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MAART – APRIL 2020  
  Veertigdagentijd 

29 feb - 6 apr 
 

Vastentijd: het draait even niet om mij! 
 

Steeds meer staat het individu centraal: wat vind ik leuk? Waar heb 

ik zin in? Waar ben ik bereid moeite voor te doen? De Vastentijd on-

derweg naar Pasen haalt ons uit de sleur van dit perspectief: even 

niet het “ik” centraal. Kan ik moeite doen voor een ander? Kan ik 

iemand ergens een groot of klein plezier mee doen? Vroeger was het 

aan de ene kant lastiger, aan de andere kant gemakkelijker. Je volg-

de (niet altijd even gemakkelijk) de vastenregels, en dan was het 

goed. Regels volgen, klaar. Nu vraagt de Vastentijd een innerlijke 

houding: Christus gaf zijn leven voor ons en wees ons de weg naar 

de Vader: hoe kunnen wij wegbereiders zijn van het goede, onszelf 

niet centraal stellen maar Gods liefde laten uitstralen? Nog altijd is 

“vasten” daarvoor een middel, maar wat heeft het voor een zin om 

snoepjes te sparen tot Pasen om ze dan in één keer op te slokken? 

Dan is het misschien een beter idee om zelf wat te minderen en in 

die tijd wat meer aandacht voor de ander te hebben. Waarom niet 

wat minder appen en Netflix en wat meer aandacht voor iemand die 

alleen is? Waarom niet wat minder luxe leven en het geld, dat je 

overhoudt, bestemmen voor de Vastenactie, voor wie het minder 

heeft? Dan gaan we echt onder weg naar Pasen, feest van verrijzenis 

en nieuw leven! 

Deken Bouman 
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Gezinsmissen en voorstellingsmis met kinderkoor 
 

In onze parochie willen we bijzonder aandacht besteden om de 
jeugd te bereiken. Een van de manieren om dat te doen is om 

samen een H. Mis te vieren die speciaal gericht is op de kin-
deren en gezinnen. Zaterdag 7 maart is het 2e weekend van 

de vastentijd. Wat is dat de vastentijd en wat kunnen we 
daarmee? De tweede gezinsmis is tevens de voorstellingsmis 
op zaterdag 28 maart. De communicanten zullen zich aan 

ons voorstellen en dat doen ze doormiddel van het thema 
‘groeien en bloeien’. Dan komen we opnieuw bij elkaar op za-

terdag 4 april, het weekend van palmpasen en het begin van 
de Goede Week. Met kinderen willen we van te voren palmpa-
senstokken maken en deze worden tijdens deze gezinsmis ge-

zegend. Op zondagochtend willen we deze palmpasenstokken 
naar de bewoners van St. Anna brengen. Tijdens deze gezins-

missen zal het Kinderkoor St. Martinus zingen. 

 
Filmavond 9 maart 
 

Elke 2e maandag van de maand kijken we een film in de Ont-
moetingsruimte van de St. Josephkerk. Het eerstvolgende 

moment is maandag 9 maart. Vanaf 19.00 uur is inloop, om 
19.30 uur starten we de film. 

 

Tienergroep 28 maart 

 
Elke maand komen we in Welten samen met de tienergroep. 
De ene keer maken we er een gezellige activiteit van (bijv. es-

caperoom, bowlen, surprise) en de andere keer een combinatie 
tussen gezelligheid en zinvol bezig zijn met een bepaalde the-

ma. Je bent van harte welkom op 28 maart! Leeftijd ongeveer 
vanaf 12. We starten om 20.00 uur op de pastorie Welter-
kerkstraat 3. 
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Kinderkoor St. Martinus 
 

Vorig jaar advent zijn we een kinderkoor gestart en we zijn 
verheugd over het aantal enthousiaste kinderen! De komende 

periode zal het kinderkoor een aantal keren zingen in onze pa-
rochie. Elke maandag van 14.45-15.30 is repetitie op de St. 

Martinusschool. Er wordt geen contributie gevraagd; we ver-
wachten wel aanwezigheid bij de uitvoeringen van het koortje. 

Kom gerust een keer kijken! 

 
Paasviering met de verenigingen 7 april 
 

Met verschillende verenigingen vieren we ‘paasviering’ in de 
Goede Week op dinsdag 7 april om 14.00 uur. Hiermee 

komt de avondmis van 19.00 uur te vervallen. 
 

Bijbelgroep 
 

De bijbel is vaak nog een onbekend boek. En ook lees je er 

regelmatig uit en hoor je tijdens de Missen veel verhalen uit de 
bijbel: je blijft telkens bijleren en teksten kunnen, zelfs na zo 

vaak gelezen te hebben, toch opnieuw verassend naar voren 
komen en verrijkend zijn. Elke 2e woensdag van de maand 
komen we samen in de Ontmoetingsruimte van de St. Jo-

sephkerk om ons te verdiepen van 14.00 tot ongeveer 15.30 
uur. We sluiten dan af met het bidden van het middaggebed. 
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OVERLEDEN: 
 

5 februari Dietzenbacher-Wachelder, 85 jr 
 

 
 

 
INLEVERDATUM 

MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

24 Maart 2020 

 

Voor de periode van 4 apr tot 18 mei 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 kosten te minderen is de H.Mis op 
zaterdag (indien mogelijk) in de dagkapel <<<< 

 

mailto:sintmartinus@home.nl
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Zaterdag 29 februari 
1e lez.: Gen. 2,7-9; 3,1-7 
Ev.: Mt. 4,1-11 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 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 

 
Jrd. Dominic Hennus en voor 

de overledenen van de fam. 
Hennus-Schrijvers; ouders 
Lagro-Crombag; Christien 

Gubbels (c); Bertie Loozen-
Theunissen en zoon Andreas; 

echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
 
 
Dinsdag 3 maart  
18.40 uur: Rozenhoedje  
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
Woensdag 4 maart 

9.00 uur: 
 

Jan Jongen 
 
 

 

Zaterdag 7 maart 
Gezinsmis 
1e lez.: Gen. 12,1-4a  

Ev.: Mt 17,1-9   
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: Kinderkoor St. 
Martinus 

 
Frans Prickaerts (c); Tiny 
Waterval-Stevens 

 
 

Zondag 8 maart 
2e zondag veertigdagentijd  
1e lez.: Gen. 12,1-4a  

Ev.: Mt 17,1-9   
Celebrant: Prof. Stevens 

10.00 uur: Organist Jean 
Lardinois 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
 
 

Dinsdag 10 maart  
18.40 uur: Rozenhoedje  
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 
 

 
 

Woensdag 11 maart 
9.00 uur: 
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Zaterdag 14 maart 
1e lez.: Ex. 17,3-7  
Ev.: Joh. 4,5-42 of 5-15.19b-

26.39a.40-42   
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  
 

 
 
 

Zondag 15 maart 
3e zondag veertigdagentijd  

1e lez.: Ex. 17,3-7  
Ev.: Joh. 4,5-42 of 5-15.19b-
26.39a.40-42   

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur: Gregoriaanse 

Schola 
 
Jrd. ouders Wilders-Gielkens 

(st); echtp. Hoppers-Retera 
(st) 

 
 
 

Dinsdag 17 maart  
18.40 uur: Rozenhoedje  
 

Ouders Paffen-Wachelder; 
Hub Rutjens (c) 
 

 
Woensdag 18 maart 

9.00 uur: 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
 

 

Zaterdag 21 maart 
1e lez.: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-
13a 

Ev.: Joh. 9,1-41of 1.6-9.13-
17.34-38   

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: Dameskoor St. 

Martinus 
 
 

 
 

Zondag 22 maart 
4e zondag veertigdagentijd  
1e lez.: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-

13a 
Ev.: Joh. 9,1-41of 1.6-9.13-

17.34-38   
Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur: Organist B. van 

Kerkvoort 
 

 
Jrd. Tonny Bianchi-
Dabekaussen en Max Bianchi; 

Nelly Bianchi-Bisschoff en 
wederzijdse overleden fam. 

leden (st); jrd. Ben Vork; 
jrd. Paula Waterval-Sanders;  
Jos Inglot-Vellen;  

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Dinsdag 24 maart  
18.40 uur: Rozenhoedje  
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Woensdag 25 maart 
9.00 uur: 
 

Zaterdag 28 maart 
Presentatiemis 

Communicantjes 
1e lez.: Ez.37,12-14 

Ev.: Joh. 11,1-45 of 3-
7.17.20-27.33b-45   
Celebrant: Kapelaan Blom  

19.00 uur: Kinderkoor St. 
Martinus 

 
Jrd. Jan en Nellie Ooms-
Cobben; overleden broers  

en zussen (st) 
 

Zondag 29 maart 
5e zondag veertigdagentijd  
1e lez.: Ez.37,12-14 

Ev.: Joh. 11,1-45 of 3-
7.17.20-27.33b-45   

Celebrant: Deken Schreurs 
10.00 uur: Gregoriaanse 
Schola en organist B. van 

Kerkvoort 
 

Eerste jrd. Jan Havenith 
(Schola); echtp. Hoppers-
Retera (st) 

 
Dinsdag 31 maart  
18.40 uur: Rozenhoedje  
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
 

 

Woensdag 1 april 
9.00 uur: 
 

Doortje Habets-Boumans 
vanwege naamfeest (c) 

 
 

Zaterdag 4 april 
Gezinsmis Palm Pasen 
1e lez.: Mt. 21,1-11 

Ev.: Mt.26,14-27,66 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: Kinderkoor St. 
Martinus 
 

Frans Prickaerts (c);  
Tiny Waterval-Stevens 

 
Zondag 5 april 
Palmzondag 

1e lez.: Mt. 21,1-11 
Ev.: Mt.26,14-27,66 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur:  
 

Zeswekendienst Mien 
Dietzenbacher-Wachelder; 

Math Feijen; 
Chritien Gubbels (c);  
Bertie Loozen-Theunissen en 

zoon Andreas;  
echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Vastenactie 
 

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020, van 
26 februari tot en met 12 april, staat in het teken van be-

roepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. 
Thema 2020: 'Werken aan je toekomst; een beter leven 

dankzij goed onderwijs' Met dit campagnethema draagt 
Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties voor 2030: 'goed onderwijs en eerlijk 

werk voor iedereen.' Daartoe zet Vastenactie zich in voor pro-
jecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs be-

schikbaar  en toegankelijk maken voor mensen in ontwikke-
lingslanden. 
Ook ondersteunt Vastenactie mensen bij het opzetten van een 
eigen onderneming. Uw financiële bijdrage is zeer welkom! 
 

Lourdesnoveen in Chèvremont 
 

Vanaf 7 t/m 15 maart wordt in de kerk van Chèvremont aan 

de Nassaustraat 37 de jaarlijkse Lourdesnoveen gehouden. 
Dagelijks zijn er andere gastpredikanten, gastkoren en eregas-
ten. De H.Mis begint iedere avond – ook in het weekend – om 

19.00 uur; vanaf 18.00 uur worden de rozenkrans en de ves-
pers gebeden. U bent van harte uitgenodigd! 

 

Vormelingen 
 

Diaconie 8 maart 
Deze maand gaan de vormelingen aan de slag met een doe 
activiteit “iets doen voor een ander”, zij mochten een keuze 

maken uit diverse projecten. Ze kozen voor een bezoek aan de 
projecten Amnesty International, verpleeghuis Bergweide, het 

Asielzoekerscentrum, een Novi-zorgcentrum, hoeve Corisberg 
en knuffel tegen eenzaamheid. Op zondag 8 maart zullen zij 
hun projecten presenteren in de Andreasparochie (Heerler-

baan), na de Heilige Mis van 10.30 uur. Wij wensen de vor-
melingen veel succes en we zijn heel benieuwd naar hun pre-

sentaties! 
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Passiespelen in Tegelen 
 

Van 10 mei t/m 13 september vindt de 21 editie plaats van de 
Passiespelen in Tegelen; vanaf 1935 elke 5 jaar. Van de glori-

euze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal 
met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de 
hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke 

kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calva-
rieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen geden-

ken tussen Palmzondag en Pasen. Met vele acteurs en vrijwil-
ligers wordt dit verhaal ten tonele gevoerd in de Doolhof in Te-
gelen. Zeker de moeite waard om eens mee te maken! Meer 

info is te vinden op www.passiespelen.nl. Met 20 personen af-
spreken betekent korting! Een groep vrijwilligers van Welten 

(de kosters en de mensen van het secretariaat) hebben samen 
reeds de datum 28 juni geprikt en wel de kaartjes van de 2e 

rang van 37 euro (met korting 33 euro). De toegangsprijzen 
zijn inclusief pauzedrankje en gebruik v sanitair. Iemand die 
graag ook wilt op die zondag en 2e rang wil, kan zich aanmel-

den via het secretariaat van de parochie St. Martinus met ver-
melding van je gegevens: sintmartinus@home.nl. Via de paro-

chie worden de kaarten ingekocht en verstrekt. Het is dan ver-
der aan een ieder om vervoer etc. te regelen. Graag aanmel-
den uiterlijk 15 maart! 

 

Dekenale Pelgrimswandeling op zaterdag 21 maart 
 

Geef dit jaar de vastentijd een speciale invulling en doe mee 

met de pelgrimswandeling met als thema ‘Werken aan je toe-
komst’. Het klinkt misschien vreemd: al lopende staan we stil 

bij wat we kunnen betekenen voor mensen in nood. Vooral 
voor jongeren die via een beroepsopleiding willen werken aan 
een betere toekomst voor henzelf, hun kinderen en hun me-

demensen. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Ban-
gladesh, Zambia, Sierra Leone of waar ook ter wereld. Zater-

dag 21 maart om 11.00 uur vertrekken wij bij de St. Jo-
sephkerk aan de Dr. Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan. We 
lopen dan een mooie route van ongeveer 5 kilometer. Guus 

Prevoo begeleidt ons op een spirituele wijze tijdens deze wan-
deling. Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. 
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Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een 
broodje en koffie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een 
pelgrimsgebed. 

Uw vrije gave is welkom voor de projecten van Vastenactie 
onder het thema ‘Werken aan je toekomst’ (zie: 

www.vastenactie.nl/projecten). De vastenperiode laat ons 
groeien en leert ons te delen. Daarom zou het fijn zijn wanneer 

u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is be-
stemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies in 
de buurt. Vanwege de verdere organisatie en aantal broodjes 

vragen wij u vriendelijk, wanneer u wilt deelnemen, u op te 
geven bij Ans Houben, telefonisch via 045-5412448 of 

per e-mail via ajhouben@hetnet.nl 
 

Stille Omgang van 21 op 22 maart 
 

“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander…”, is de al-
gemene intentie van de komende Stille Omgang die in de 

nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart traditie-
getrouw in Amsterdam gehouden wordt. Deze traditie is een 
eigentijdse herdenking van het Eucharistisch wonder dat op 15 

maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 
1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie 

gehouden. Na een inactieve periode van zo’n 300 jaar kwam 
de STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, dit toen een 
geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse 

processie stond beschreven. Het is thans een bidtocht in stilte 
waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit 

geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds 
goed vertegenwoordigd. Laten we hopen dat er dit jaar meer 
deelnemers zijn. Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer 

autobussen ingezet om de pelgrims naar Amsterdam vv te 
vervoeren. De opstapplaats voor de bus die via Heerlen rijdt 

zal zijn aan het NS-Station/Spoorsingel 19.40 uur.  
Mgr. Dr. E. de Jong,zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims 
vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na 

aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcele-
brant zijn in de plechtige Eucharistieviering die om 0.30 uur 

begint in de Amsterdamse St. Nicolaas basiliek. Na de Eucha-
ristieviering is er gelegenheid om in de Lutherse Kerk een kop 

http://www.vastenactie.nl/projecten
mailto:ajhouben@hetnet.nl


11 

koffie te drinken en een broodje te eten. Om 02.45 uur ver-
trekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Lim-
burg en Oost-Brabant. Rond 05.20 uur verwachten we weer 

terug in Heerlen te zijn. De deelnemersprijs bedraagt € 25,- 
per persoon. Aanmeldingen kaartverkoop t/m vrijdag 13 maart 

bij kapelaan Blom, gegevens zie achterzijde parochieblad. 
Eventueel algemene inlichtingen bij Henk Verhaeg: tel. 06-

28560997. 
 

Solidariteitsmaaltijd in kader van Vastenactie  
zondag 22 maart 
 

Zondag 22 maart om 12.30 uur is in het Gemeenschapshuis 

Welten een eenvoudige solidariteitsmaaltijd bereid door dhr. 
Arend van der Heijden. De kosten voor deze maaltijd bedragen 
€10,- (plus vrije gave voor Vastenactieproject)  Iedereen is 

welkom! Als u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij:  
Andreas.r.pauls@gmail.com 043-3061706                                                                                                      

anita@pancratiusheerlen.nl 0640508492                                                                                                        
ajhouben@hetnet.nl  045-5412448 
 

Wij gaan in september 2020 weer op reis naar Ma-

ria, naar Lourdes!              Gaat u mee? 
 

Zowel in 2018 als in 2019 beleefden we een hele mooie Lour-
desreis. Iedereen, zowel pelgrims als de begeleidingsgroep 

keek terug op een hele fijne reis met drie generaties, waarin 
ook ruimte was voor persoonlijke invulling naast het program-
ma. Het was echt de moeite waard! Door deze positieve erva-

ringen hebben kapelaan Blom en Chrisko besloten om ook in 
2020 met een groep naar Lourdes te reizen. We doen dat weer 

binnen de reis die georganiseerd wordt door Huis voor de Pel-
grim. De reis vindt in 2020 plaats van 8 tot en met 13 sep-
tember.  We reizen per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. Er lig-

gen kleine folders over de Lourdesreis achterin de kerken in 
Heerlen Zuid. Alleen als u zich aanmeldt via ons aanmeldfor-

mulier, weet u zeker dat u bij ons in het hotel geplaatst wordt. 
Dit voorjaar volgt bij voldoende interesse een informatiebij-
eenkomst voor geïnteresseerden. De datum wordt nog bekend 

gemaakt. U kunt uw interesse wel al aan ons doorgeven. Voor 

mailto:Andreas.r.pauls@gmail.com
mailto:anita@pancratiusheerlen.nl
mailto:ajhouben@hetnet.nl
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meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatie-
bijeenkomst of een aanmeldingsformulier kunt u contact op-
nemen met: 

Secretariaat Stichting Chrisko 06-21891859 secretari-
aat@stichtingchrisko.nl 

 
Putten uit de Passie: een kruisweg door een Heer-
lense auteur 
 

Het lijdensverhaal, de Passie, van Christus is een centraal 
thema in deze veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen. Ook 

buiten de kerk krijgt dit verhaal aandacht in de vorm van de 
tv-musical The Passion, dit jaar in Roermond. En in Tegelen 

vinden in 2020 weer de Passiespelen plaats. Jacques Janssen, 
lid van het locatiebestuur van de St. Martinusparochie Welten, 
werd door het passieverhaal geïnspireerd om een kruisweg te 

schrijven. In dit boek neemt hij de lezer mee naar de bron van 
het lijdensverhaal in veertien staties. De reeks bestaat uit de 

staties die St. Johannes Paulus II enkele malen gebruikte op 
Goede Vrijdag. Deze bestaan, naast bekende staties uit de 
kruisweg in de parochiekerken, uit Bijbelse staties die stof tot 

nadenken geven over ons eigen leven. Naast het geven van 
statiebeschrijvingen met gebeden laat Janssen dit verhaal 

daarom tot een bron van verdieping worden voor ons alledaag-
se leven van vandaag de dag. De auteur nodigt uit om na te 

denken hoe wij zelf omgaan met thema’s van alle tijden, zoals 
verraad, lijden, angst, onrecht, opportunisme, zwakte, spijt, 
maar ook: standvastigheid, overgave, geloof, vertrouwen, me-

dedogen, liefde, verzoening. Zo kunnen we putten uit de Pas-
sie. Het boek kan online besteld worden, het gemakkelijkst 

rechtstreeks bij uitgeverij Boekscout (incl. gratis thuisverzen-
ding) of via de auteur (op afspraak afhalen). 
Jacques P.G. Janssen - Putten uit de Passie: Christus’ kruisweg 

en ons leven nu Auteur: Jacques.Janssen@gmail.com 
bc.bs (Boekencentrum Uitgevers / Uitgeverij Boekscout) 

ISBN 978-94-6389-999-4 
Paperback A5, 100 pagina’s, met kleurenillustraties€ 16,99 
(incl. gratis verzending) Boekscout.nl (klik op webwinkel) 
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Vooraankondiging jubileum prof Meulenberg 
 

Op zondag 19 april zal prof. Meulenberg vieren, dat hij op 2 
april 1960 tot priester werd gewijd: een 60-jarig jubileum! Hij 

viert dit met een H. Mis om 11:30 uur in de Pancratiuskerk, 
waarna iedereen tot 15.00 uur in de gelegenheid is hem de 

hand te reiken in de Beerkompanie (voormalige Oppidom, 
naast de kerk). In het volgende parochieblad hierover meer, 
maar noteer nu vast de datum! 

 

KinderKruisweg in de Pancratiuskerk in het cen-
trum van Heerlen 
 

Om alvast te noteren: op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) om 

13.30 uur zullen we samen met de communicanten van Bek-
kerveld en Molenberg de KinderKruisweg bekijken in de Pan-
cratiuskerk. Er zal een paastafereel opgebouwd zijn in de kerk, 

dat zeer zeker de moeite waard is, en we lopen samen langs 
de schilderijen waarop je fragmenten ziet van de kruisweg; 

gebeurtenissen die zich afspelen tussen het moment waarop 
dat Jezus ter dood wordt veroordeeld (dit is de eerste statie) 
tot het moment waarop Jezus in het graf wordt gelegd (dit is 

de 14de, laatste statie). Deze kruisweg gaan we niet alleen 
bekijken, maar we gaan hem ook bidden. Natuurlijk zijn hier-

voor ook andere kinderen uitgenodigd. 
 

Goede Week en Pasen 
 

In het volgend blad volgt een schema met meer info over de 
vieringen in de Goede Week en met Pasen. Op Witte Donder-
dag vieren we de Mis gezamenlijk in de St. Pancratiuskerk om 

19.00 uur. Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden van Je-
zus gezamenlijk tijdens de Kruisverering om 19.00 in de St. 

Pancratiuskerk. In alle parochies zal de kruisweg gebeden wor-
den op Goede Vrijdag om 15.00 uur, behalve in de St. Elisa-

bethkapel om 19.00 uur. De Paaswake in de St. Josephkerk 
als in de Moeder Anna vinden plaats om 19.00 uur en in de St. 
Pancratiuskerk als in de St. Martinuskerk om 21.00 uur. 1e 

Paasdag is zoals zondag en Paasmaandag heeft St. Pan-
cratius 1 Mis om 11.30 uur, St. Martinus om 10.00 uur, St. 

Elisabethkapel om 10.00 uur en St. Josephkerk om 11.15 uur. 
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Kruisweg 5 april 

 
De vormelingen vieren op zondag 5 april om 10.00 uur 
samen met de communicanten van de Broederschool de Palm-

pasenmis in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk (Molen-
berg). Na de mis zullen we samen een broodje eten om ver-
volgens om ongeveer 12.00 uur te vertrekken richting Mo-

resnet-Chapelle (België) om daar de kruisweg te bekijken en te 
bidden. De kruisweg ligt in een door vrijwilligers goed onder-

houden park. De aanleg van het park vond plaats tussen 1898 
en 1904 en was een initiatief van een gemeenschap van Duitse 
franciscanen die zich hier reeds in 1875 hadden gevestigd. Om 

ongeveer 14.30 zullen we dan weer huiswaarts keren. 

 
KinderKlubje Pancratius 
 

Iedere zaterdagmiddag is er Kinderclub, van 14.00 – 16.00 
uur op de Klompstraat 24a onder leiding van onze catechiste 

Anita. We luisteren naar het zondagsevangelie, een verhaal 
over Jezus en gaan dan aan de slag met een knutselwerkje, we 

zingen samen en hebben het reuze gezellig. Iedereen is na-
tuurlijk van harte welkom, maar meld je wel van tevoren even 
aan via de mail: anita@pancratiusheerlen.nl of telefoon 06-

40508492. 

 
Uitnodiging voor het Morgengebed in de  
Pancratiuskerk 
 

Iedere morgen bidden we vooraf aan de Heilige Mis het mor-

gengebed of het getijdengebed. Dit gebed bidden we samen 
met de priester of onder elkaar want zoals in de bijbel staat: 

“Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in 
hun midden” (Mt.18, 20). De opbouw van ditmorgengebed 
kent een duidelijke structuur: uitnodiging, hymne, psalmodie, 

korte schriftlezing, lofzang uit het evangelie, slotgebeden, onze 
Vader, afsluitend gebed, zegenbede. Kom gerust een keer 

langs en bidt met ons mee, van maandag tot en met vrijdag 
van 8.40 – 9.00 uur en op zondag van 9.10 – 9.30 uur. 
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Een toepasselijke tekst van een liedje voor de ko-

mende vastentijd  
 
 
 

Handen heb je om te geven 
van je eigen overvloed 

en een hart om te vergeven 

wat een ander jou misdoet. 
 

Ogen heb je om te zoeken 
naar wat mensen nog ontbreekt 

en een hart om uit te zeggen 
wat een ander moed inspreekt. 

 
Schouders heb je om te dragen 

zorg en pijn van alleman 
en een hart om te aanvaarden 

wat een ander beter kan. 
Voeten heb je om te lopen  

Naar de mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 

Dat geen mens een eiland is. 

 
Ik wens iedereen een zinvolle vastentijd toe onderweg 

naar Pasen! 
Anita van den Berg, parochiecatechiste 

e-mail: anita@pancratiusheerlen.nl, telefoonnummer 06-
40508492 
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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 

mailto:sintmartinus@home.nl

