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JULI-AUGUSTUS 2019  
 13 juli-9 sept 

Wat is er veel gebeurd… we zijn mensen onderweg! 
 

In de afgelopen periode in onze verschillende parochies. Dankzij de 

inzet en betrokkenheid van velen! Het meest springt natuurlijk de 

restauratie van de Josephkerk Heerlerbaan in het oog, maar de kern 

zit niet in de buitenkant maar in de binnenkant: de activiteiten. In 

verschillende vieringen ontvingen kinderen de eerste H. Communie, 

in Welten was de gezamenlijke Vormselmis van ons clusters, proces-

sies trokken in de Pancratius en in Welten. 

Voor mijzelf was de processie van de Pancratius het meest spannend. 

Want er waren wat wijzigingen: de organisatie moest verlopen zon-

der de vaste steunpilaar Frederik, in plaats van het rondje terug naar 

de kerk was de route nu naar een doel, het Maanplein; het streven 

was om ook anderen te betrekken. Het was een bijzondere processie, 

met dank aan velen! Hans Kragten had het overzicht en de coördina-

tie, maar stak ook zelf de handen uit de mouwen. Een restaurant 

plaatste op schitterende manier een heiligenbeeld op het terras, op 

het Wilhelminaplein had de Vijf Pleintjes zich ingezet voor een tapijt 

van bloembladeren, Ton tekende voor het kruis, er was zelfs een 

middenstander die vroeger gekomen was, rolluiken had geopend en 

voor de zaak stond, belangstelling langs de kant, gastvrije ontvangst 

op het Maanplein door de bewoners, in het kader van het geluks-

weekend door Weller aansluiting gevonden met muziek, een nazit 

gesponsord door Jumbo Maanplein. En natuurlijk was er de betrok-

kenheid van vaste krachten zoals collectanten, kosters, acolieten, 

Chrisko, Gregoriaanse Samenzanggroep, de Stasschutterij St. Sebas-

tianus, de bemanning van de Blauw Sjuut, de Winkbulle en het Gar-

derezjiment d’r Kuëb va Heële. Heel bijzonder was ook de deelname 

van veel communicanten van de Annaparochie! Super! Alles ook 
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dankzij de gemeente, die de route keurig vrij had gehouden en er-

voor had gezorgd dat alle palen op de route omlaag waren. (hoop, 

dat ik niemand vergeten ben…?) 

De processie duidt, dat we verbinding zoeken met God, me elkaar en 

met de wereld om ons heen: dat we dat vooral doen als mensen-

onderweg, als tochtgenoten.  

Ook in de komende periode zullen velen onderweg zijn: dat kan zijn 

op vakantie, maar ook anders, zoals jongeren die op weg gaan naar 

hun studentensteden na het halen van de examens, of juist naar ons 

Heerlen komen voor hun vervolgopleidingen. Ook de kapelaan gaat 

op weg, maar blijft bij ons: van Molenberg naar Welten, waarover 

verderop meer. 

Ik wens iedereen veel zegen in de komende periode! 

 

Hans Bouman, deken. 

 

Zomerrooster juli en augustus van 10.00 naar 09.00 uur 
 

In de maanden juli en augustus hanteren we enkele parochies een 

zomerrooster. Het zomerrooster zorgt er voor dat er in plaats van 4, 

maar 3 priesters nodig zijn om alle Missen op de zondag te kunnen 

celebreren en dat geeft lucht aan deelname bisdomkamp, retraite, 

vakantie en dergelijke onder de priesters. Dit rooster houdt in dat er 

telkens in 1 parochie op twee opeenvolgende zondagen de Mis van 

10.00 uur wordt vervroegd naar 9.00 uur; de Mis van 9.00 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 9.00 uur voor St. Pancratius op 7 en 14 juli 

(11.30 uur blijft gehandhaafd), St. Martinus op 21 en 28 juli en 

Molenberg op 4 en 11 augustus. 

 

Een Proficiat voor onze Communicantjes en Vormelingen 

(St. Martinusschool Welten) van 2019: 
 
Op Hemelvaartsdag 30 mei hebben 21 kinderen van basisschool 

St. Martinus de 1e Communie gedaan! Van harte willen we profici-

at wensen aan Fabrice Musiaux, Ties Peters, Catlin Koster, Liam 

Goossens, Roos Gabriël, Sofia Stassen, Jessie Heijenrath, Eefje  

Delaere, Floris Schleijper, Lucas Rohenkohl, Julia Kolenburg, Tijn 

Scheepers, Liv Dohmen, Wouter Ozek, Esmée Bulles, Evi Rutten,  

Serafin-Xavi Steinbusch, Jorien Schneiders, Rosie Heijenrath, Sjef 

Swinkels en Sarah Kuckelkorn.  
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En op 22 Juni onze Vormelingen: Luna Baggen, Jesse van den 

Berg, Chamel de Heus, Lisa Kuipers, Milan Lemmens, Faas Lipsch, 

Rens van Meijel, Demi Niessen, Anne Smeets, Lenn van Soest, Nikki 

van Soest en Faye Somers. Ook zij van harte proficiat. 

 

Verhuizing Kapelaan Blom 
 

Toen kapelaan Rick Blom benoemd werd in Heerlen-Zuid was er een 

samenwerking tussen de parochies Centrum (Pancratius), Heerler-

baan (St. Joseph en Andreas), en Welten (St. Martinus). Hij mocht de 

pastorie betrekken waar pastoor Rohling heeft gewoond, op de Heer-

lerbaan. Een aantal jaar later vertrok pastoor Wim Miltenburg naar 

Heerlen-Noord en werd de samenwerking tussen parochies uitgebreid 

met Molenberg (Verschijning van de Onbevlekte Maagd) en Bekker-

veld (Moeder Anna). De keus werd toen gemaakt om daar een pries-

ter te laten wonen en dus vertrok de kapelaan naar de pastorie van 

Molenberg. We zijn weer een paar jaar verder. Mensen in de paro-

chies hebben een vast gezicht en aanspreekpunt nodig en het is voor 

een deken en kapelaan 'n onmogelijke taak om alles in alle parochies 

bij te houden. Een verdeling in aandacht en taken is nodig. Deken 

Hans Bouman zal zijn pastorale aandacht richten op de parochies St. 

Pancratius, Molenberg en Bekkerveld, terwijl kapelaan Rick Blom zijn 

aandacht richt op de parochies van Heerlerbaan en Welten. Na de 

verhuizing van broeder Frederik in Welten is dan ook besloten om 

hem te verhuizen naar de pastorie van Welten. Na enkele werkzaam-

heden op de pastorie zal de verhuizing in juli/augustus plaatsvinden.  
 

Voertuigenzegening - zondag 14 juli 
 

Al verscheidene jaren houden we elk jaar een 'autozegening'. Maar 

u kunt ook de fiets laten zegenen en vul zelf maar in! Eigenlijk alles 

dat een hulp is om te reizen. Het zegenen is een manier om ook onze 

levensreis aan God toe te vertrouwen. Op zondag 14 juli na de Mis 

van 11.15 uur zal kapelaan Blom buiten bij de ingang van de St. 

Josephkerk staan om alles wat voorbij komt te zegenen. 

 

Kroetwusjwandeling - zaterdag 10 augustus  
 

De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN Heer-

len en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroetwusjwande-

ling. Deze activiteit is bedoeld voor iedereen! U bent allen uitgeno-

digd om dit mee te beleven! Een wandeling om deze mooie traditie 

voort te zetten. De Kroetwusj is samengesteld uit: twee graansoor-

ten, twee geneeskrachtige kruiden en onwerende kruiden. Wij gaan 
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onder leiding en uitleg van IVN Heerlen op pad om deze kruiden te 

plukken en te binden. Bij de Boskapel in Imstenrade bij het beeld van 

Maria wordt de Kroetwusj gezegend. Het verhaal gaat dat de zeven 

kruiden zijn aangetroffen in het graf van Maria, vanwege dit verband 

vindt de jaarlijkse Kroetwusj zegening plaats op of rondom 15 augus-

tus, Maria Ter Hemelopneming. De kroetwusj wordt gebruikt om on-

heil af te wenden en in huis of op zolder op te hangen. Na afloop is er 

in de ontmoetingsruimte een gezellig samenzijn met koffie/thee en 

iets lekkers. 

 
 
 

Feestelijke  inzegening glas-in-lood-ramen  

 

Kapel Benzenrade 
 

 
 

 

Graag nodigen wij u uit om de feestelijke inzegening van de glas-in-

lood-ramen van de Kapel op zondag 25 augustus bij te wonen. 

De inzegening vindt plaats tijdens de H. Mis om 10.00 uur die wordt 

opgeluisterd door het koor New Generation. Aansluitend brengt de 

harmonie TOG een serenade. (Géén H. Mis in de St.Martinuskerk) 

Na afloop van de plechtigheid, sluiten we af met een kort gezellig 

samenzijn. 

Wij willen iedereen bedanken voor de vele donaties en de tomeloze 

inzet van de vrijwilligers die dit project mogelijk hebben gemaakt. 

Boven te zien (helaas niet in kleur) twee van de in te zegenen ramen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Buurtvereniging Benzenrade 
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Kerkproeverij 28 en 29 september én jubileum Welten 

Vocaal 
 

Alvast een vooraankondiging voor de kerkproeverij in het weekend 

van 28 en 29 september. Alle parochies doen mee aan deze lande-

lijke actie. Wat houdt dit in? Het is de bedoeling om actief mensen 

mee te nemen naar de Mis en zo kennis te laten maken met. Het 

hoeft niet zo te zijn om iets heel anders dan normaal te organiseren, 

maar eigenlijk in het gewone, mensen van harte te ontvangen. Elke 

parochie kijkt afzonderlijk op welke dit gestalte gaat krijgen.  

Op zondag 29 september viert het koor Welten Vocaal tevens haar 

30-jarig jubileum. De Mis van 10.00 uur wordt door hen muzikaal 

opgeluisterd en tevens is er in de middag een concert in het Ge-

meenschapshuis. 

 

Vrijwilligers avond. 
 

Als dank voor het vele werk dat onze vrijwilligers gedurende het jaar 

voor onze parochie doen, willen wij voor hen ook dit jaar weer een 

gezellig samenzijn organiseren. Zowel de vrijwilliger als ook zijn of 

haar partner zijn hiervoor uitgenodigd.  

Deze avond zal gehouden worden in het Gemeenschapshuis op za-

terdag 9 november as. aansluitend aan de H. Mis van 19.00u. 

Iedere vrijwilliger zal hiervoor na de vakantie nog een persoonlijke 

uitnodiging ontvangen. 

Maar het leek ons goed om deze datum nu alvast bekend te maken 

zodat iedereen daar nu al rekening mee kan houden. 

Voor wie nog geen vrijwilliger is maar in deze wel graag iets voor 

onze parochie wil betekenen. U bent van harte welkom om zich via 

het Parochie kantoor aan te melden. En dit onder het mom: “Vele 

handen maken licht werk”. 

Met name de poetsploeg , de klusgroep, de kostergroep, de acolie-

tengroep, ed. zijn dringend op zoek naar versterking. 

 

Bij het locatiebestuur zijn er ook een aantal nieuwe mensen bij ge-

komen en ook zullen de ontwikkelingen in de parochie aan bod ko-

men. Maar het belangrijkste blijft de ontmoeting om elkaar te be-

moedigen de parochie te blijven dragen. 

 

 

 

 

 



 

6 

 
GEDOOPT: 

11 mei Fem Scheepers 
9 juni Lint van de Mortel 

16 juni Bobbi Janssen 
29 juni Sem Steijvers 

    

 
OVERLEDEN: 

 
29 Mei Christien Gubbels, 85 jr 

30 Mei Jan Dietzenbacher, 90 jr 
 

 
 
 

INLEVERDATUM 
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

 
 

27 AUGUSTUS 2019 

 
 

Voor de periode van 7 Sept tot 21 Okt 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. 

 

 
 

 

mailto:sintmartinus@home.nl
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Zaterdag 13 juli 

1e lez.: Deut. 30,10-14 
Ev.: Luc. 10,25-37 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur:  
 

6 wk dienst Jan 
Dietzenbacher; Tiny 

Waterval-Stevens; Math 
Feijen (c) 
 

Zondag 14 Juli 
15e zondag door het jaar 

1e lez.: Deut. 30,10-14 
Ev.: Luc. 10,25-37 
Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Gregoriaanse 
Schola 

 
Jrd. José en Sjef Brouns -

Hupperetz (st); jrd. Chris In 
de Braekt; echtp. Hoppers-
Retera (st);ouders Heuts-

Quadvlieg en fam. 
Ouders Jacques Paas en Lies 

Paas-Rompen ( c ) 
(vanwege verjaardag 
Jacques Paas) 

 
Dinsdag 16 juli 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 
Woensdag 17 juli 

9.00 uur: 
 

Mieke Hoogland 
 

Zaterdag 20 juli 

1e lez.: Gen. 18,1-10a 
Ev.: Luc. 10,38-42 

Celebrant:Kapelaan Blom  
19.00 uur: Dameskoor St. 
Martinus 

 
5e Jrd. Gerda Schillings; 

Ant Staarink 
 

➢ Zondag 21 juli 

16e zondag door het jaar  
1e lez.: Gen. 18,1-10a 

Ev.: Luc. 10,38-42 
Celebrant: Deken Bouman 

➢ 9.00 uur:  

 
Jos Inglot-Vellen; echtp. 

Hoppers-Retera (st) 
 

Dinsdag 23 juli 
18.40 uur: Rozenhoedje 
H. Brigitta, kloosterlinge 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Woensdag 24 juli 
9.00 uur: 
 

Zaterdag 27 juli 
1e lez.: Gen. 18,20-32 

Ev.: Luc. 11,1-13 
Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur:  

 
Tonny Bianchi-

Dabekaussen; Nelly Bianchi- 
Bisschoff en wederzijdse 
overleden fam. leden (st) 
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➢ Zondag 28 juli 

17e zondag door het jaar  
1e lez.: Gen. 18,20-32 

Ev.: Luc. 11,1-13 
Celebrant: Kapelaan Blom 

➢ 9.00 uur:  
 
Overleden rectoren en 

pastoors van Welten (st); 
Sjir Stams en overleden 
fam. Stams-Houben; 

echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Dinsdag 30 Juli 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Woensdag 31 juli 
9.00 uur: 

 
Vrijdag 2 augustus 
H. Mis Kapel Benzenrade 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur 

 
Zaterdag 3 augustus 
1e lez.: Pr. 1,2;2,21-23 

Ev.: Luc. 12,13-21 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  
 

Tiny Waterval-Stevens; 
Frans Prickaerts (c) 
 

Zondag 4 augustus 
18e zondag door het jaar  
1e lez.: Pr. 1,2;2,21-23 
Ev.: Luc. 12,13-21 

Celebrant:Kapelaan Blom  

10.00u:  
 

Bertie Loozen-Theunissen 
en zoon Andreas; Pierre 
Stevens (c); echtp. 

Hoppers-Retera (st) 
 

Dinsdag 6 augustus 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st)  

 
Woensdag 7 augustus 

9.00 uur: 
 
Voor overleden vriendinnen 

 
Zaterdag 10 augustus 

1e lez.: Wijsh. 18,6-9  
Ev.: Luc. 12,32-48 of 35-40 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur:  
 

Math Feijen (c) 
 

Zondag 11 augustus 
19e zondag door het jaar  
Kroetwusj zegening 

1e lez.: Wijsh. 18,6-9  
Ev.: Luc. 12,32-48 of 35-40 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur: Gregoriaanse 
Schola 

 
Jrd. voor Jessie Schouten-

Wouters en vd overledenen 
van de fam. Schouten;  
Zie volgende pagina >>                    
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jrd. Giel Bleijlevens;  

jrd. Sjir Sijstermans;  
echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Dinsdag 13 augustus 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Woensdag 14 augustus 
9.00 uur: 

 
Donderdag 15 augustus 

Maria Hemelvaart 
 
Zaterdag 17 augustus 

1e lez.: Jer. 38,4-6.8-10 
Ev.: Luc. 12,49-53 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur: Dameskoor  

St.-Martinus 
 
Zondag 18 augustus 

20e zondag door het jaar  

1e lez.: Jer. 38,4-6.8-10 

Ev.: Luc. 12,49-53 
Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur:  

 
1e Jrd. Wiesje Hermans; 

1e Jrd. Lies Paas-
Rompen en voor Jacques 
Paas ( c ); 

Annelies Vaessen-de Esch 
(vanwege verjaardag); 

overleden ouders (st); 
Deken C. Buschman (st); 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jos Inglot-Vellen.  

Dinsdag 20 augustus 

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

 
Woensdag 21 augustus 
9.00 uur: 

 
Mia Teheux 

 
Zaterdag 24 augustus 
1e lez.: Jes. 66,18-21 

Ev.: Luc. 13,22-30 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur:  
 
Nelly Bianchi- Bisschoff en 

voor Tonny Bianchi-
Dabekaussen en 

wederzijdse overleden fam. 
leden (st) 

 
Zondag 25 augustus 
21e zondag door het jaar 

1e lez.: Jes. 66,18-21 
Ev.: Luc. 13,22-30 

Celebrant:Deken Bouman 
10.00 uur:  
 

H. Mis in kapel 
Benzenrade t.g.v. 

inzegening glas in lood 
ramen 
 

Ouders Kuipers-Kurvers en 
overleden kinderen (st); 

Truus Kuipers-Lenders; 
echtp. Hoppers-Retera (st): 
Ouders Boon-Frederiks en 

fam. 
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Dinsdag 27 augustus 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st)  

 
Woensdag 28 augustus 
9.00 uur: 

 
Zaterdag 31 augustus 

1e lez.: Sir.3,17-18.20.28-29 
Ev.: Luc. 14,1.7-14 
Celebrant:Kapelaan Blom 

19.00 uur:  
 

Jrd. Hubert Huppertz, Elly 
Stevens-Huppertz en Annie 
Stevens; Pierre Stevens (c) 

 
Zondag 1 september 

22e zondag door het jaar 

1e lez.: Sir.3,17-18.20.28-29 

Ev.: Luc. 14,1.7-14 
Celebrant: Prof. Stevens 
10.00 uur: Gregoriaanse 

Schola 
 

Jrd Math Feijen; 
Bertie Loozen-Theunissen 
en zoon Andreas;  

fam. Hofland-Dahmen;  
echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dinsdag 3 september 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st)  

 
 
Woensdag 4 september 

9.00 uur: 
 

Voor overleden vriendinnen 
 
 

 
Zaterdag 7 september 

1e lez.: Wijsh. 9,13-18b 
Ev.: Luc. 14,25-33 
Celebrant: 

19.00 uur:  
 

Jrd. ouders Cordewener-
Lemmens (st); Tiny 

Waterval-Stevens; Frans 
Prickaerts (c); Pierre 
Stevens (c) 

 
 

Zondag 8 september 
23e zondag door het jaar 

1e lez.: Wijsh. 9,13-18b 

Ev.: Luc. 14,25-33 
Celebrant: 

10.00 uur:  

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Kantoor Anita: eindelijk heb ik een eigen ruimte in de 
parochie! 
 

Na een jaar actief te zijn geweest in de parochies van Heerlen Zuid, 

had ik behoefte aan een eigen plek.  

• Een plek waar ik met kinderen en jongeren aan de slag 

kan, waar ik een kinderclub, een jongerengroep, een jeugdkoor, een 

misdienaarsgroep enz. kan starten.  

• Een plek waar ik met ouders bijelkaar kan komen. 

• Een plek waar iedereen zich welkom kan voelen. 

Een lieve sponsor had de parochie al 5000 euro voor het kinder- en 

jongerenwerk gegeven en toen woningstichting De Voorzorg hoorde 

dat ik ruimte zocht hebben zij de parochie Klompstraat 24a ter be-

schikking gesteld. En zo ging het heel snel! Tussen de vieringen van 

de communicanten, de vormelingen en de processie door ben ik ver-

huisd naar de Klompstraat 24a.  

Klompstraat 24a zal een ontmoetingsplek worden voor jong en oud! 

Maar nu eerst vakantie, tijdens deze vakantie ga ik nadenken over 

het kinder- en jongerenwerk en hoe ik hier in het komende school-

jaar invulling aan ga geven, zodat iedereen in deze nieuwe ruimte 

een veilige plek, een thuis kan vinden. 

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie! 

 

Parochiekatechiste Anita van den Berg, 

Telefoonnummer: 06-40508492 

Email:  anita@pancratiusheerlen.nl 

 

Mijn Huisje 

Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot.  

Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God. 

Daar praten we even, heel rustig, heel stil, 

God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik 

wil. 

Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer, 

maar alles komt thuis bij de lieve Heer.  

 

En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner, 

want Hij is het huis waarin alles mag wonen, 

Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed. 

Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet. 

Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen! 

Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open     © 2017 Marjet de Jong 
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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

