DECEMBER – JANUARI 2020

Kerstmis
14 dec-27 jan
Waakvlam
Bij een nieuw schooljaar dienen zich nieuwe groepen kinderen
aan voor eerste H. Communie en Vormsel in onze parochies,
en met hen natuurlijk hun ouders. Vaak mensen, die geen
band met kerk of geloof lijken te hebben. Ik zeg nadrukkelijk:
lijken te hebben. Want als je ze wat meer leert kennen en met
ze op pad gaat, ontdek je wat ik zou willen noemen: waakvlammetjes van geloof. Het waakvlammetje brand, maar het is
kwetsbaar in een wereld, waar harde wind het vlammetje bedreigt en waar de gastoevoer kwetsbaar is. Je merkt het aan
de communicanten: het gaat hen niet om de cadeautjes, veel
kinderen staan zover van de Kerk af, dat ze niet eens meer
weten dat bij de Communie een feest hoort! Nee, je ziet hun
verwondering, hun open ogen. Je merkt het aan de vormelingen: als ze met een grote groep van de verschillende parochies
samen zijn, zich niet alleen voelen en zich niet naar anderen
hoeven te verdedigen: dan zijn ze vrij om te zeggen wat ze
denken en voelen. Je merkt het aan de velen, die de bisschop
hebben ontmoet op zijn kennismakingsbezoek: de uiterlijkheden van de volkskerk zijn weg, maar er is nog een diep respect
en openheid voor een inspirerende nieuwe bisschop. We gaan
onderweg naar Kerstmis, het feest van het Licht. De waakvlam
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van het geloof is harten van mensen al 2019 jaar geleden aangemaakt en door eeuwen doorgegeven. We worden uitgenodigd om ons met Kerstmis bewust te zijn van het grote geschenk, dat we hebben gekregen. We zijn welkom om onze
verbondenheid met God en elkaar in de diverse kerken te vieren: we zijn welkom als we regelmatig komen, maar ook als
we al niet meer weten wanneer de vorige keer was…. Of ergens daar tussenin. Door te delen en te vieren sterken we ons
geloof, maken we de waakvlam weer krachtig: en wie weet,
gaat de gaskraan helemaal open en bloeien we op tot een
vlam, die geloof, hoop en liefde verspreidt in een vaak donkere
wereld. Dank aan alle vrijwilligers van onze parochies, die
kerk-zijn en Kerstmis iedere keer weer mogelijk maken. Voor
iedereen die dit leest: zalig Kerstmis, een goede jaarwisseling
en veel zegen voor het jaar 2020!
Namens alle geestelijken en bestuurders van onze parochies,

Deken Bouman
Schema Kerst 2019

St. Pancratius
St. Martinus
St. Joseph
St. Elisabeth
Molenberg
Moeder Anna
St. Andreas

24 december
19.00 uur
21.00 uur
17.30 uur
20.00 uur
22.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
17.30 uur
17.30 uur
20.00 uur
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26 de25 december
cember
10.00 uur
11.30 uur
11.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

11.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

11.15 uur
10.00 uur

10.30 uur

10.30 uur

Kerstconcert met 2 fanfares en Beppie Kraft
15 december
In samenwerking met de parochie organiseert Fanfare Aloysiana uit Landgraaf en met medewerking van Fanfare Sint Jozef
Buchten een kerstconcert in de St. Josephkerk. De kerk zal
voorzien worden van sfeervolle lichteffecten door de Entertainment Company. Het kerstconcert wordt van het ene muzikale moment naar het andere aangevuld met een passende
kerstgedachte door kapelaan Rick Blom. Dit unieke Kerstconcert dient tevens als afsluiting van het restauratieproject van
de St. Josephkerk. Graag willen wij op deze wijze iedereen
danken voor hun bijdrage. Als speciale gast zal ook Beppie
Kraft een optreden verzorgen, waaronder een aantal nummers
met muzikale begeleiding van het fanfare orkest.
Het concert zal om 19.00 uur beginnen met een gevarieerd
muzikaal programma met onder andere het prachtige klassieke
werk 'Benedictus' van de componist Karl Jenkins. Tijdens de
pauze kunt u onder het genot van een drankje gezellig napraten. Na de pauze zal het concert vervolgen met enkele bekende kerst liederen. De kerk is open om 18.30 uur. Kaarten te
bestellen: entree prijs 12.50€, kaarten te koop bij: Gemakswinkel Lenzen winkelcentrum Giesen-Bautsch en Da Drogisterij & Parfumerie de Caumer Heerbaan (naast de Plus
Markt) of via www.socialdeal.nl

Mis met de verenigingen 17 december
Een mooi gebruik om met verschillende verenigingen samen
kerst te vieren. Op 17 december in de kerk om 14.00 uur
zijn aanwezig, de leden van de Senioren Sociëteit, de Zonnebloem en Zij Actief. We vieren samen de H. Mis begeleid met
zang door de Gregoriaanse Schola. Aansluitend gezellig samenzijn in het Gemeenschapshuis.
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Kerstconcert op woensdag 18 december
Koor Kadans organiseert een kerstconcert in de St. Martinuskerk op woensdag 18 december vanaf 20.00 uur in samenwerking met 3 andere koren. De deelnemende koren zijn:
BinSingen, popkoor Divided , Vocaal Ensemble Parkstad en Kadans,
De indeling van de avond is als volgt:
20.00 – 20.25 uur BinSingen
20.30 – 20.55 uur Divided
21.00 – 21.30 uur Pauze met koffie/thee/vlaai
21.30 - 21.55 uur Kadans
22.00 – 22.25 uur Vocaal Ensemble Parkstad
Afronding met gezamenlijk zingen van stille nacht in engels/duits/nederlands.
De kerk is vanaf 18.00 uur open, aantal vrijwilligers welkom
voor het klaarzetten van alles en het transport van de piano
van de Vrije School naar de kerk (en terug). Voor degenen die
na afloop hoognodig de keel moeten smeren: café Teerling, bij
Bert&Anja, Welterkerkstraat 7 (achter de kerk) is gewaarschuwd en op alles voorbereid.

Kerstvieringen St. Martinus- en St. Catharinaschool
Als kapelaan ben ik heel blij met fijne samenwerking met basisschool St. Martinus. Niet alleen inhoud van de lessen is belangrijk, maar ook de band die je op die manier met kinderen
en ouders kunt opbouwen. Ook voor kerst is er aandacht. Op
woensdag 18 december is er op school de kerstmarkt van
17.00-19.00; om 18.30 zal Kinderkoor St. Martinus drie liedjes
zingen. Op donderdag 19 december bezoeken de groepen 1, 2
en 3 de kerk de kerststal met vertelling van het kerstverhaal
en op vrijdag 20 december mag de kapelaan op school voor
alle kinderen vanaf groep 4, verdeeld in drie groepen, een
kerstverhaal komen vertellen. Tevens vindt ook de St. Catharinaschool haar weg naar de kerk: op vrijdag 20 december om
10.30 uur. Fijn dat we de kinderen het kerstverhaal over de
geboorte van Jezus nog altijd mogen meegeven!
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Kerstmissen
In onze parochie hopen we weer veel mensen te verwelkomen
met kerstmis. Misschien denk je bij jezelf 'ik kom de rest van
het jaar niet of nauwelijks, waarom dan nu wel?' En toch zou ik
je bijzonder willen uitnodigen: 'kom gerust langs!' De boodschap van kerstmis is bedoeld voor jou! Met kerst hebben we
een aantal bijzondere vieringen:
24 december
17.30 Herdertjesviering met kerstspel door de kinderen.
JOW (Jeugd Orkest Welten) zorgt voor de muzikale sfeer en
Scouting Welten is aanwezig om het Vredeslicht uit Betlehem
te brengen. Ook zijn we verheugd dat een pasgeboren baby
aanwezig zal zijn om het Kindje Jezus te spelen!
20.00 uur H. Mis met laatste uitvoering door koor Welten Vocaal (zie artikel elders in dit blad).
22.00 uur Plechtige nachtmis met het Gemengd Kerkelijk
Koor St. Joseph Heerlerbaan-Welten. Aansluitend is iedereen
welkom bij Café Teerling, bij Bert en Anja, voor een gezellige
nazit met glühwein en ook enkele leden van de Koninklijke
Harmonie T.O.G. zal zorgen voor een gezellige kerstsfeer.
25 december
10.00 uur H. Mis met kerstspel door Jeugdkring Chrisko.

Vormelingen van de parochies van Heerlen-Zuid
Op woensdag 6 november zijn we gestart met het vormelingentraject van de parochies Heerlen-Zuid met een Heilige Mis
in de Pancratiuskerk. Na de Heilige Mis hebben we elkaar beter
leren kennen door een kennismakingsspel, een fotospeurtocht
en het beklimmen van de toren. Het was een gezellige, ongedwongen en leuke morgen. Op zaterdag 23 november zijn we
met de vormelingen van de parochies van Heerlen-Zuid naar
de dekenale vormelingenavond geweest. Dit is een avond die
wordt georganiseerd door Jeugdkring Chrisko voor alle vormelingen uit het dekenaat Kerkrade en Heerlen. We hebben ons
bij de sporthal ‘de Joffer’ in Voerendaal verzameld, waar een
spellencircuit voor ons klaarstond. We hebben geluisterd, ge-
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leerd, gesport, gespeeld en gezongen. Wat echter heel bijzonder was dat we bisschop Smeets hebben ontmoet. De avond
werd afgesloten met een gebedsdienst in de St. Laurentiuskerk
geleid door kapelaan Blom. De avond was voorbij voordat we
het in de gaten hadden. We waren het erover eens dat het een
gezellige avond was! Op zondag 22 december komen we
weer samen met de vormelingen; ditmaal in de St. Josephkerk. We beginnen samen met de Heilige Mis om
11.15 uur en daarna komen we samen in de Ontmoetingsruimte voor een gezellig kerstlunch.

Welten Vocaal stopt na 30 jaar!
Met pijn in het hart hebben we vernomen van het bestuur van
het koor Welten Vocaal dat het koor vanaf 1 januari 2020
wordt opgeheven. Er zijn meerdere redenen, o.a. de het verminderde aantal leden en verhoogde leeftijd. Het koor is ooit
begonnen om gezinsmissen op te luisteren in onze parochie.
Na 30 jaar zang komt er helaas een einde. Maar het zijn toch
30 jaren waar met dankbaarheid op terug mag worden gekeken! Al die jaren heeft muziek mensen bij elkaar gebracht en
heeft het koor bij menige gelegenheid veel betekent. Met heel
dank ook voor de fijne samenwerking met de parochie! Op
kerstavond om 20.00 uur staat de laatste uitvoering gepland in onze kerk. Bij deze een oproep! En ik hoop dat we
met velen aanwezig zullen zijn om onze dankbaarheid te laten
zien!

1e kerstdag kerstspel Chrisko
Een nieuwe traditie? Elk jaar heeft Jeugdkring Chrisko een
prachtig kerstspel met de jeugd - en geloof me - op niveau! De
vaste uitvoering staat gepland op kerstavond om 19.00 uur in
de St. Pancratius. Maar dat is maar één keer... zodoende kreeg
de kapelaan vorig jaar de vraag of het kerstspel ook nog eens
gespeeld kon worden op 1e kerstdag in de St. Martinuskerk; daar hoefde ik nog geen 2 seconden over na te denken!
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En menige lovende reacties heb daarna mogen horen. Nu zijn
we mooi op tijd om dit ook aan te kondigen via het parochieblad: 1e kerstdag om 10.00 uur de H. Mis met kerstspel verzorgd door Jeugdkring Chrisko.

Vrijwilligers gezocht!
Houdt u van wandelen en heeft u eens in de 4-6 weken een
uurtje de tijd voor het goede doel? Dan bent u de man of
vrouw die we zoeken. Voor een 2-tal routes zijn we per direct
op zoek naar nieuwe bezorgers van het St. Martinus Parochienieuws. De eerste route betreft: Ir. Dingerlaan, Xavier Nolenslaan, Sintermeertenhӧfke, J.F. Kennedylaan (nabij rotonde),Prof. Dumontstraat en Prof. Lambertstraat. De tweede route betreft: Ir. Lelystraat en Frankenlaan (gedeeltelijk). Voelt u
zich geroepen om ons bij de bezorging te helpen, neem dan
contact op met het parochiekantoor.
Sowieso zijn we dringend op zoek naar mensen die zich verdienstelijk voor de Parochie willen maken. Met name de poetsploeg van de kerk, de klusgroep, het collectantencollege, de
kostergroep en de acolieten zouden blij zijn met nieuwe aanwas. Ook hiervoor kunt u terecht bij het parochiekantoor voor
informatie of om u aan te melden.

Kerst- ziekencommunie.
De kerst- ziekencommunie kan ook dit
jaar weer worden ontvangen.
Hiervoor kan men een afspraak maken
met Kapelaan Blom
tel: 06-55 72 28 69

7

DOOP:
3 November Sarah van Enkhuijzen
OVERLEDEN:
14 November Toos Spijkers-Souren.76 jr
23 November Hub Rutjens 87 jr

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

14 JANUARI

2020

Voor de periode van 25 Jan tot 07 Mrt 2020
( bezorgen vanaf 03 Maart 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) in de dagkapel.

>>>> 24 december en 25 februari 2020 is het
parochiekantoor gesloten. <<<<
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Zaterdag 14 december
1e lez.: Jes. 35,1-6a.10
Ev.: Mt. 11,2-11
Celebrant: kapelaan Blom
19.00 uur: Dameskoor
St. Martinus

Woensdag 18 december
9.00 uur:
Echtp. Hoppers-Retera (st)
Zaterdag 21 december
1e lez.: Jes. 7,10-14
Ev.: Mt. 1,18-24
Celebrant: kapelaan Blom
19.00 uur:

Jrd. Phil en Guill. PetersLeerssen en tantes It en Til
Leerssen; Doortje HabetsBoumans (c)
Zondag 15 december
3e zondag van de Advent
1e lez.: Jes. 35,1-6a.10
Ev.: Mt. 11,2-11
Celebrant: kapelaan Blom
10.00 uur: Nadine Maes

Zondag 22 december
4e zondag van de Advent
1e lez.: Jes. 7,10-14
Ev.: Mt. 1,18-24
Celebrant: kapelaan Blom
10.00 uur: Voerendaals
Mannenkoor

6 wk dienst Riet SmitMul;
jrd. Annelies Vaessen- de
Esch;
Harrie Goltstein en Claartje
Goltstein-Bosch (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Jrd Ouders PloumenHoeppener (st);
Math Feijen (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 17 december
Celebrant: kapelaan Blom
Kerstviering Verenigingen
14.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Dinsdag 24 december
Parochiekantoor gesloten

Géén avondmis
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KERSTAVOND :

Woensdag 25 december
1e Kerstdag
1e lezing: Jes. 52,7-10;
Ev.: Joh.1,1-18 of 1-5.9-14;
Celebrant: kapelaan Blom
10.00 uur:
Chrisko Familie Koor

17.30 uur: Gezinsviering
Jeugdorkest T.O.G Welten
Celebrant: Kapelaan Blom
20.00 uur: Welten Vocaal
1e Nachtmis
1e lezing: Jes.9,1-3.5-6
Ev.: Lc.2,1-14
Celebrant: kapelaan Blom

Levende en overleden leden
van het legioen van Maria
(st); fam. Buck-Offergelt; Jo
Handels, ouders Handels en
ouders Dohmen; ouders
Habets-Bisschops en zoon
Frans; Frans Prickaerts (c);
Pierre Stevens (c);
Giel Bleijlevens

Jan Dietzenbacher (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)
22.00 uur: Gem. kerkkoor
St. Joseph
2e Nachtmis
1e lezing: Jes.9,1-3.5-6
Ev.: Lc.2,1-14
Celebrant: kapelaan Blom

Donderdag 26 december
2e Kerstdag
H. Stefanus
1e lezing: Hand. 6,8-10;
7,54- 60
Ev.: Mat. 10,17-22
Celebrant: Deken Schreurs
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Jos Inglot-Vellen; ouders
Eurlings, ouders Heutz en
Esther; Huub en Ennio
Starremans;
ouders Kerckhoffs-Smeets en
fam Fransen

Zaterdag 28 december
1e lez.: Sir. 3,2-6.12-14
Ev.: Mt. 2,13-15.19-23
Celebrant: kapelaan Blom
19.00 uur:
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Zondag 29 december
Feest van de H. Familie
1e lez.: Sir. 3,2-6.12-14
Ev.: Mt. 2,13-15.19-23
Celebrant: kapelaan Blom
10.00 uur:

Zaterdag 4 januari
1e lez.: Jes. 60,1-6
Ev.: Mt. 2,1-12
Celebrant: kapelaan Blom
19.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Frans Prickaerts (c);
Echtp. Mom-Beuken (st)

Dinsdag 31 december
Oudjaarsavond
1e lez.: Joh. 2,18-21
Ev.: Joh. 1,1-18
Celebrant: kapelaan Blom
19.00 uur:

Zondag 5 januari
Openbaring des Heren
1e lez.: Jes. 60,1-6
Ev.: Mt. 2,1-12
Celebrant:Prof. Stevens

10.00 uur: Nadine Maes

Uit dankbaarheid voor het
afgelopen jaar; tevens voor
de overledenen van onze
parochie (st)

6 wk dienst Toos SpijkersSouren;
Sjir Sijstermans vanwege
verjaardag; Christien Gubbels
(c); Bertie Loozen-Theunissen
en zoon Andreas;
José Brouns-Hupperetz
vanwege verjaardag (st);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd ouders Maes -Maas,
zonen en schoonzonen.

Woensdag 1 januari
Moederschap van Maria
1e lez.: Num. 6,22-27
Ev.: Lc. 2,16-21
Celebrant: Prof. Stevens
10.00 uur: Ensemble
Excludent

Dinsdag 7 januari
18.40 uur: Rozenhoedje

Ouders Paffen-Wachelder;
echtp. Hoppers-Retera (st)

1e Jrd Pierre Stevens;
echtp. Hoppers-Retera (st)
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Woensdag 8 januari
9.00 uur

Woensdag 15 januari
9.00 uur

Zaterdag 11 januari
1e lez.: Jes. 42,1-4.6-7
Ev.: Mt. 3,13-17
Celebrant:
19.00 uur:

Zaterdag 18 januari
1e lez.: Jes. 49,3.5-6
Ev.: Joh. 1,29-34
Celebrant:
19.00 uur: Dameskoor St.
Martinus

Jrd. Jef Frederiks

6 wk dienst Hub Rutjens;
Jrd. Sjef Consten en Finy
Consten-Quaedvlieg (st);
ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille

Zondag 12 januari
Doop van de Heer
1e lez.: Jes. 42,1-4.6-7
Ev.: Mt. 3,13-17
Celebrant:
10.00 uur: Gem. kerkkoor
St.Joseph Heerlerbaan/Welten

Zondag 19 januari
2e zondag door het jaar
1e lez.: Jes. 49,3.5-6
Ev.: Joh. 1,29-34
Celebrant:
10.00 uur: Organist B. van
Kerkvoort

Uit dankbaarheid voor het 50jarig huwelijksjubileum van
Resi en Wiel Lipsch; ouders
Lipsch-Horsmans; ouders
Cloodt-Becker;
Jos Inglot-Vellen; jrd.
emeritus pastoor J.W. Peters,
zijn zus en ouders (st);
echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Jacques Paas en Lies
Paas - Rompen

Jrd. Hub de Esch en ouders
de Esch-Bergs (st); echtp.
Hoppers-Retera (st);
Pol Eymael
Dinsdag 21 januari
18.40 uur: Rozenhoedje

Dinsdag 14 januari
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)
Echtp. Hoppers-Retera (st)

Woensdag 22 januari
9.00 uur
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Drie zondagen Adventsconcerten
In de komende weken staan de weekenden onderweg naar
Kerstmis in het teken van de muziek. Drie soorten concerten
zullen in de Pancratiuskerk plaatsvinden:
8 December, 19.00 uur: Capella Sine Nomine olv Jo
Louppen.
Sfeervolle koor- en orgelmuziek van o.a. Pärt,
Franck, Tavener en Reger.
15 December, 14.00 uur: Koninklijk Heerlens Mannenkoor
St. Pancratius
22 December, in de middag en de avond: Gospel, aangeboden door Heerlen Mijn Stad: alleen toegankelijk met online gekochte kaarten. Er zijn geen online tickets meer beschikbaar.
Op 13 december worden nog een honderdtal tickets beschikbaar gesteld. Deze zijn dan te verkrijgen aan de kassa van
Wintertijd Heerlen op het Pancratiusplein.

23 December: jaarlijkse Kaarsjesavond begraafplaats Akerstraat
Maandagavond 23 december aanstaande vindt van 17 tot 20
uur de jaarlijkse Kaarsjesavond op de begraafplaats aan de
Akerstraat plaats. Vele honderden kaarsjes, diverse fonkelende
vuurkorven en fraaie Kerstverlichting maken dan samen de
sfeer compleet. Om 19 uur start het traditionele Kerstconcert
ter hoogte van de hoofdingang terwijl, zo lang de voorraad
strekt, er warme chocomel, glühwein en Kerstbrood beschikbaar is. De geheel uit vrijwilligers bestaande organisatie, de
Vrienden van de Historische Stadsbegraafplaats Akerstraat,
heten u van harte welkom. Zij vragen eenieder, indien mogelijk, zeker ook van thuis uit een of meerdere kaarsjes mee te
nemen en deze naar goeddunken en geschikt plekje te geven.

Bezichtigen Kerststal Pancratius

Ook dit jaar zullen onze Kerkgidsen ervoor zorgen dat de Sint
Pancratiuskerk tijdens de Kerstdagen voor iedereen gratis geo-
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pend is. Onze Kerststal, met het mooie Kerstverhaal daar omheen, is ook dit jaar weer, door vrijwilligers van onze Parochie,
een waar kunstwerk geworden. Ieder jaar weer trekt dit vele,
vele mensen naar onze eeuwenoude Kerk. Opdat U niet voor
een gesloten deur komt te staan zijn ook dit jaar, de Kerkgidsen weer bereid gevonden, om ook tijdens 1e en 2e kerstdag,
de Kerk open te houden. Dat betekent dat U van harte welkom
bent, direct na de HH Missen, tot het moment dat de belangstelling tanende is. De dagen tussen Kerst en Nieuwjaar, is de
Kerk open tot 12:00 uur, Daarna gelden de normale openingstijden. Mocht U na een bezoek aan onze historierijke Sint Pancratiuskerk denken, hier zou ik ook wel gids willen zijn, neem
dan contact op met het Secretariaat, tel. nr,: 045-5713682, of
met Peter Schunck, tel. nr.: 06-38098301, of met Huub Notermans, tel. nr.: 045-5721062.

Filmavond 13 januari
Op maandagavond 13 januari beginnen we weer met een
filmreeks in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Op
elke 2e maandag van de maand willen we een film vertonen. In
januari de ‘Nativity Story’, een mooie verfilming over de geboorte van Jezus. Vanaf 19.00 uur inloop, om 19.30 start de
film.
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Op weg naar het feest …versjes bij de Adventslichtjes
Eerste zondag van de Advent, eerste kaarsje
Op weg naar het feest, het feest komt nabij.
Een engel van boven zingt zachtjes en blij:
‘Nu is het nog donker, toch groeit het licht,
want over een poos komt ons blije bericht.’
Tweede zondag van de Advent, tweede kaarsje
Op weg naar het feest, het feest komt nabij.
Een kleine groep engelen zingt al blij:
‘Dit is de belofte, er komt straks een kind
dat hemel en aarde en mensen verbindt!’
Derde zondag van de Advent, derde kaarsje
Op weg naar het feest, het feest komt nabij,
Een grote groep engelen zingt er nu bij:
‘Het licht wordt warmer, de blijdschap groeit aan,
Ja, ieder zal straks rond de kribbe staan!’
Vierde zondag van de Advent, vierde kaarsje
Op weg naar het feest, het feest komt nabij,
Een engelenleger zingt prachtig en blij:
‘De tijd is voldragen, het licht is compleet,
een Kindje wordt geboren dat Jezus heet.
Versje voor Kerstmis
Het feest is gekomen, ons hart is zo blij
Maria en Jozef, de engelen en wij,
we danken en prijzen de lieve Heer,
Die komt van zo hoge in dit Kindeke teer!
2018 Marjet de Jong
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ADRESSEN en CONTACTgegevens:
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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