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SEPTEMBER-OKTOBER 2019
6 sept-21 okt

Met energie aan de slag!

Na een relatief rustige vakantieperiode bruist het weer van de
activiteiten. Sommige activiteiten zijn goed zichtbaar, zoals de
restauratie van de Josephkerk Heerlerbaan of de reguliere on-
derhoudswerken aan de Pancratiuskerk. Weer andere gebeur-
tenissen waren digitaal goed te volgen, zoals de inzet van
jeugdkring Chrisko in Nepal en op hun zomerkamp. Weer an-
dere gebeurtenissen waren meer in het verborgene. En ook dat
is goed!
Vanuit ons geloof voelen we ons geïnspireerd om met energie
aan de slag te gaan. We zijn allemaal gezonden om Christus
uit te dragen: dat doen we door ons bidden en vieren, maar
ook door ons spreken en ons zwijgen, ook vooral door ons
doen en laten. In dit parochieblad ziet u weer veel data en ac-
tiviteiten staan. Voel u welkom!
Voelt u zich thuis in de kerk? Wat fijn! Komt u niet meer omdat
er ooit iets is voorgevallen of u dwars zit? Krop het dan niet
op, maar lucht eens uw hart bij een van de geestelijken. Mis-
schien kan het dan zijn als een laagje stof die je van een schil-
derij poetst, waarna de kleuren en dat waar het echt om gaat,
weer boven kunnen komen. Misschien is de kerkproeverij
(waarover verderop meer) ook een mooie kans om weer eens
te “proeven” en weer “thuis” te komen. Welkom!

Deken Bouman.
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Kapelaan Blom welkom in de pastorie Welten-
Benzenrade.

Ja het is nu officieel uw woonplek: Welterkerkstraat 3.
Ook al bent u, nu er uw bedje staat, nog niet veel geweest.
Echt thuis voelen op de nieuwe woonplek was er nog niet bij.
Eerst vanuit Bisdom Roermond het jeugdkamp, dan een dikke
week retraite, en de reis naar Lourdes staat nog voor de deur.
Uw vreugde vinden in dit alles is u wel toevertrouwd.
Hopelijk roept Bisschop Harrie u niet al snel voor een andere
parochie zodat u kunt genieten van deze “ nieuwe “ woning.
De parochianen van Welten en Benzenrade heten u van harte
welkom in uw eigen parochie. Want eigen was de parochie u
al, u bent nu zelfs sneller thuis.
Laat het ook niet alleen een “ nieuw “ huis worden maar vooral
ook een THUIS.
Nogmaals van harte welkom.

Feestelijke inzegening glas-in-lood ramen
25 augustus Kapel Benzenrade.

Onder een stralende blauwe hemel vond de inzegening van de
glas-in-lood ramen plaats in de kapel van Benzenrade door
deken Bouman.
Het was een feestelijke gebeurtenis en een mooie Heilige Mis
die opgeluisterd werd door het koor New Generation met
prachtige liedjes.
Harmonie TOG bracht een toepasselijke serenade en na afloop
heeft iedereen kunnen genieten van koffie en vlaai, deels ge-
bakken door het bakkes en van bakkerij Voncken.
We willen iedereen bedanken die van deze bijzondere dag een
onvergetelijke en feestelijke dag hebben gemaakt!
Elke zondag is de kapel open en kan iedereen de ramen komen
bewonderen en een kaarsje aansteken.

Buurtvereniging Benzenrade.
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Vormsel schooljaar 2019-2020

Het is voor de leerlingen van groep 8 een bijzonder jaar, de
basisschool tijd wordt afgesloten en een volgende stap wordt
gezet op weg naar de toekomst.
Bij deze leeftijd hoort steeds meer eigen keuzes maken. Dat
geldt niet alleen voor school, kleding, vrienden etc: maar ook
voor de Kerk. Ouders hebben met het H. Doopsel en de 1e H.
Communie hun kinderen op een spoor gezet, maar nu mogen
jullie jezelf de vraag stellen: wat wil ik daar zelf mee? Ga ik
voor het H. Vormsel? Leerlingen die hier serieus over willen
nadenken, kunnen dit tijdens de maandelijkse bijeenkomsten
samen met ons doen.
Je kunt je hiervoor opgeven door het invullen van de aanmel-
dingsformulieren, die in de groepen 8 van de basisscholen van
ons cluster worden uitgedeeld, of je mailt of belt met onze ca-
techiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl
telefoon: 06-40508492.

Verjaardag deken Bouman

Op 28 september viert deken Bouman zijn verjaardag. Hij
celebreert om 10 uur de reguliere zatedagmis van 10 uur in de
Theresiakapel. Aansluitend is iedereen in de gelegenheid om
tot 12.30 uur even samen te zijn in de naastgelegen ruimte
van de Twee Gezusters (voorheen Luciushof) aan de Putgraaf.
De deken vraagt nadrukkelijk om geen geschenken mee te
nemen of te brengen, iedereen is welkom met open handen.

Lourdesreis 6 t/m 11 september

Vorig jaar zijn verschillende mensen vanuit onze parochies
meegeweest naar Lourdes. Samen met de groep Jeugdkring
Chrisko sloten we aan bij de grote groep van de Limburgse Be-
devaart. Ook dit jaar gaan we weer met een mooie groep en
met Jeugdkring Chrisko van 6 t/m 11 september. Op de websi-
te zal elke dag een reisverslag te lezen zijn:
www.jeugdkringchrisko.nl. Ook dit jaar zal het weer een mooie
bedevaart worden!
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Open monumentendag 15 september

Op zaterdag 14 en zondag 15 september vindt de nationale
monumentendag plaats. In Heerlen wordt deze op zondag 15
september vorm gegeven. De vrijwillige medewerkers van de
commissie “Open Monumentendagen” hebben een brochure
samengesteld van gebouwen die geen monument zijn, maar
door hun karakter en bijzonderheid in potentie wel over deze
status beschikken. Op deze wijze worden ook deze gebouwen
eens in het zonnetje gezet. Ons kerkgebouw is ook opgenomen
in deze brochure! Op zondag 15 september, tussen 11.00 en
16.00 uur, kunnen geïnteresseerden ons gebouw, ook van bin-
nen, bewonderen.

Bijbelbijeenkomsten 18 september

De Bijbel is en blijft een inspirerend boek. Het is immers God
zelf die spreekt tot ons. Maar niet altijd vinden we teksten om
er voor ons een boodschap uit te halen. Doorgaans komen we
elke 2e woensdag van de maand samen in de Ontmoetings-
ruimte van de St. Josephkerk. Echter, de eerste bijeenkomst is
op woensdag 18 september (de 3e van de maand) omdat
de kapelaan t/m 11e naar Lourdes is. De middag duurt onge-
veer van 14.00-16.00 uur.

Jubileum Welten Vocaal en kerkproeverij 29 sep-
tember

Verschillende parochies doen mee aan de kerkproeverij op 29
september. De bedoeling is om mensen mee te nemen naar de
H. Mis van 10.00 uur en kennis te maken met de parochiege-
meenschap. Het kan een (hernieuwde) kennismaking zijn met
geloof. Het idee is dan ook om niet iets 'anders' te doen, maar
de H. Mis te vieren op de gebruikelijk manier. Tevens zal tij-
dens de H. Mis om 10.00 uur het koor Welten Vocaal zingen bij
gelegenheid van haar 30-jarig jubileum. In de middag zal het
koor nog een concert verzorgen in het Gemeenschapshuis.
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Jubileum Welten Vocaal 29 september

In november 2019 bestaat Welten Vocaal (voorheen het Wel-
tens familiekoor) 30 jaar en dat willen we samen met de Wel-
tense Gemeenschap vieren op 29 september a.s.
Wij nodigen U dan ook van harte uit om ons concert bij te wo-
nen.
Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur opluisteren van de H.Mis in de St. Martinuskerk
14.00 uur inloop met koffie en vlaai aangeboden door

Welten Vocaal
14.30 uur start concert Welten Vocaal met medewerking

van het Familiekoor Chevremont beiden onder lei-
ding van dirigent Marthij Heijnen
En zanger Paul van Loo.

15.30-16.00 pauze, drankjes voor eigen rekening
16.00 uur vervolg concert Welten Vocaal, Familiekoor

Chevremont en Paul van Loo.
17.00 uur einde van een gezellige middag

Tijdens de optredens zullen de koren apart en samen hun re-
pertoire ten gehore brengen. Paul van Loo zal het geheel om-
lijsten met zijn liederen en Welten Vocaal zal met hem samen
zingen. Al met al een gevarieerde middag met voor elk wat
wils. Vooral oud-leden van het Weltens Familiekoor zijn uitge-
nodigd om dit jubileum met ons te vieren. Er is een tentoon-
stelling met oude foto’s, wellicht leuk om weer eens terug te
zien. De entree is vrije gave.
Noteer dus alvast 29 september in uw agenda en kom allemaal
meegenieten van dit Weltens gebeuren o.a in het gemeen-
schapshuis. Vriendelijk uitnodigend
Bestuur, dirigent en leden van Welten Vocaal

P.S. om enigszins te weten wat we aan catering (koffie en vlaai) no-
dig hebben is het fijn als u ons laat weten of u deze middag wil bij-
wonen. Het verplicht tot niets maar is voor ons een indicatie wat we
kunnen verwachten. Opgeven kunt u via een van de koorleden, bij
het gemeenschapshuis of via goes@kpnplanet.nl
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Rozenkransprocessie Welten 6 oktober

Een lange en mooie traditie in de St. Martinusparochie is de
jaarlijkse rozenkransprocessie op de 1e zondag van de maand
oktober. De maand oktober staat ook wel bekend als de 'ro-
zenkransmaand'. Vele mensen steken graag bij Maria een
kaarsje aan en hopelijk is het gebed Wees Gegroet nog altijd
van betekenis. Maria is dank zij Jezus ook voor ons een moe-
der en nooit kloppen we tevergeefs bij haar aan! Ook al vinden
we niet altijd verhoring wat we vragen. Maar net zoals bij een
aardse moeder; niet altijd kan een moeder voorkomen dat
haar kinderen verdriet hebben, maar ze kan wel troosten. Op
diezelfde manier wil Maria voor ons zorgen. Op zondag 6 okto-
ber is de H. Mis om 10.00 uur en aansluitend vindt de proces-
sie plaats om de kerk met medewerking van Harmonie T.O.G.,
Weltania, CV de Vlavreters en vele vrijwilligers.

Filmavond 14 oktober - Fireproof

Afgelopen jaar hebben we (doorgaans) op de 1e maandag van
de maand een filmavond georganiseerd in de Ontmoetings-
ruimte van de St. Josephparochie. Wegens succes zou ik dit
graag willen voortzetten. Het is even zoeken naar nieuwe films
die we kunnen bekijken. Als iemand tips heeft? We houden ons
graag aanbevolen! In ieder geval kunnen we op maandag 14
oktober al de film 'Fireproof' zien. Hoofdpersoon is een brand-
weerman die wel levens red, maar zijn eigenlijk huwelijk lijkt
het niet te gaan redden... totdat hij van zijn vader een boekje
krijgt met opdrachten die hij moet uitvoeren. Een mooie film
met een christelijke boodschap. Vanaf 19.00 uur is inloop; om-
streeks 19.30 uur willen we beginnen.

Allerzielenlof 2 en 3 november en Allerheiligen

In het weekend van 2 en 3 november herdenken we in onze
parochies de overledenen van het afgelopen jaar. Het is een
mooi en zinvol moment om samen te komen als nabestaanden
om te bidden voor hun dierbaren alsook kracht en steun te er-
varen door het samenkomen. In de vieringen worden dan de
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namen genoemd en voor iedere naam wordt een kaars aange-
stoken. In de St. Martinus- en St. Josephparochie is op 3
november om 15.00 uur een lof waarna de graven worden
gezegend. In de parochie van Molenberg wordt dit tijdens de
H. Mis gedaan van 10.00 uur en in de St. Pancratius om 11.30
uur. In de Moeder Anna worden tijdens de H. Mis op zaterdag-
avond 18.00 uur de namen genoemd en kaarsen aangestoken.

Vrijwilligers avond 9 november.

In de vorige editie van het Martinusnieuws is al vermeld dat op
zaterdag 9 november as. een avond voor de vrijwilligers van
onze kerk wordt gehouden. Dit als dank voor het feit dat zij
zich belangeloos voor onze parochie inzetten. Alle vrijwilligers
ontvangen in de loop van september, hetzij per brief hetzij per
mail, een uitnodiging met het verzoek aan te geven of zij al of
niet met partner, aan deze avond wensen deel te nemen.

Momenteel zijn we bezig om de totale lijst van vrijwilligers up
to date te maken. Uiteraard proberen we dat zo zorgvuldig
mogelijk te doen.

Desondanks kan het voorkomen dat iemand over het hoofd
gezien wordt. Mocht u als vrijwilliger geen uitnodiging ontvan-
gen, meldt dit dan aan het Parochie secretariaat. U zult dan
alsnog een uitnodiging ontvangen. De avond is immers bedoeld
voor al onze gewaardeerde vrijwilligers.

Het programma voor die avond ziet er als volgt uit.

We beginnen met een gezamenlijke H. Mis om 19.00u in uiter-
aard onze eigen Parochiekerk.

Aansluitend treffen we elkaar in het Gemeenschapshuis tegen-
over de kerk, waar we worden ontvangen met koffie/thee en
vla. Daarna is het tijd voor een al of niet alcoholische versna-
pering.

Tijdens de avond zult u worden bijgepraat over het reilen en
zeilen van onze parochie. Eventuele vragen van uw kant kun-
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nen dan ook gesteld worden. Daarnaast kunt u kennismaken
met de nieuwe leden van het locatiebestuur van onze parochie.
Maar het voornaamste doel is toch er samen een gezellige
avond van te maken en elkaar op deze manier te enthousias-
meren zich in te zetten voor onze kerkgemeenschap.

OVERLEDEN:

06 Juli Lou Engelen, 78 jr
28 Juli Marlou Salm-Nijsten, 83 jr

31 Juli Doortje Habets-Boumans, 92 jr

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

8 OKTOBER 2019

Voor de periode van 19 Okt tot 16 Dec 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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Vrijdag 6 september
H. Mis Kapel Benzenrade
19.00 uur

Zaterdag 7 september
1e lez.: Wijsh. 9,13-18b
Ev.: Luc. 14,25-33
Celebrant: Eerw. Jacobs
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: Prof. Rohling
10.00 uur: Organist B. van
Kerkvoort

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Jrd. Hub van Hout

Dinsdag 10 september
18.40 uur: Rozenhoedje

Ouders Paffen-Wachelder;
Frans Siemer

Woensdag 11 september
9.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 14 september
1e lez.: Ex.32,7-11.13-14
Ev.: Luc. 15,1-32 of 15,1-10
Celebrant: Deken Schreurs
19.00 uur:

Jrd. Pierre Lippertz;
Christien Gubbels en Christa
Koenen (Seniorensociëteit
St. Martinus); Hubert
Huppertz, Elly Huppertz-
Stevens en Annie Stevens

Zondag 15 september
24e zondag door het jaar
1e lez.: Ex.32,7-11.13-14
Ev.: Luc. 15,1-32 of 15,1-10
Celebrant:Kapelaan Blom
10.00 uur: Ensemble
Excludent

6 wk dienst Doortje
Habets-Boumans;
Jrd. Claire Luijten-Winnikes;
Math Noé en overleden
familieleden;
Echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 17 september
18.40 uur: Rozenhoedje

10e Jrd. Ans Niemarkt-
Smeijsters
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Woensdag 18 september
9.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 21 september
1e lez.: Amos 8,4-7
Ev.: Luc. 16,1-13 of 16,10-
13
Celebrant:Kapelaan Blom
19.00 uur:

Ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille;
Ant Staarink

Zondag 22 september
25e zondag door het jaar
1e lez.: Amos 8,4-7
Ev.: Luc. 16,1-13 of 16,10-
13
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Organist B. van
Kerkvoort

6 wk dienst Marlou Salm-
Nijsten; Frans Prickaerts
vanwege verjaardag (c);
Jos Inglot-Vellen; Albert
Corten en Cecilia Odé;
Echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 24 september
18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Woensdag 25 september
9.00 uur:

Zaterdag 28 september
1e lez.: Amos 6,1a.4-7
Ev.: Luc. 16,19-31
Celebrant:Kapelaan Blom
19.00 uur:

Math Feijen (c)

Zondag 29 september
26e zondag door het jaar
1e lez.: Amos 6,1a.4-7
Ev.: Luc. 16,19-31
Celebrant:Kapelaan Blom
10.00 uur: Welten-Vocaal,
30 jarig jubileum

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Hub de Esch (st); Mia
Verhoeckx-Eijmael en
ouders Eijmael;
echtp. Buck-Offergelt,
Ouders Jacques Paas en Lies
Paas-Rompen ( c )

Dinsdag 1 oktober
18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Woensdag 2 oktober
9.00 uur:
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Vrijdag 4 oktober
H. Mis Kapel Benzenrade
19.00 uur
Laatste H.Mis 2019 in kapel
Benzenrade

Karel Daniëls en familie; uit
dankbaarheid fam. Kuipers-
Pakbier

Zaterdag 5 oktober
1e lez.: Hab.1,2-3; 2,2-4
Ev.: Luc. 17,5-10
Celebrant:Kapelaan Blom
19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens;
Pierre Stevens (c);
Frans Prickaerts (c),
Jan Dietzenbacher (c)

Zondag 6 oktober
27e zondag door het jaar
Rozenkransprocessie
1e lez.: Hab.1,2-3; 2,2-4
Ev.: Luc. 17,5-10
Celebrant:Kapelaan Blom
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Jrd. ouders Schouten-
Becker en voor de
overledenen van de fam.
Schouten; jrd. ouders
Simons-Prieckaerts en
kinderen (st); Bertie
Loozen-Theunissen en zoon
Andreas; echtp. Hoppers-
Retera (st)

Dinsdag 8 oktober
18.40 uur: Rozenhoedje

Ouders Paffen-Wachelder

Woensdag 9 oktober
9.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 12 oktober
1e lez.: 2 Kon. 5,14-17
Ev.: Luc. 17,11-19
Celebrant:Deken Schreurs
19.00 uur:

2e Jrd. Annie Frederiks-
Dohmen
Ouders Sleijpen-Brouwers
en Joseph en Lenie Sleijpen-
Beckers
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Zondag 13 oktober
28e zondag door het jaar
1e lez.: 2 Kon. 5,14-17
Ev.: Luc. 17,11-19
Celebrant:Prof. Rohling
10.00 uur: Trio Vivente

Jrd. Sjir Stams (st); jrd.
Jeanny de Vlieger-Laeven
en overige familieleden (st);
jrd. Elly Huppertz-Stevens
en Hub Huppertz, Annie
Stevens, ouders Stevens-
Jacobs, ouders Huppertz-
Clignet en Sjeng Jacobs
(st); ouders Waterval-
Huppertz en overleden
familieleden (st); Overleden
ouders Leo Scheepens en
Mia Scheepens-Camps en
broer Jan Scheepens; echtp.
Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 15 oktober
18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Woensdag 16 oktober
9.00 uur:

Zaterdag 19 oktober
1e lez.: Ex. 17,8-13

Ev.: Luc. 18,1-8
Celebrant:Kapelaan Blom
19.00 uur:

Zondag 20 oktober
29e zondag door het jaar
1e lez.: Ex. 17,8-13
Ev.: Luc. 18,1-8
Celebrant:Kapelaan Blom
10.00 uur:

Math Feijen (c); overleden
broers en zussen (st); Jos
Inglot-Vellen; echtp.
Hoppers-Retera (st)
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Nieuwe Pastoor parochies Heerlen-Noord

Pastoor J.W. Janssen zal op 15 september geïnstalleerd
worden als pastoor voor Heerlen-Noord, waarbij hij de zorg
krijgt voor de kerken van Heerlerheide, Heksenberg en Schan-
delen en voor iedereen die in het gebied woont. Hij wordt geïn-
stalleerd door deken Bouman om 11.15 uur in de Cornelius-
kerk van Heerlerheide, waardoor hij pastoor Miltenburg op-
volgt, die onlangs werd geïnstalleerd tot pastoor-deken in
Thorn.
Kapelaan Rijo zal Heerlen-Noord verlaten, omdat hij op 6 okto-
ber om 14:00 uur geïnstalleerd zal worden als pastoor in Ble-
rick. Kapelaan Rijo zal afscheid nemen op 29 september
tijdens de H. Mis van 10 uur in de kerk van Schandelen.
Wij wensen hen allen en al hun parochianen veel zegen voor
de nieuwe toekomst!

Parochietuinfeest Heerlerbaan 8 september

Op zondag 8 september organiseert de parochie St. Joseph
Heerlerbaan het jaarlijkse tuinfeest! Optredens van bet Ge-
mengd Kerkelijk Zangkoor, de Koninklijke Harmonie en Paul
van Loo. Tevens wordt er een St. Josephmarkt gehouden met
o.a. mooie kinderspullen en lekker en drinken. De volledige
opbrengst komt ten goede van de restauratie aan de St. Jo-
sephkerk. Om 11.15 uur start de H. Mis, aansluitend is het
tuinfeest.

Zomerweekend jongerenplatform 13 t/m 15
September

Het jongerenplatform van het Bisdom Roermond (waar kape-
laan Blom al jaren bij betrokken is) organiseert in het weekend
van 13 t/m 15 september een weekend voor jongeren 18-30
jaar in Tegelen. Het thema is 'up to date'. Het weekend is
bedoeld om ons op te laten (updaten) zodat we helemaal up to
date zijn! En dat doen we door ontmoeting, verdieping en ont-
spanning. Voor de folder en aanmelding zie: www.bisdom-
roermond.nl/jongeren.
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Sluiting Theresia-noveen 5 oktober

Aan de Putgraaf ligt de Theresiakapel. Vroeger zaten er zusters
Karmelietessen en de kapel is toegewijd aan de H. Theresia
van Lisieux. Zij is als slotzuster slechts 24 jaar geworden; in
haar dagboek beschrijft ze haar leven in diepe verbondenheid
met God. Ze is bekend van haar 'kleine weg'. Het lijkt gemak-
kelijk, maar het is allesbehalve moeilijk om de weg te gaan
van kleinheid en overgave als een kind aan de hemelse Vader.
Elk jaar is er een noveen; dat wil zeggen dat er 9 op een vol-
gende zaterdagen bijzonder wordt gebeden op voorspraak van
Theresia. Op 10 augustus is de noveen geopend. Haar sluiting
zal zijn met de H. Mis op zaterdag 5 oktober om 10.00 uur,
waaraan Paul van Loo medewerking verleent.

Lourdestriduüm Molenberg 11 t/m 13 oktober

Een oproep aan een ieder om hier aan deel te nemen! Voor-
heen kende de Lourdesparochie Molenberg (Verschijning van
de Onbevlekte Maagd) nog een noveen: 9 dagen achtereen
een plechtige avondmis die goed werd bezocht. Een aantal ja-
ren geleden waren we genoodzaakt terug te gaan naar een
triduüm (driedaagse) wegens het aantal bezoekers. Laat deze
waardevolle traditie niet verloren gaan! Op vrijdagavond 19.00
uur zal pastoor Constantijn Dieteren hoofdcelebrant zijn met
opluistering van het koor Young Spirit. Zaterdag zal onze
bisschop mgr. Smeets voorgaan om 19.00 uur met het
koor New Generation als muzikale bijdrage. En op zondag
10.00 uur zal rector van het Groot-Seminarie Rolduc, Lambert
Hendriks, de Mis vieren waarbij het Chriskokoor zal zingen.
Tevens is na afloop van deze H. Mis tevens de reünie van de-
genen die dit jaar vanuit onze parochie en met Jeugdkring
Chrisko naar Lourdes gaan.
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Roefeldag vrijdag 18 oktober Pancratiuskerk

Dit jaar zullen we ook weer onze medewerking geven aan Roe-
feldag. “Roefelen” is Vlaams voor snuffelen. Kinderen van 6
t/m 13 jaar krijgen de kans om de grote mensenwereld te ver-
kennen, op deze dag komen ze op plekken waar ze normaal
niet komen, ze gaan dus roefelen. We vinden het als kerk bij-
zonder dat wij hieraan mee mogen werken en samen met de
kinderen de Pancratiuskerk gaan verkennen. Meer informatie
hierover vindt u op de website www.roefeldag.com.

De Maria Mater Kring: een plaats voor ontmoeting,
bezinning en verdieping

In het bisdom Roermond bestaan enkele Maria Mater Kringen.
Dit zijn bijeenkomsten van vrouwen (jong en oud) die regel-
matig bij elkaar komen voor ontmoeting, bezinning en verdie-
ping. De Maria Mater Kring Kerkrade/Heerlen heeft haar vaste
onderkomen in de gebouwen van het Seminarie Rolduc (Kerk-
rade). Ongeveer eens in de zes weken zijn wij daar op een
dinsdag te gast. De dag begint om 9.30 uur met koffie/thee.
Vervolgens is de ochtend gereserveerd voor een Bijbelse inlei-
ding, gezamenlijk gebed (met name ook voor eigen kinderen
en kleinkinderen) en het vieren van de eucharistie. Na de lunch
is er telkens een gastsprek(st)er die over een maatschappelijk,
godsdienstig of cultureel thema komt vertellen, met aanslui-
tend uitwisseling en gesprek. De dag eindigt rond 15.00 uur.
Het nieuwe seizoen van de Maria Mater Kring Kerkrade/Heerlen
begint op dinsdag 24 september 2019 (de overige bijeen-
komsten tot aan Kerstmis zijn 5 november en 10 decem-
ber). Vrouwen en moeders uit onze regio (Zuid-Oost-Limburg)
zijn van harte welkom om met de Maria Mater Kring kennis te
maken en aan de dag deel te nemen (deelname kost € 5,-).
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met
mw. R. Lemke (tel.045-5751965), mw. E. Koelman (tel. 06-
26048245) of mw. I.v. Elssen (tel. 045-5718339).
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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
Nieuw: Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon: 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


