middaggebed. U kunt zich aanmelden bij kapelaan Blom of gewoon
komen. Welkom!

Bijzondere Mis jubileum Harmonie T.O.G. 16 juni
Het weekend van 14-15-16 juni viert de Harmonie van Welten-Benzenrade T.O.G. haar 100-jarig jubileum! Er komt een feesttent te
staan bij de speeltuin aan de Doom.
Op vrijdag 14 juni treedt om 18.00 uur 'Wir Sind Spitze' op en op zaterdag 15 juni is er een soulavond om 19.00 uur met 'Big, Black &
Beautiful.
Op zondagochtend wordt er muzikaal door de straten van Welten getrokken waarna om 10.00 uur een feestelijke Mis wordt gevierd in
de tent met uiteraard muzikale opluistering van de harmonie. Er is
dus geen H. Mis in de St. Martinuskerk; deze wordt verplaatst naar
de tent! Aansluitend rond 11.00 uur is er frühshop en gezellig samenzijn.

Vormselmis binnen het cluster 22 juni
Op zaterdag 22 juni vindt de Vormselmis plaats in de St. Martinuskerk om 19.00 uur. Het Vormsel wordt toegediend aan de kinderen
van de basisscholen St. Martinus, De Windwijzer, Windekind en Tarcisius en de Tovercirkel.
Vormheer, die namens de bisschop vormt, is onze eigen deken Hans
Bouman.
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Klepperactie 2019
In Welten-Benzenrade voor mensen een begrip en een lange traditie:
de klepperactie. In de liturgie is het gebruikelijk dat vanaf Witte Donderdag in de avond de klokken zwijgen. De stilte daalt neer vanwege
het herdenken van het lijden en de dood van Jezus op Goede Vrijdag
en Stille Zaterdag. Pas op zaterdagavond, het begin van Pasen, met
de plechtige paaswake mogen de klokken weer luiden. We zeggen dan
dat de klokken naar Rome zijn gegaan en weer zijn teruggekeerd. Vandaar het gebruik van kleppers.
In de Goede Week zijn de misdienaars en acolieten met kleppers in de
hand langs de deuren geweest en hebben geld opgehaald voor hun
jaarlijkse uitstapjes.
Daarbij hebben zij het mooie bedrag van € 1269,23 opgehaald.
Namens alle misdienaars en acolieten willen wij iedereen bedanken
voor de gulle gaven!!!

IN MEMORIAM
Op 6 mei 2019 overleed op 93-jarige leeftijd ons gewaardeerd oudlid
de heer Frans Prickaerts.
De heer Prickaerts was meer dan 75 jaar actief lid van ons gemengd
koor.
Tevens was hij al die jaren actief gregoriaans zanger en was hij jarenlang lid van het Heerlense “Bruidskoor”.
Bij de bas/baritons in ons koor vervulde hij altijd een leidende rol en
was hij vaak in voor het zingen van een solo.
Koorzang was zijn grootste hobby en hij bezocht trouw de repetities
en uitvoeringen.
Ook bij zijn andere activiteiten als vrijwilliger kwam zijn zangerstalent van pas; zo luisterde hij vaker in zijn eentje de mis op in de Verpleegkliniek te Heerlen.
Bij gelegenheid van zijn 70 jarig lidmaatschap van het Kerkelijk
Zangkoor St Joseph werd hij in 2009 onderscheiden met het Ereteken
voor Bijzondere Verdiensten van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten
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GEDOOPT:
31 maart Millie Peijs
7 April Finn Senden
14 April Fabian Mulders
12 Mei Niek Janssen
OVERLEDEN:
2 Mei Jacques Paas 88 jr
6 Mei Frans Prickaerts 93 jr
8 Mei Riek Schielen 80 jr
13 mei Christa Koenen-Steins 80 jr

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

2 JULI

2019

Voor de periode van 13 Juli tot 9 Sept 2019

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 25 MEI
1e lez.: Hand.15,1-2.22-29
Ev.: Joh. 14,23-29
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

DONDERDAG 30 MEI
Hemelvaart van de Heer

Eerste Heilige
Communie groep 4
basisschool St.
Martinus

Jrd. ouders Gulikers- Vrösch

1e lez.: Hand.1,1-11
Ev.: Luc. 24,46-53
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur:

ZONDAG 26 MEI
6e Zondag van Pasen
1e lez.: Hand.15,1-2.22-29
Ev.: Joh. 14,23-29
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Gem. kerkkoor
St. Joseph Hrlb.-Welten

ZATERDAG 1 JUNI
1e lez.: Hand.7,55-60
Ev.: Joh. 17,20-26
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

Jrd. voor Jan Schouten en
voor de overledenen van de
fam. Schouten; jrd. Pierre
en Hubertien Geurts en
zoon Math; ouders
Waterval-Huppertz en
overleden familieleden (st);
Karel Daniëls en overleden
familie; echtp. HoppersRetera (st)

Eerste jrd. Nikita
Reumers en voor Henk
Reumers; jrd. Tiny
Waterval-Stevens
ZONDAG 2 JUNI
7e Zondag van Pasen
1e lez.: Hand.7,55-60
Ev.: Joh. 17,20-26
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Organist Marcel
Konieczny

DINSDAG 28 MEI
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)
WOENSDAG 29 MEI
9.00 uur:

Eerste jrd. Andreas
Loozen en voor Bertie
Loozen-Theunissen; Lies
Paas-Rompen vanwege
verjaardag (c) en voor
Jacques Paas ; echtp.
Hoppers-Retera (st)
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DINSDAG 4 JUNI
18.40 uur: Rozenhoedje

MAANDAG 10 JUNI
Tweede Pinksterdag
1e lez.: Gen.3,9-15.20/
Hand.1,12-14
Ev.: Joh. 19,25-34
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Organist Marcel
Konieczny

Echtp. Hoppers-Retera (st)
WOENSDAG 5 JUNI
9.00 uur:
VRIJDAG 7 JUNI
H. Mis Kapel Benzenrade
19.00 uur
Celebrant: Kapelaan Blom

DINSDAG 11 JUNI
18.40 uur: Rozenhoedje
Ouders Paffen-Wachelder

Pierre Lippertz vanwege
verjaardag

WOENSDAG 12 JUNI
9.00 uur:

ZATERDAG 8 JUNI
Vigilie van Pinksteren
1e lez.: Gen. 11,1-9
Ev.: Joh. 7,37-39
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)
ZATERDAG 15 JUNI
1e lez.: Spr. 8,22-31
Ev.: Joh. 16,12-15
Celebrant:Deken Bouman
19.00 uur: Dameskoor St.
Martinus
6 wk dienst Frans
Prickaerts

ZONDAG 9 JUNI
Hoogfeest van
Pinksteren
1e lez.: Hand.2,1-11
Ev.: Joh. 14,15-16.23b-26
Celebrant: Prof. Stevens
10.00 uur: Gem. kerkkoor
Schandelen

ZONDAG 16 JUNI
Feest van de H. Drieeenheid
Mis t.g.v. 100 jarig
jubileum Harmonie T.O.G
in tent De Doom
Géén H. Mis in de kerk
1e lez.: Spr. 8,22-31
Ev.: Joh. 16,12-15
Celebrant: Kapelaan Blom

Eerste jrd. Zus KlinkersVrouenraets; jrd. Jan
Jongen (st); Sjir Stams;
fam. Hofland-Dahmen;
Pierre Stevens (c); echtp.
Hoppers-Retera (st)

10.00u: zie volg. pagina
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6 wk dienst Jacques
Paas.
Math Feijen (c); echtp.
Hoppers-Retera (st)

DINSDAG 25 JUNI
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)

DINSDAG 18 JUNI
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 26 JUNI
9.00 uur:

WOENSDAG 19 JUNI
9.00 uur:

Jan Jongen
ZATERDAG 29 JUNI
1e lez.: 1 Kon. 19,16b.19-21
Ev.: Luc. 9,51-62
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

ZATERDAG 22 JUNI
Vormselmis
1e lez.: Gen. 14,18-20
Ev.: Luc. 9,11b-17
Celebrant: Kapelaan Blom

Carola Tuinstra-Kloppenburg
en overl. fam. Tuinstra.

Vormheer Deken Bouman
19.00 uur:

ZONDAG 30 JUNI
13e zondag door het jaar

ZONDAG 23 JUNI
Feest van het H.
Sacrament
1e lez.: Gen. 14,18-20
Ev.: Luc. 9,11b-17
Celebrant: Prof. Stevens
10.00 uur: Organist Bart
van Kerkvoort

Processie zondag en
dankmis communicanten
1e lez.: 1 Kon. 19,16b.19-21
Ev.: Luc. 9,51-62
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Jrd. Hubert Janssen en
Trautje Janssen-Stevens
(st); jrd. Pol Eymael, Hub
de Esch en voor ouders de
Esch; Jos Inglot-Vellen;
echtp. Hoppers-Retera (st)

6 wkdienst Riek Schielen
1 ste Jrd Maria RoberMuijters
Echtp. Hoppers-Retera (st)
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DINSDAG 2 JULI
18.40 uur: Rozenhoedje

Jrd. voor Nelly-BianchiBisschoff en tevens voor
Tonny Bianchi-Dabekaussen
en wederzijdse overleden
fam. leden (st); Anouk
Bening-Vaessen en Jo
Vaessen; echtp. HoppersRetera (st):

Echtp. Hoppers-Retera (st)
WOENSDAG 3 JULI
9.00 uur:
VRIJDAG 5 JULI
H. Mis Kapel Benzenrade
19.00 uur:

DINSDAG 9 JULI
18.40 uur: Rozenhoedje

ZATERDAG 6 JULI
1e lez.: Jes. 66,10-14c
Ev.: Luc. 10,1-12.17-20 of
10,1-9
Celebrant:

Echtp. Hoppers-Retera (st)
WOENSDAG 10 JULI
9.00 uur:
ZATERDAG 13 JULI
1e lez.: Deut. 30,10-14
Ev.: Luc. 10,25-37
Celebrant:
19.00 uur:

19.00 uur:
J. Vrösch-Quaedvlieg en
kinderen (st); Pierre
Stevens (c)

Tiny Waterval-Stevens;
Math Feijen (c)

ZONDAG 7 JULI
14e zondag door het jaar
1e lez.: Jes. 66,10-14c
Ev.: Luc. 10,1-12.17-20 of
10,1-9
Celebrant:
10.00 uur: Gem. kerkkoor
St. Joseph Hrlb.-Welten
Sluiting koorjaar

ZONDAG 14 JULI
15e zondag door het jaar
1e lez.: Deut. 30,10-14
Ev.: Luc. 10,25-37
Celebrant:
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

6 wkdienst Christa
Koenen-Steins
Bertie Loozen-Theunissen
en zoon Andreas;
Vervolg Zie boven >>>>

Jrd. José en Sjef Brouns Hupperetz (st); echtp.
Hoppers-Retera (st)
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Orgelconcert
Iedere eerste dinsdag van de maand verzorgt onze kerkmusicus Jo
Louppen een orgelconcert in de Pancratiuskerk van 13.00-13.30 uur.
Het volgende concert is dus dinsdag 4 juni.

Een benefietconcert voor 30 handen helpen Nepal 2 juni!
Zoals u waarschijnlijk wel weet, gaat een deel van de jongeren van
Jeugdkring Chrisko in hun eigen vakantie naar Nepal om opnieuw aan
een school te bouwen voor de jeugd van de laagste kaste. Met de vastenactie is hier al geld voor opgehaald en daar willen wij u allen hartelijk voor bedanken.
Daarnaast willen we iedereen graag uitnodigen op ons benefietconcert!
Dit zal plaatsvinden op 2 juni 2019 a.s., in het voormalig klooster van
Clara Fey. Museum ‘De Schat van Simpelveld’ sponsort de locatie en
de winst van het benefietconcert komt geheel ten goede aan de bouwkosten van de school.
In samenwerking met een klarinettrio, een dwarsfluittrio, Ensemble
Excludent en het familiekoor Chrisko is een veelzijdig concert samengesteld. Daarnaast kunt u genieten van een sponsorlunch en aansluiten bij een rondleiding door Museum de Schat van Simpelveld. U kiest
daarbij voor één van de volgende arrangementen:
Concert: voor €10,00 van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Lunch en concert: voor €17,50 van 12.00 uur tot 15.30 uur.
Concert en rondleiding: voor €15,00 van 13.30 uur tot 17.00.
Lunch, concert en rondleiding: voor €22,50 van 12.00 uur tot 17.00
uur.
Voor meer informatie, vragen of voor het bestellen van kaartjes, kunt
u terecht op:
06-30871731 of 30handenhelpennepal@gmail.com .
We hopen u allen te mogen begroeten op 2 juni!

Groetjes Dertig handen helpen Nepal
Motorzegening bij Caumerbron 15 juni
Voor de 5e keer vindt er een treffen plaats van motorrijders in de Caumerbron op Heerlerbaan. Dit lustrum mag gevierd worden en als bijzonderheid daarom een motorzegening. Om 09.30 vindt de zegening
plaats op de parkeerplaats en voorafgaand - rond 09.15 uur - is er een
korte gebedsdienst in de Caumerbron; De dienst en de zegening zal
door kapelaan Blom worden verricht.
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Taiama-Andreas: Dag van het Afrikaanse Kind
Op 16 juni 1976 gingen duizenden schoolkinderen in Soweto (ZuidAfrika) de straat op om te protesteren tegen de slechte kwaliteit van
het onderwijs. Die opstand werd met harde hand neergeslagen door
de regering en er vielen meer dan honderd doden. Om deze opstand
te herdenken, en om Afrikaanse kinderen in het algemeen te helpen
aan beter onderwijs en betere leefom-standigheden, heeft de Centrale Afrikaanse Unie 16 juni uitgeroepen tot de Dag van het Afrikaanse Kind.
Deze jaarlijks terugkerende dag wil de stichting Taiama-Andreas aangrijpen om, net als vorig jaar, aandacht te vragen voor haar project
in Sierra Leone.
Al vele jaren proberen we kinderen te helpen
•
om onderwijs te kunnen volgen,
•
om een beroep te leren,
•
om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven
•
om structuur te brengen in wat ze doen.
Verleden jaar hebben we op de dag van het Afrikaanse kind veel aandacht besteed aan het landbouwproject. U hebt ons toen enorm gesteund om zaaigoed en tuingereedschap te kunnen kopen. Dat project is afgesloten met als resultaat dat de jongeren met de opbrengst
nu zelf zaadgoed kunnen kopen. Wij en ook de jongeren hadden gehoopt enige winst te kunnen maken, maar helaas, dat zat er niet in.
We hebben gemerkt dat er stappen voorwaarts worden gemaakt, hoe
klein dan ook. Aan de hand van o.a. dat project en de ervaringen bij
de jongeren willen we u op zondag 16 juni na de eucharistieviering
van 10.30 uur in de Andreaskerk laten ondervinden en voelen hoe
moeilijk de situatie in Sierra Leone is.
Wij zijn blij met ieder stapje vooruit.
De leden van de stichting Taiama-Andreas zien u graag weer.

Boerderijviering Heerlerbaan
Op zondag 30 juni is er weer de jaarlijkse boerderijviering, waarmee
het zomerseizoen met zijn vele vakanties wordt ingeluid. Dit jaar zijn
we te gast op de boerderij van de familie Gielkens, aan de Heerlerbaan 323. De viering begint om 10.30 uur en na afloop kunnen we
nog even samen koffiedrinken op de mooie binnenplaats. Reserveer
deze datum alvast in uw agenda.
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11de Pelgrimage naar pater Karel - Munstergeleen op
zaterdag 22 juni 2019
Pelgrimeren heeft te maken met ‘op weg naar’. De ene keer kies je
heel bewust een pad, de andere keer heb je geen grip op de weg die
ingeslagen wordt.
Hoe dan ook; het is zinvol om samen te pelgrimeren naar een bedevaartsoord. De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met
het Missionair Overleg Parkstad deze pelgrimage.
Pater Martin, Passionist en pastor van de kapel ondersteunt de pelgrimage. Iedereen is welkom om mee te pelgrimeren per fiets, auto of te
voet.
We vertrekken per fiets om 9.00 uur vanaf de St. Josephkerk Heerlerbaan indirect via de aangemelde parochies of direct naar Munstergeleen.
Voor de wandelaars vertrekken we om 10.00 uur vanaf de kerk in
Puth naar Munstergeleen. De H. Mis begint om 11.00 uur en u kunt
een intentie opgeven voor de pelgrimsprijs van € 5,-. De meegebrachte
intenties kunt U voor de Mis afgeven. Na afloop van de mis gebruiken
we de meegebrachte lunch op het terras achter de kapel, voor koffie/thee/ fris wordt gezorgd. Ook kunt u het museum en de museumwinkel bezoeken.
Het is mooi om dit samen te doen.
Opgave via het secretariaat van uw eigen parochie.

Beeld O.L.V. Sterre der Zee in kerk Terwinselen - Kerkrade
Op zondag 7 juli 2019 mag parochie Terwinselen het beeld O.L.V.
Sterre der Zee ontvangen in haar kerk. Dit mag zondermeer het hoogtepunt van het feestelijk jaarprogramma zijn, rondom het 100 jarig
bestaan van de parochie. Eenieder is uitgenodigd om op deze dag een
viering bij te wonen of die zondag de kerk binnen te lopen om bij O.L.V.
Sterre der Zee een kaarsje aan te maken. Het dagprogramma ziet er
als volgt uit: om 10.00 uur is er een feestelijke H. Mis, waarin het Maria
beeld plechtig de kerk zal worden binnengedragen. Om 13.00 uur is er
gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. In de middag zal om
14.30 uur een Maria lof zijn met op het einde een korte uitstelling van
het Allerheiligst Sacrament. Gedurende deze dag is op het pastorieplein een gezellig terras ingericht voor de bezoekers om een kopje
koffie of thee te drinken
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Doe mee: meld je aan!!! Bijzondere voorstelling over Sint
Joseph
Wie was Sint Joseph? Historisch gezien weten we weinig over de voedstervader van Jezus. De meeste verhalen in ons geloof gaan natuurlijk
over Jezus zelf.
Ook Maria staat vaak volop in de aandacht. Maar Joseph blijft meestal
op de achtergrond.
En toch weten we ook wel wat van hem. Hij was rechtvaardig, barmhartig en heeft Jezus in het begin van zijn leven opgevoed zoals men
dat van een (goede) echte vader mag verwachten.
Hij heeft Jezus de menselijke normen en waarden meegegeven en hem
geleerd een vak uit te oefenen.
Onze St. Josephparochie Heerlerbaan - Heerlen Zuid wil Joseph in
maart 2020 dan ook eens echt centraal stellen! En daar hebben we uw
medewerking bij nodig. “Wat ben ik blij dat ik hieraan heb meegedaan”, “Zo bijzonder om met zovele bekenden en onbekenden zo’n
voorstelling te mogen maken”, “Als ik haar nu bij de Plus tegenkom,
groeten we elkaar en delen we samen een zeer bijzondere ervaring,
we stonden samen op het podium”.
Zomaar wat conclusies van mensen uit Simpelveld, Bocholtz en
Ubachsberg die in 2018 samen The Passion Simpelveld hebben gespeeld.
Mensen van alle leeftijden, ongeacht theater- of zang-ervaring.
Samen hebben ze een voostelling gebracht die niet alleen de medewerkers zelf maar ook het publiek een bijzondere ervaring heeft gegeven.
In de Heerlerbaan willen we in maart 2020 een voorstelling gaan maken over Sint Joseph.
Met zang en uitgeschreven teksten. De artistieke organisatie ligt in
dezelfde handen als in die van The Passion Simpelveld 2018.
Daar kon het gerealiseerd worden omdat heel veel enthousiaste mensen zich hebben opgegeven.
Hier, in de Heerlerbaan, hopen we op hetzelfde resultaat. We willen dit
maken met u; ongeacht leeftijd of ervaring op het gebied van zang of
theater.
Ooit al eens willen meewerken aan zo’n bijzondere productie? Voor of
achter de schermen? Als zanger, speler, figurant, in de organisatie,
achter de schermen??? Aarzel niet!
We zien uw aanmelding graag tegemoet!
Aanmelden per e-mail: secretariaat@rksintjoseph.nl onder vermelding van uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.
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Wie gaat in september 2019 mee naar Lourdes?
Na een geweldige reis vorig jaar wisten we het zeker: dit moeten we
in 2019 opnieuw doen. De reis was een schot in de roos: met 35 personen waren we echt één groep in Lourdes! Mensen die er tegenop
gezien hadden om alleen te gaan, voelden zich gedragen door de
groep. Wie door leeftijd of handicap een handje extra nodig had, wist
zich gedragen zonder ooit het gevoel te hebben ‘lastig’ te zijn. Kapelaan Blom en Jeugdkring Chrisko gaan dus in 2019 weer naar Lourdes. Wie gaat er mee?
* De reis vindt in 2019 plaats van 6 tot en met 11 september.
* We reizen per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek.
* We verblijven in 4-sterren (zorg)hotel Roissy, dat goed toegankelijk is en slechts op 3 minuten loopafstand van het Heiligdom gelegen
is.
* Verblijf is op basis van volpension, dat wil zeggen drie goede
maaltijden per dag.
* De reis kost €895 per persoon, op basis van tweepersoonskamer.
* Toeslag voor een 1-persoons kamer is €180.
* Iedereen kan mee: jong en oud, ziek of gezond. We komen altijd met u overleggen welke zorg u nodig hebt en of u mee kunt in
het hotel of dat u beter in het zorgcentrum op het heiligdom kunt
verblijven.
* Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een
korting op de reissom.
* Voorafgaand aan de reis een kennismakingsbijeenkomst voor
alle deelnemers
* Tijdens de reis zorgen wij voor een dagelijks verslag op onze
website voor de thuisblijvers
* Na de reis organiseren wij een reünie-bijeenkomst, waar we met
elkaar terug kunnen kijken op de reis aan de hand van foto’s en video.
Denkt u erover om mee te gaan? Wilt u eerst meer weten?
U bent welkom op de informatiebijeenkomst op zondag 19 mei
a.s. om 13.00 uur in de ontmoetingsruimte van de St. Jozefkerk te Heerlerbaan, Heerlen.
Graag even aanmelden via onderstaande contactgegevens.
Met ons eigen aanmeldingsformulier weet u zeker dat u bij deze
groep in het hotel geplaatst wordt. 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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Bereikbaarheid van de Pancratiuskerk
Met de lentezon breken ook de evenementen weer door. Voor de komende periode betekent dit:
Beach volleybal
14 t/m 19 mei
Studentencantus
25 mei
Telefleur
30 mei
Lentekriebels 31 mei-2 juni
Limburgs Mooiste
14-16 juni
Kermis
21-25 juni
Met de gemeente wordt geborgd dat de kerk steeds bereikbaar is en
alle vieringen doorgang kunnen vinden: zowel de reguliere vieringen
als de bijzondere vieringen zoals uitvaarten.

Zomerrooster
Deze zomer is het 't derde jaar dat we een zogenoemd 'zomerrooster'
toepassen in de maanden juli/augustus.
Het geeft net een beetje meer lucht in de vakantietijd zodat we als
priesters met een meer gerust hart ons bijv. kunnen aanmelden om
een kamp te begeleiden van het bisdom, kunnen deelnemen aan een
retraite of een vakantie kunnen boeken.
Het zomerrooster zorgt ervoor dat er in plaats van 4, maar 3 priesters
nodig zijn om alle Missen op de zondag te kunnen celebreren.
Dit rooster houdt in dat er telkens in 1 parochie op twee opeenvolgende zondagen de Mis van 10.00 wordt vervroegd naar 09.00
uur; de Mis van 09.00 uur is zonder muzikale begeleiding en in feite
een 'doordeweekse leesmis met preek.'
Concreet houdt dit het volgende in dat de Mis van 10.00 wordt verplaatst naar 09.00 voor:
St. Pancratius op 7 en 14 juli (11.30 blijft gehandhaafd),
St. Martinus op 21 en 28 juli en
Molenberg op 4 en 11 augustus.

15

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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