OKTOBER – NOVEMBER 2019

Allerheiligen/Allerzielen
19 okt-16 dec
Bezoek bisschop
Van 22-24 november bezoekt onze nieuwe bisschop mgr.
Smeets het dekenaat Heerlen, zoals hij in de loop van het jaar
alle dekenaten bezocht. De ruwbouw van zijn programma is
klaar en goedgekeurd; betrokkenen zullen daar via de geëigende kanalen meer over horen. Voor onze parochies betekent
het concreet dat hij samen met de burgemeesters van het dekenaat met de diakonale groepen kennis zal maken en door
hen geïnformeerd zal worden, dat hij de Mis zal vieren in Weijenrode en met de kerk- en lokatiebestuurders samen zal zijn,
deel zal nemen aan de vormelingendag en zo nog een aantal
zaken. Een aantal van de activiteiten staan ook zonder uitnodiging open voor iedereen die met hem wil vieren en voor iedereen die hem wil ontmoeten. Welkom daarbij, opgeven is niet
nodig!
Concreet:
Za 23-11 viert hij om 10 uur de Mis in de Theresiakapel
(Putgraaf), waarna gelegenheid tot ontmoeting in de naastgelegen zaal van de Twee Gezusters.
Zo 24-11 viert hij om 11.15 uur de Mis in de Corneliuskerk
Heerlerheide ter afsluiting van het feestjaar 180 jaar parochie.
Na afloop van deze Mis is er gelegenheid tot ontmoeting in de
hal van het naastgelegen zorgcentrum Ter Eyck
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Zo 24-11 is er in café Pelt om 15 uur een Noa de Messpecial, waar hij de eregast is, geïnterviewd wordt en het gesprek met de gasten aangaat
Zo 24-11 viert hij om 17 uur de vespers in de kerk van de
Laanderstraat.
Wij heten hem van harte welkom in Heerlen en nodigen u van
harte uit om hem te ontmoeten. Hij gaat rond om het bisdom
te ontmoeten en te leren kennen, laten we ons dan ook kennen door hem te ontmoeten. Welkom iedereen!

Deken Bouman
Allerzielenlof 2 en 3 november en Allerheiligen
Het verlies van een dierbare is een van de meest moeilijke
momenten in een mensenleven. Het samen stil staan, het delen van herinneringen, samen bidden en bij elkaar een luisterend oor vinden kunnen als een grote steun worden ervaren.
Het neemt verdriet niet weg, maar het samen dragen kan toch
veel betekenen in de verwerking. Zo'n moment van samenkomst
is
in
verschillende
parochies
rond
Allerzielen/Allerheiligen In de vieringen worden dan de namen genoemd en voor iedere naam wordt een kaars aangestoken. 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 en in de St. Elisabethkapel 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 zaterdagavond 18.00 uur de namen genoemd en kaarsen aangestoken. Ook al heeft u niemand binnen familie- of
vriendenkring die het afgelopen jaar is gestorven. Wees welkom om met nabestaanden mee te bidden maar ook om zelf te
bidden voor alle overledenen die we gekend hebben.
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OVERLEDEN IN DE PERIODE 1 NOVEMBER 2018 tot
HEDEN,
CREMATIE met PRIESTER of met UITVAART VANUIT
ONZE PAROCHIEKERK.
2018
03 November Mie Thijssen-Linssen

92jr

2019
01
12
21
26
02
06
08
13
13
29
30
06
28
31

Januari
Februari
Maart
Maart
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Juli
Juli
Juli

Pierre Stevens
Annie Eussen-Brouwers
Tita Wachelder
Jan Havenith
Jacques Paas
Frans Prickaerts
Riek Schielen
Christa Koenen-Steins
Anna Kievits-Boymans
Christien Gubbels
Jan Dietzenbacher
Lou Engelen
Marlou Salm
Doortje Habets-Boumans
MOGE ALLEN RUSTEN IN VREDE
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88jr
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80jr
95jr
85jr
90jr
78jr
83jr
92jr

Vrijwilligersavond Welten 9 november
Een parochie kan simpelweg niet bestaan zonder vrijwilligers!
De parochie is niet van de priester(s) maar van de mensen. Als
gemeenschap mogen we beseffen dat we alleen sámen de parochie levendig kunnen houden. Zijn er zorgen? Ja, dat valt
niet te ontkennen! Niemand ontkomt eraan dat er steeds meer
jaartjes bijkomen en met het aantal vrijwilligers wordt het hier
en daar moeilijker om alles te willen blijven doen. Maar daarom is het goed dat we samenkomen! Zonder aan de problemen
voorbij te gaan willen we als parochie allereerst met de vrijwilligersavond onze grote dankbaarheid tonen! Maar we bouwen
verder aan de toekomst. Het is goed dat we elkaar bemoedigen maar ook naar manieren te zoeken om verder te bouwen
aan onze toekomst als parochie. Als het goed is zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor zaterdag 9 november om 19.00 uur
de Mis en daarna samenkomst in het gemeenschapshuis.
Bent u een vrijwilliger maar heeft u geen uitnodiging gekregen: wees niet boos, wij doen ons best, maar reageer dan
eventjes middels mail/telefoon naar het secretariaat.
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St. Maartensviering 10 november
Traditiegetrouw begint het carnavalsseizoen voor C.V. De Vlavreters met het organiseren van de St. Maartenstocht op 10
november. De jeugdcommissie neemt de organisatie voor hun
rekening. De Harmonie T.O.G. zorgt voor de sfeervolle begeleiding van de lampionnentocht en Scouting Welten zorgt voor
een flink St. Maartensvuur op het grasveld naast de speeltuin.
Uiteraard zal St. Maarten op het paard niet ontbreken en ook
de bedelaar niet. De tocht is niet compleet als we niet van te
voren hebben stilgestaan wie Martinus was en welk een voorbeeld hij voor ons nog steeds is! Daarom wordt, voorafgaand
aan deze tocht, in de kerk het verhaal van St. Maarten verteld en gespeeld door kinderen om 18.30 uur. De tocht zal
ongeveer vanaf 19.00 uur van start gaan aan de voorkant van
het gemeenschapshuis.

Hoogfeest Martinus 10 november
Terwijl we in de avond samenkomen met kinderen en ouders
voor de St. Maartensviering in de kerk en de aansluitende
lampionnentocht, vieren we in de ochtend om 10.00 uur
tijdens de Mis plechtig het hoogfeest van St. Martinus. De Mis
zal worden opgeluisterd door enkele dames van het grote
Chriskokoor, ofwel door het Ensemble Chrisko.
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Gezinsmis Advent 30 november
Op zaterdagavond 30 november begint de adventstijd, de tijd
waarin we ons voorbereiden op kerstmis. Deze 4 wekelijkse
voorbereiding maken we zichtbaar door elke week een kaars
aan te steken van de adventskrans. Samen met de communicanten gaan we kransen maken en deze worden gezegend tijdens de gezinsmis op 30 november om 19.00 uur in de St.
Martinuskerk. Alle kinderen zijn meer dan welkom! En neem
vooral ook een adventskrans (zelf gemaakt of niet) mee om te
laten zegenen. Je kunt deze dan voorafgaand aan de Mis voor
het altaar op de trappen leggen. We hopen ook dat we 'n eerste uitvoering hebben van het nieuwe kinderkoor!

Kerstconcert 18 december St. Martinuskerk
Noteer alvast in uw agenda! Op 18 december zal er om
20.00 uur een kerstconcert plaatsvinden in de St. Martinuskerk. Vanuit het initiatief van het koor 'Kadans' zullen er in
totaal drie koren aan deel nemen: Kadans, Divided en BinSingen; kan zijn dat er zelfs nog een vierde koor bij komt! Elk
koor zal achtereenvolgens een aantal kerstliederen zingen. In
de pauze is er koffie en thee. En op het eind (ongeveer 22.00
uur) zullen de koren samen en met alle aanwezigen een lied
samen zingen. Het belooft een heel mooi concert te worden.
Entree is gratis; er is wel een deurcollecte om de parochie tegemoet te komen in de gemaakte onkosten voor de verwarming. Welkom op woensdag 18 december om 20.00 uur!

Kinderkoor St. Martinus
We beginnen weer een heus kinderkoor in de parochie! Nadine
Maes heeft zich bereid verklaard om met veel plezier een kinderkoor te willen begeleiden. Gekozen is om op de maandag,
na schooltijd, maar wel op de St. Martinusschool te repeteren met alle kinderen die het leuk vinden om te zingen! Wel
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stellen we als voorwaarde dat het bedoeling is dat we repeteren om ook daadwerkelijk samen te zingen. Het streven van
een 1e uitvoering is de gezinsmis op zaterdag 30 november
om 19.00 uur in de St. Martinuskerk. Binnenkort volgt meer
informatie via de kinderen op school en Isy.

Priesterstudenten zondags aanwezig en
Catechese stage
Op het seminarie gingen/gaan veel seminaristen in de weekenden naar huis. Er zijn enkele Nederlandse studenten aanwezig maar de meesten zijn uit het buitenland. Vandaar dat men
parochies zoekt zodat de seminaristen toch een 'thuis' hebben
om naar toe te gaan. Het idee is dat zij mensen leren kennen,
meer gaan begrijpen van het reilen en zeilen in parochies in
ons bisdom en ook te groeien in de Nederlandse taal. De parochies St. Joseph en St. Martinus krijgen allebei 1 student afkomstig uit India. Voor de St. Josephkerk is dat Maxwell en
voor de St. Martinusparochie is dat Joy. Spreek ze gerust aan
bij gelegenheid om kennis te maken of nodig ze uit om een
kop koffie mee te gaan drinken! Tevens zal Joy, onder begeleiding van kapelaan Blom, catechesestage gaan geven aan de
kinderen van basisschool St. Martinus.

Dank verjaardag
Op bescheiden manier mocht ik mijn verjaardag vieren met
een Mis in de Theresiakapel en een samenzijn in de naastgelegen ruimte van de Twee Gezusters. Mooie momenten van
ontmoeting en samenzijn. Dank aan iedereen die langs welke
weg dan ook feliciteerde!

Deken Bouman
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OVERLEDEN:
Op zaterdag 14 september 2019 is kapelaan
Clemens (C.M.H.E.) Crolla overleden.
Hij werd in Heerlen geboren op 26 december 1936.
Op 3 april 1965 ontving hij de priesterwijding.
Van 5 juli 1965 tot 15 januari 1970 is hij kapelaan in Welten
geweest waarna hij actief is geweest als legeraalmoezenier en
vanaf 1988 tevens als rector van het zorgcentrum in Huissen.
Dat hij moge rusten in vrede.
INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

3 DECEMBER

2019

Voor de periode van 14 Dec tot 27 Jan 2020
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.

>>>> Tevens om de stookkosten te minderen is de H.Mis op
zaterdag (indien mogelijk) weer in de dagkapel.
Dit jaar vanaf 26 Oktober. <<<<

Zaterdag 19 oktober
1e lez.: Ex. 17,8-13
Ev.: Luc. 18,1-8
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur: Dameskoor St.
Martinus misintentie >>>

Frans Prickaerts
(Seniorensociëteit St.
Martinus)
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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: Ensemble
Excludent

Jrd. overleden ouders
Hoenkamp-Boumans en
zoon Rob (st); echtp.
Luijten-Winnikes; echtp.
Hoppers-Retera (st),
Wim Ellenbroek
Dinsdag 29 oktober
18.40 uur: Rozenhoedje

Jrd. fam. Franssen-Vleugels;
Math Feijen (c); overleden
broers en zussen (st); Jos
Inglot-Vellen; echtp.
Hoppers-Retera (st); Jo
Vaessen en Anouk BeningVaessen

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Woensdag 30 oktober
9.00 uur:
Zaterdag 2 november
1e lez.: Jes. 25,6a.7-9
Ev.: Luc. 23,44-46.50.5253; 24,1-6a
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

Dinsdag 22 oktober
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)
Woensdag 23 oktober
9.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens;
Frans Prickaerts (c); Ben
Vork en overleden fam.
leden Vork-Frijns; O.L.
Vrouw en alle Heiligen (st)
Jrd. Ouders HuijnenLangen; Jrd. Marianne Spiga

Zaterdag 26 oktober
1e lez.: Sir. 35,12-14,16-18
Ev.: Luc. 18,9-14
H. Mis vd zaterdag vanaf
vandaag in de Dagkapel
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

Zondag 3 november
Allerheiligenviering
31e zondag door het jaar
1e lez.: Wijsh. 11,23-12,2
Ev.: Luc. 19,1-10
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola
misintenties >>>

Zondag 27 oktober
30e zondag door het jaar
1e lez.: Sir. 35,12-14,16-18
Ev.: Luc. 18,9-14
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Organist B. van
Kerkvoort misintenties >>
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Jrd. Bertie LoozenTheunissen en zoon
Andreas; jrd. ouders van
Alebeek-Verheijden en
overleden fam. leden (st);
jrd. ouders KerckhoffsSmeets en fam. Fransen;
fam. Hofland-Dahmen; José
en Sjef Brouns- Hupperetz
(st); ouders Mathieu HeutsQuadvlieg (st); Hub Volders
en Bertha VoldersHupperetz (st); overleden
ouders Gelissen-Kipperer;
Giel Bleijlevens;
echtp. Hoppers-Retera (st);
voor alle overleden
weldoeners van de parochie
(st); Jrd. Madeleine van der
Kroon

Zaterdag 9 november
1e lez.: 2. Makk. 7,1-2.9-14
Ev.: Luc. 20,27-38 of
20,27.34-38
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:
Ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille; Jan
Dietzenbacher (c); Pierre
Stevens (c); Voor alle
vrijwilligers van de parochie
Zondag 10 november
32e zondag door het jaar
1e lez.: 2. Makk. 7,1-2.9-14
Ev.: Luc. 20,27-38 of
20,27.34-38
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Chrisko
Ensemble

Allerzielenlof en
zegening van de graven
15.00 uur:
Gem. Kerkkoor Schandelen
Celebrant: Kapelaan Blom

Jrd. Ouders EussenMertens; Jrd. Trautje
Janssen-Stevens en Hubert
Janssen (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 5 november
18.40 uur: Rozenhoedje

St. Maartens viering
18.30 uur: Kapelaan
Blom

Ouders Paffen-Wachelder;
overleden fam. WatervalHupperetz

Dinsdag 12 november
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)

Woensdag 6 november
9.00 uur:

Woensdag 13 november
9.00 uur:
Albert Corten

Echtp. Hoppers-Retera (st)
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Zaterdag 16 november
1e lez.: Mal. 3,19-20a
Ev.: Luc. 21,5-19
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur: Dameskoor St.
Martinus

Woensdag 20 november
9.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera (st)
Zaterdag 23 november
1e lez.: 2 Sam. 5,1-3
Ev.: Luc. 23,35-43
Celebrant: Deken Schreurs
19.00 uur:

Gerda Schillings en
overleden fam. leden
Zondag 17 november
33e zondag door het jaar
Caeciliafeest Gem.
Kerkkoor St. Joseph
1e lez.: Mal. 3,19-20a
Ev.: Luc. 21,5-19
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gem. Kerkkoor
St. Joseph HeerlerbaanWelten

Doortje Habets-Boumans(c)
Zondag 24 november
Christus Koning
Caeciliafeest T.O.G.
1e lez.: 2 Sam. 5,1-3
Ev.: Luc. 23,35-43
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Harmonie T.O.G.
Voor de levende en
overleden leden van
Harmonie T.O.G;
Jrd. Nick Ramaekers;
Jrd. Ouders Feijen-Mertens;
Math Feijen (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd. Eric Luijten (st); jrd. Jo
Mertens (st);

Voor de levende en
overleden leden van Gem.
Koor St.Joseph;
Jrd. Albert Corten;
Jrd. Emile Luijten;
Jos Inglot-Vellen;
echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Jacques Paas en Lies
Paas-Rompen vw naamfeest
(c); Wim Schrijvers en Diny
Schrijvers-Tijhuis

Dinsdag 26 november
18.40 uur: Rozenhoedje

Dinsdag 19 november
18.40 uur: Rozenhoedje

Jrd. ouders WachelderHazen

Jrd. Louise Paffen;

Woensdag 27 november
9.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera (st)
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Zaterdag 30 november
Gezinsmis en Zegenen
Adventskransen
1e lez.: Jes. 2,1-5
Ev.: Mt. 24,37-44
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:
Jrd. J. Vrösch-Quadvlieg en
kinderen (st); Jeu de Esch;
Carola Tuinstra-Kloppenburg

Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:
Tiny Waterval Stevens;
Frans Prickaerts (c)
Zondag 8 december
2e Zondag van de Advent
1e lez.: Jes. 11,1-10
Ev.: Mt. 3,1-12
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Organist B. van
Kerkvoort

Zondag 1 december
1e Zondag van de Advent
1e lez.: Jes. 2,1-5
Ev.: Mt. 24,37-44
Celebrant: Deken Schreurs
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Sjef Brouns vanwege
verjaardag (st)
Dinsdag 10 december
18.40 uur: Rozenhoedje

Bertie Loozen-Theunissen
en zoon Andreas; echtp.
Hoppers-Retera (st)

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Dinsdag 3 december
18.40 uur: Rozenhoedje

Woensdag 11 december
9.00 uur:

Overleden fam. WatervalHupperetz; ouders PaffenWachelder

Zaterdag 14 december
1e lez.: Jes. 35,1-6a.10
Ev.: Mt. 11,2-11
Celebrant:
19.00 uur: Dameskoor
St. Martinus intenties >>>
Doortje Habets-Boumans
(c);
Jrd. Phil en Guill.
Peters-Leerssen en tantes It
en Til Leerssen

Woensdag 4 december
9.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ter ere van H. Barbara (st)
Zaterdag 7 december
1e lez.: Jes. 11,1-10
Ev.: Mt. 3,1-12
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Zondag 15 december
3e Zondag van de Advent
1e lez.: Jes. 35,1-6a.10
Ev.: Mt. 11,2-11
Celebrant:
10.00 uur:

Jrd. Annelies Vaessen- de
Esch;
Harrie Goltstein en Claartje
Goltstein-Bosch (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Kerkproeverij smaakte naar meer
Het laatste weekend van september stond in het teken van de
Kerkproeverij. Bij deze landelijke actie haalde vooral de Pancratiuskerk de krant, maar ook in andere kerken werd er op
verschillende manieren aandacht aan besteed. Gewoon door
zoals iedere zondag te vieren, of door een kop koffie na afloop.
In de Pancratius stonden gezinnen en koffiedrinken na afloop
centraal, in de Andreas werden mensen aan het woord gelaten
die om verschillende redenen afstand van de kerk hadden genomen. Voor wie dit naar meer smaakte, of wie dit weekend
niet kon komen proeven: altijd welkom in onze kerken en vieringen!

Gastvrijheid zonder prijs!
Op 22 oktober a.s. starten we met een nieuw diaconaal project: koken voor mensen die alleen of met hun gezin niet of
nauwelijks kunnen rondkomen. Of voor de eenzame mens die
behoefte heeft aan warmte en gezelligheid.
Het liefdadigheidsproject draagt de naam ‘Caritas 045’ en zal
plaatsvinden in het Juphuis (gelegen naast de Heilig Hart Kerk
van Schandelen, Schandelerstraat 81 te Heerlen).
Arend van der Heijden heeft een dergelijk project mede vormgegeven in Helmond (‘Caritas 0492’), wat een doorslaand succes is gebleken. Ons dekenaat heeft samen met hem eenzelfde
opzet bedacht voor Heerlen: Caritas 045.
Iedere dinsdagavond kun je aanschuiven voor een heerlijke,
gezonde maaltijd en/of een gezellige kop koffie of thee. Het
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allereerste Caritas 045-diner zal feestelijk worden geopend
door burgemeester Roemer op 22 oktober vanaf 17.00 uur tot
19.00 uur. De gezonde maaltijd wordt geserveerd vanaf 18.00
uur.
Interesse om mee te helpen in de keuken? Loop bij ons binnen
en schuif aan…
Houd ook onze Facebookpagina ‘Caritas 045’ in de gaten…
Hopelijk tot ziens,
Het team

Kinderclub Pancratius
Na de herfstvakantie starten we op zaterdagmiddag 26 oktober van 14.00 – 16.00 uur in de Pancratius kerk met
een kinderclub. Hier zijn kinderen in de leeftijd van 7 tot 12
jaar (vanaf groep 4 t/m groep7) van harte welkom. De bijeenkomsten zullen een vaste structuur hebben met eerst even tijd
voor ontspanning gevolgd door een aansprekend Bijbelverhaal
waarbij we een vertaalslag naar de belevingswereld van de
kinderen maken. Daarna zal er een stukje verwerking van het
verhaal zijn door middel van speelse activiteiten zoals drama,
spel, tekenen en knutselen, aangepast aan de leeftijden van de
kinderen. Iedereen is van harte welkom, voor deze bijeenkomsten is het niet nodig je aan te melden. Kom gerust eens kijken en hopelijk tot gauw!
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze
catechiste Anita van den Berg,
email: anita@pancratiusheerlen.nl, telefoon: 06-40508492.

Mis voor gezinnen
In navolging op de Kerkproeverij willen we 1 keer per maand
gezinnen uit nodigen voor de Heilige Mis in de Pancratiuskerk
of de Heilige Moeder Anna kerk. Op zondag 20 oktober om
11.30 uur is de Pancratiuskerk aan de beurt.
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Tijdens het evangelieverhaal horen we hoe een weduwe elke
keer opnieuw de aandacht probeert te krijgen van een rechter,
maar het lukte niet, ze voelde zich niet gezien of gehoord.Toch
blijft de weduwe zeuren waardoor de rechter er genoeg van
heeft en naar haar luistert. Jezus vertelt dit verhaal om ons uit
te nodigen te blijven bidden. Want als je een vriend van Jezus
wil zijn, praat dan met Hem en bid. Vertel Hem alles, want Hij
luistert graag naar je, Hij houdt van jou.
Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd, maar speciaal de
gezinnen met kinderen zijn welkom.
Wil je tijdens deze mis helpen met voorlezen of het altaar klaar
maken, kun je je melden bij onze catechiste Anita van den
Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl, telefoonnummer: 0640508492.
Voor de kinderen zal er een kleurplaat en/of een puzzeltje met
kleurpotloodjes aanwezig zijn tijdens de Mis.
Na de mis is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot
van een kop thee/koffie/ranja met iets lekkers.

Kerstconcerten
Het lijkt nog ver weg, maar dit parochieblad loopt tot begin
december. In de voorlopige planning zijn meerdere kerstconcerten voorzien.
•
8 december, begin van de avond: Capella Sine Nomineolv Jo Louppen
•
15 december, in de middag: Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius
•
18 december, 20.00u St. Martinuskerk Welten
•
22 december, in de middag en de avond: Gospel, aangeboden door Heerlen Mijn Stad.
De planning is voorlopig, maar dan bent u vast op de hoogte. Houd de media etc. in de gaten voor het definitieve programma.
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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
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