JANUARI – FEBRUARI 2020
met de Carnaval
25 jan - 1 mrt
Onderweg in het nieuwe jaar
Het nieuwe jaar is al vol onderweg, maar toch blikken we even
terug. Want de afsluiting van 2019 was het waard! De advent
ging mooi van start met de adventskransen, die door kinderen
zelf waren gemaakt. Zeer verschillende concerten lieten ons in
de diverse kerken groeien in de kerstsfeer. De Kerstmis zelf
werd in al onze kerken bijzonder gevierd, met dank aan al die
vrijwilligers die meehielpen in de voorbereidingen en in de dagen zelf. Dank daarvoor!
Met dezelfde inzet willen we verdergaan in dit nieuwe jaar
2020. We doen dat in het besef, dat we er niet alleen voor
staan. Het geloof kan zijn als een waakvlam, die het systeem
weer vol vuur brengt als het nodig is. Of anders gezegd: in
donkere dagen mogen we weten: God is er ook nog. Laten we
in dat vertrouwen onderweg gaan en zelf ook lichtbrengers
voor anderen zijn! Veel zegen voor het (al niet meer helemaal
nieuwe) jaar 2020!
Deken Bouman
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Gewoon januari
Januari begint met knallen en je neemt nog een oliebol.
We vieren nieuwjaar met ons allen, heel de wereld draait even
dol.
Daarna is het tijd voor de veger, de bezem gaat door de straat.
Ook binnen wordt het steeds leger, de versiering wordt weggehaald.
De echo van feestelijkheden sterft weg en wij keren terug naar
ons werk,
onze bezigheden.
We nemen ze weer op de rug.
Januari heeft geen kapsones, is een maand die niet pronken
wil.
Een maand waarin alles gewoon is. Winters, rustig en stil ...
© 2015 MdJ
Catechiste Anita van den Berg,
email:
anita@pancratiusheerlen.nl,
40508492

telefoon:

06-

Vormsel
De vormelingen hebben maandelijks een bijeenkomst. Deze
bijeenkomsten zijn variërend van een film kijken, een solidariteitsmaaltijd koken, een wandeling maken langs de kruiswegstaties in Moresnet, enz... We beginnen elke bijeenkomst met
een Heilige Mis in één van de 6 parochies in Heerlen Zuid. Wij
wensen de vormelingen onderweg naar het Heilig Vormsel veel
inspiratie!
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Vastelaovesmis C.V. De Vlavreters 16 februari
Van adjudant tot prins! Roger I Winthagen heeft het klaargespeeld en op 3 januari waren we er getuige van. Met zijn motto
"biste groeët of nog inne klinge, Vastelaovend vierste mit ieëkeringe" gaat hij ons voor in de vastelaovens van WelteBensrao, samen met zijn broer Armand als adjudant. Zondag
12 januari werden Yordin Erens en Charlotte Steinbusch uitgeroepen tot jeugdprins en bloemenmeisje! Iedereen van harte
welkom op deze bijzondere Mis zondag 16 februari om 10.00
uur. We hebben zeer wel beseft dat de carnavalsmis vorig jaar
veels te lang heeft geduurd; daar zullen we dit jaar bijzonder
waakzaam op zijn! Helaas is ons vaste koor Welten Vocaal gestopt en heeft ze op kerstavond voor het laatst gezongen.
Maar gelukkig hebben we een nieuwe muzikale invulling gevonden met het pas opgerichte Teerling Trio bestaand uit Huub
Eussen, Monique Cuijpers en Peter Caelen.

Vastelaovesmis Weijenrode
Op zaterdag 15 februari wordt in Mondriaan Weijenrode de
carnavalsmis gehouden om 14.11 uur. Het Combo Koor MozaiK uit Hulsberg zorgt voor de muzikale opluistering.

Tienergroep 29 maart
Elke maand komen we in Welten samen met de tienergroep.
De ene keer maken we er een gezellige activiteit van (bijv. escaperoom, bowlen, surprise) en de andere keer een combinatie
tussen gezelligheid en zinvol bezig zijn met een bepaalde thema. Je bent van harte welkom op 29 maart! Leeftijd ongeveer
vanaf 12. We starten om 20.00 uur op de pastorie Welterkerkstraat 3.
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Kinderkoor St. Martinus
Vorig jaar zijn we gestart met een kinderkoor. Een grote groep
kinderen komt elke week bij elkaar om te repeteren. We hebben al gezongen aan het begin van de advent tijdens een gezinsmis in de kerk en tijdens de kerstmarkt op de basisschool.
Lijkt het je leuk om erbij te komen of om gewoon een keertje
te komen kijken en mee te zingen? Elke maandag van
14.45-15.30 uur zingen we op de St. Martinusschool.

Gezinsmis
Op zaterdag 7 maart vieren we de Mis speciaal voor alle gezinnen. De Mis begint om 19.00 uur. Jong en oud is welkom
maar we zullen vooral mét en vóór de kinderen de Mis willen
vieren. Het kinderkoor St. Martinus zal tijdens de Mis zingen.
Wees welkom!

Bijbelgroep
Elke 2e woensdag van de maand bent u van harte uitgenodigd
om eens deel te nemen aan de bijbelgroep geleid door
kapelaan Blom. In februari dus op woensdag 12 februari van
14.00 tot ongeveer 16.00 uur en vindt plaats in de
Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie. We sluiten af
met het bidden van het middaggebed. Welkom!

Filmavonden
Elke 2e maandag van de maand vertonen we een film in de
Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie. In februari zal
dit dus zijn op maandag 10 februari; vanaf 19.00 uur is
inloop en we beginnen om 19.30 uur. Welkom!
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OVERLEDEN:
3 december Mariet de Esch, 80 jr
8 december Maike Ashmann-Wishaupt, 86 jr
18 december Sjef Kuipers, 83 jr
21 december Karel Gabriël, 75 jr
23 december Roos Meertens-Luyten, 83 jr

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

18 februari

2020

Voor de periode van 29 febr tot 24 mrt 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.

>>>> 25 februari 2020 is het parochiekantoor
gesloten. <<<<
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Zaterdag 25 januari
1e lez.: Jes. 8,23b-9,3
Ev.: Mt. 4,12-23 of 12-17
Celebrant:Pastoor Jacobs
19.00 uur:

Zaterdag 1 februari
1e lez.: Mal. 3,1-4
Ev.: Lc. 2,22-40 of 22-32
Celebrant: Pastoor Jacobs
19.00 uur:
Blasius zegen

6 wk. dienst Peter
Bijsmans;
Doortje Habets-Boumans (c)

Jan Dietzenbacher (c); Frans
Prickaerts (c); Tiny WatervalStevens

Zondag 26 januari
3e zondag door het jaar
1e lez.: Jes. 8,23b-9,3
Ev.: Mt. 4,12-23 of 12-17
Celebrant: Deken Schreurs
10.00 uur: Trio Vivente

Zondag 2 februari
Opdracht van de Heer
1e lez.: Mal. 3,1-4
Ev.: Lc. 2,22-40 of 22-32
Celebrant: Deken Schreurs
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola
Blasius zegen

Pierre Stevens (c); echtp.
van Enckevort-Bos (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)
Dinsdag 28 januari
18.40 uur: Rozenhoedje

6 wk dienst Sjef Kuipers;
Jrd. ouders SijstermansReinaerts; Liza en Annie
Reinaerts; jrd. Reinier van
der Kroon en ouders van der
Kroon- Rikkers
Christien Gubbels (c); Bertie
Loozen-Theunissen en zoon
Andreas; echtp. HoppersRetera (st)

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Woensdag 29 januari
9.00 uur

Dinsdag 4 februari
18.40 uur: Rozenhoedje
Ouders Paffen-Wachelder
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Woensdag 5 februari
9.00 uur:

Woensdag 12 februari
9.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Doortje Habets-Boumans
vanwege trouwdatum (c)

Zaterdag 8 februari
1e lez.: Jes. 58,7-10
Ev.: Mt. 5,13-16
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Zaterdag 15 februari
1e lez.: Sir. 15,15-20
Ev.: Mt. 5,17-37 of 2022a.27-28.33-34a.37
Celebrant: Deken Schreurs
19.00 uur: Dameskoor St.
Martinus

Zondag 9 februari
5e zondag door het jaar
1e lez.: Jes. 58,7-10
Ev.: Mt. 5,13-16
Celebrant: Pastoor Jacobs
10.00 uur: Gem. Kerkkoor St.
Joseph

Jrd. Leo Smits en overleden
ouders Smits en Maes;
Jrd. ouders Extra-Schillings

6 wk dienst Roos
Meertens-Luijten;
Jos Inglot-Vellen;
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jopie Jongstra-Barnas

Zondag 16 februari
6e zondag door het jaar
Carnavalsmis
1e lez.: Sir. 15,15-20
Ev.: Mt. 5,17-37 of 2022a.27-28.33-34a.37
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Teerling Trio

Dinsdag 11 februari
18.40 uur: Rozenhoedje

Jrd. José Brouns-Hupperetz
en Sjef Brouns (st); echtp.
Hoppers-Retera (st)

Echtp. Hoppers-Retera (st)
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Dinsdag 18 februari
18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Lidwien Geelen;
Ben Vork

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Donderdag 27 februari
Bezorgers a.u.b. afhalen
Martinus Nieuws op
parochiekantoor
10.00-11.00 uur

Woensdag 19 februari
9.00 uur:
Zaterdag 22 februari
1e lez.: Lev. 19,1-2.17-18
Ev.: Mt. 5,38-48
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

Zaterdag 29 februari
1e lez.: Gen. 2,7-9; 3,1-7
Ev.: Mt. 4,1-11
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

Zondag 23 februari
7e zondag door het jaar
Carnaval
1e lez.: Lev.19,1-2.17-18
Ev.: Mt. 5,38-48
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur:

Zondag 1 maart
1e zondag veertigdagentijd
1e lez.: Gen. 2,7-9; 3,1-7
Ev.: Mt. 4,1-11
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Organist B. van
Kerkvoort

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 25 februari
Géén H. Mis

Jrd. Dominic Hennus en de
overledenen van de fam.
Hennus-Schrijvers; ouders
Lagro-Crombag; Christien
Gubbels (c); Bertie LoozenTheunissen en zoon Andreas;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Parochiekantoor gesloten
Woensdag 26 februari
Aswoensdag
1e lez.: Joël 2,12-18
Ev.: Mt. 6,1-6.16-18
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur: Gregoriaanse
Schola
misintenties zie boven >>
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Bijzondere Heerlenaren
Bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heerlen haalde
burgemeester Roemer vijf Heerlenaren naar voren, die hij in
het zonnetje zette vanwege hun inzet voor de gemeenschap.
Wij spreken onze waardering uit voor allevijf: Abuzer Cebe, Jan
Theunissen, Wiel Vaessen, Leonie Eussen en Arend van der
Heijden. Mij valt op: vier van de vijf zijn wel bekend in onze
parochies door hun betrokkenheid en inzet voor de geloofsgemeenschap! Mooi om te zien hoe de vruchten van gelovige
worteling ook in de maatschappij vruchten draagt en dat dit
gezien en erkend wordt door de overheid. Alle vijf: dank voor
de inzet, mogen jullie je gewaardeerd weten voor dat wat je in
en buiten de kerk doet en moge dat aanstekelijk zijn voor velen!

In memoriam
Door omstandigheden hebben enkele rouwbrieven vanuit o.a.
huize de Berg ons met vertraging bereikt. Alsnog willen we u
vragen hen samen met de recent overleden zusters in de gebeden te gedenken:
† 22-11-2019 zuster Antiona Bosch
† 30-11-2019 zuster Tiny (Martina Elisabeth) van de Laar
† 04-12-2019 zuster Materna (Petronella Catharina Maria) Kok
† 15-12-2019 zuster Savio (Petronella Cornelia) van den Biggelaar
† 04-01-2020 zuster José (Antoinette Theodora) van der
Leeuw
Wij danken hen voor hun inzet voor God en voor Zijn kerkgemeenschap en bidden, dat zij in vrede rusten in Gods hand
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Vastelaovesmis met de Eekheuëre 2 februari
Vorig jaar was het een heel bijzonder carnavalsseizoen voor de
V.V. De Eekheuëre. Het jubileumseizoen 2019-2020 '4 x 11'
jaar werd groots gevierd. Bij een jubileum hoort een terugblik,
maar tegelijkertijd ook een vooruitblik. Op naar de toekomst
en naar een volgend jubileum. De vastelaovesmis was niet
nieuw, wat wel nieuw was dat deze voor het eerst plaatsvond
in de St. Pancratius. Door iedereen gelukkig goed bevallen en
we zijn blij dat we elkaar opnieuw mogen treffen op zondag 2
februari om 11.30 uur in de St. Pancratius. Het thema van dit
seizoen is 'Jònk gelieërd, aod gedoa!' Zaterdag 11 januari is
Joelle Vos uitgeroepen tot prins! De nieuwe jeugdprins en het
nieuwe bloemenmeisje worden 19 januari uitgeroepen en
konden we dus nog niet vermelden. Van harte welkom en
iedereen is natuurlijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze
Mis op zondag 2 februari om 11.30 uur!

Bijeenkomsten KinderKlubje Pancratius
Iedere zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur is er een
KinderKlubje. Hier zijn kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar
(vanaf groep 4 t/m groep 7) van harte welkom. De
bijeenkomsten hebben een vaste structuur 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, maar meld je van
tevoren even aan!
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Vastelaovesmis Heerlerbaan 9 februari
Ondertussen al een mooie traditie geworden op de
Heerlerbaan! Bijzonder dit is dat Stichting Jeugdcarnaval hun
jubileum 4 x 11 jaar viert! Op zondag 26 januari wordt in de
Caumerbron bekend gemaakt wie de nieuw jeugdprins en het
nieuwe bloemenmeisje zal gaan worden. De prins van C.V. De
Soeplummele is reeds op 16 november 2019 geproclameerd:
Mayk I Stevens. Zijn motto luidt: “Roeëd, geël en greun is wat
os verbinge deed... es vrung va de vastelaovend zörge vier dat
nieëmes alling sjteed!" Iedereen van harte welkom op deze
bijzondere Mis op zondag 9 februari om 11.11 uur. Er zullen
verschillende verassende optredens zijn.

Gezinsmis
Op zondag 1 maart vieren we de Mis speciaal voor alle
gezinnen. Jong en oud is welkom maar we zullen vooral mét en
vóór de kinderen de Mis willen vieren. De Mis begint om 11.15
uur. Wees welkom!

Oranjehof
Vanaf januari zal er in het Oranjehof 2 keer per jaar Een H. Mis
plaatsvinden. Doorgaans op de 1e en 3e vrijdag van de maand
in de Gasterie om 15.00 uur. Op 7 februari vieren we de H. Mis
om 15.00 uur. Maar i.p.v. de 3e vrijdag, vieren we de H. Mis op
vrijdag 28 februari om 15.00 uur met toediening van het
Askruisje. In maart weer de 1e en 3e vrijdag van de maand.
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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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