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AUGUSTUS/OKTOBER 2020  
 29 aug-19 okt  

 
 

 

Weer vooruit! 

 

Het zijn vreemde tijden… ebt Corona weg, of komt er een 

tweede golf? We weten het allemaal niet…. Maar wat we 

wel weten vanuit ons geloof: we moeten met verstand 

met de werkelijkheid omgaan, maar ons nooit tegen laten 

houden om goed te doen, juist in moeilijke omstandighe-

den. Net wanneer het moeilijk is, kunnen we leren van de 

oude wijsheid: “count your blessings”, tel je zegeningen. 

Zie, wat je wél hebt en richt je daarop. Vandaar uit zul je 

dan vanzelf groeien in gebed van dankbaarheid voor wat 

je wel hebt én in concrete inzet voor de ander, die je ook 

wat gunt. Laten we ook in moeilijke tijden ons niet tegen-

houden om goed te zijn en goed te doen, ook als niet al-

les loopt zoals we willen! 

 

Hans Bouman, deken 
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Prof. Lei Meulenberg 
 

Helaas is prof. Meulenberg getroffen door een herseninfarct. 

Na twee weken verblijf in het ziekenhuis Heerlen is hij op 13 

augustus overgebracht naar de Plataan voor revalidatie. Wij 

wensen hem veel sterkte en beterschap! 

Bijbaan voor deken Bouman 

Mgr. de Jong is onlangs “administrator van het Militair Ordina-

riaat”, ofwel “Krijgsmachtbisschop” geworden, naast zijn func-

ties als hulpbisschop van Roermond en pastoor in Maastricht. 

In deze functie heeft hij deken Bouman gevraagd hem per 1 

augustus te ondersteunen als zijn kanselier/econoom, dat wil 

zeggen: penningmeester/secretaris van het bestuur. Hij heeft 

deze functie na toestemming van mgr. Smeets aanvaard. Het 

krijgsmachtbisdom is een bisdom zonder gebouwen, priesters 

of diakens. Het is de “zendende instantie” van de katholieke 

geestelijke verzorgers (aalmoezeniers) naar defensie, waar ze 

vervolgens gefaciliteerd door defensie aan de slag gaan. Wij 

wensen deken Bouman veel zegen bij deze taak! 

Twee wijzigingen Misrooster en Corona 

Door het uitvallen van prof. Meulenberg is het niet meer moge-

lijk om twee gelijktijdige HH. Missen op woensdagochtend aan 

te bieden. De H. Mis van 9.00 uur woensdagochtend in Welten 

komt daarom te vervallen, zodat we de woensdagochtend om 

9.00 uur in de Pancratius kunnen borgen. In de Pancratius 

blijft op zondag het vakantieschema doorlopen, omdat we door 

de Coronabeperkingen royaal tijd tussen twee vieringen moe-

ten hebben, zodat gaande en vertrekkende kerkgangers elkaar 

niet tegenkomen en de ruimte geventileerd kan worden. Op 

zondag blijft dus zeker voorlopig in de Pancratius: 9.00 (Latijn-

se Hoogmis) en 11.30 uur. De andere tijden blijven vooralsnog 
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ongewijzigd. Dat betekent bv. dat in de Theresiakapel geen 

vieringen zijn, omdat daar de 1,5 meter afstand niet gewaar-

borgd kan worden. Voor de vieringen is geen aanmelding no-

dig. Mogen we wel vragen om zoveel mogelijk te spreiden over 

de verschillende tijden? En natuurlijk: niet fit, blijf thuis; bij 

binnenkomst de handen ontsmetten; 1,5 meter afstand; bij de 

Communie de uitgestrekte handen onder het scherm door; de 

collecte via het offerblok achterin de kerk; aanwijzingen opvol-

gen. Dank door de medewerking maar vooral: voor het sa-

menvieren! 

 

                                                                                 

 
 

 
 

 
 

Communiemis 30 augustus 

De kinderen hebben er lang naar uitgezien. De uitgestelde 

Communiemis zal plaatsvinden op zondag 30 augustus om 

10.00 uur. Faithlynn Geurts, Liz Amkreutz, Lauren Geensen, 

Lucas Vandenhove, Simone Janssen en Jurre Horsch zullen 

voor het eerst de heilige Communie ontvangen. We hopen na-

tuurlijk op goed weer, de harmonie T.O.G. zal de kinderen be-

geleiden naar de kerk en we maken er een mooie Mis van. Het 

thema is 'samen groeien en bloeien.' Van harte hopen we dat 

de kinderen, ouders en iedereen zich thuis mogen voelen in de 

kerk en dat we in onderlinge saamhorigheid blijven groeien en 

bloeien door Gods liefde. 
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Rozenkransprocessie en dankmis Communicanten 4 

oktober 

 

Zoals het er nu naar uitziet kan de processie doorgaan. We zijn 

nog bezig met een plan van aanpak om de maatregelen te 

kunnen waarborgen en die samen met een vergunningsaan-

vraag te sturen naar de gemeente en er is overleg met de ver-

enigingen die welwillende willen meewerken. Om 10.00 uur    

H. Mis en aansluitend processie, rondje om de kerk. Het is   

tevens de dankmis voor de communicanten (die eigenlijk    

gepland was tijdens de processiezondag in juni). Het is ook 

werelddierendag! Bij deze de oproep aan alle kinderen (vol-

wassenen mogen ook als ze willen...) om hun knuffel mee te 

nemen naar de kerk! 

 

Woensdagochtendmis vervalt 

 

Reeds eerder in dit blaadje werd het al vermeld tussen andere 

wijzigingen in Misrooster. Maar om toch nog even extra onder 

de aandacht te brengen: door het uitvallen van prof. Meulen-

berg is het niet meer mogelijk om twee gelijktijdige H. Missen 

op woensdagochtend aan te bieden. De H. Mis van 9.00 uur 

woensdagochtend in Welten komt daarom te vervallen per sep-

tember. Er is dan een mooie verdeling van enerzijds de och-

tendmissen door de week die in de Pancratiuskerk plaatsvinden 

en anderzijds de avondmissen die verdeeld over de andere pa-

rochiekerken van ons cluster plaatsvinden. We hopen op jullie 

begrip. 
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Missen St. Anna 

Elke zaterdagochtend vindt om 10.30 uur een H. Mis plaats in 
verzorgingshuis St. Anna, die verzorgd werd door professor 
Meulenberg. Ook deze Mis verdient onze aandacht om door te 

kunnen laten gaan na het helaas wegvallen van de professor 
wegens gezondheid. We hebben nog ruimte omdat we voorlo-

pig nog geen H. Mis vieren in de Teresiakapel (Putgraaf). Deze 
is te klein om de afstand tussen mensen te waarborgen. Kape-
laan Blom zal in principe deze H. Missen verzorgen.  

Afscheid diaken Franssen 

Diaken Franssen is al een tijd niet meer  assisterend in de     

H. Missen aanwezig. Gezondheid laat dit helaas niet meer toe. 
Met bestuur waren we bezig een afscheid te organiseren, maar 
toen kwam corona... dit pakken we weer gauw op en zodra we 

meer weten zullen we dit uiteraard bekend maken. 

In Memoriam 

Op 23 juni 2020  overleed op 86 jarige leeftijd ons zeer ge-
waardeerd koorlid Jet Schielen - Lemmens. 
Mevrouw Schielen zou dit jaar haar 25 jarig jubileum als actief 

lid van ons gemengd koor vieren. Helaas hebben wij haar deze 
jubileumviering niet meer kunnen aanbieden. 

Zij hield veel van muziek en zij kwam graag naar het koor; de 
repetities waren voor haar een ontspanning en afleiding van 
haar zorgen en besognes. 

Zij was een zeer trouw lid, bescheiden, vriendelijk van aard en 
bij alle koorleden geliefd. 

Bij de Martinusparochie was mevrouw Schielen daarnaast ja-
renlang actief als lector en koster. 
Wij verliezen een zeer trouw lid en zullen haar stem en aanwe-

zigheid op repetities en uitvoeringen node missen. 

Wij wensen haar familie veel sterkte toe. 

 
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten 
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GEDOOPT: 

 
22 augustus Zoë Derkx 

 
 

 
OVERLEDEN: 

 

16 augustus Jo Lanters 91 jaar 

 

 
  

INLEVERDATUM 
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

 

6 OKTOBER 2020 

 
 

Voor de periode van 17 Okt tot 14 Dec 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. 
 

 

mailto:sintmartinus@home.nl
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Zaterdag 29 augustus 
1e lez.: Jer. 20,7-9 

Ev.: Mt. 16,21-27 
Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur:  

 
Jaardienst Math Feijen; Roos 

Meertens-Luijten (c) 
 
Zondag 30 augustus 

22e zondag door het jaar  

Eerste Heilige Communie 

Sint-Martinusschool 
1e lez.: Jer. 20,7-9 
Ev.: Mt. 16,21-27 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur:  

 
Gereserveerd voor 

communicanten en familie 
 
 

Dinsdag 1 september 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Jet Schielen 

 

 
 

Vrijdag 4 september 
H. Mis Kapel Benzenrade  
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: 
 

Karel Daniëls 
 

Zaterdag 5 september 
1e lez.: Ez. 33,7-9 

Ev.: Mt. 18,15-20 
Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur:  

 
Jaardienst ouders 

Cordewener-Lemmens (st); 
Tiny Waterval-Stevens 
 

 
Zondag 6 september 

23e zondag door het jaar  

1e lez.: Ez. 33,7-9 
Ev.: Mt. 18,15-20 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur: Ensemble Chrisko 

 
 

6 wk dienst Jet Schielen; 
40 jarig huwelijk Werner 
en Annemarie Ploumen; 

Giel Bleijlevens; Bertie 
Loozen-Theunissen en zoon 

Andreas; echtp. Hoppers-
Retera (st) 
 

 
 

Dinsdag 8 september 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Hub Rutjens en fam. Buck-
Offergelt (c) 
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Zaterdag 12 september 
1e lez.: Sir. 27,30-28,7 

Ev.: Mt. 18,21-35 
Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur:  

 
Ouders Kurvers-Eussen en 

kleindochter Mireille 
 
Zondag 13 september 

24e zondag door het jaar  

1e lez.: Sir. 27,30-28,7 

Ev.: Mt. 18,21-35 
Celebrant: Prof. Stevens 
10.00 uur: Organist              

J. Konieczny 
 

Roos Meertens-Luijten (c); 
echtp. Hoppers-Retera (st); 

Hub Rutjens 
(seniorensociëteit) 
 

 
Dinsdag 15 september 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
ouders Paffen-Wachelder 

 
Zaterdag 19 september 

1e lez.: Jes. 55,6-9 
Ev.: Mt. 20,1-16a 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  
 

Jetta Kuipers-Kals v.w. 
verjaardag 

 

Zondag 20 september 
25e zondag door het jaar  

1e lez.: Jes. 55,6-9 
Ev.: Mt. 20,1-16a 
Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Organist              
J. Konieczny 

 
 
Jaardienst Claire Luijten-

Winnikes; Sjef Kuipers; 
Albert Corten, fam. Odé en 

Marieke van der Grinten; 
echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
 

Dinsdag 22 september 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
voor een bijzondere intentie 
en v.w. verjaardag 

 
 

 
 
Zaterdag 26 september 

1e lez.: Ez. 18,25-28 
Ev.: Mt. 21,28-32 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur:  
 

Jaardienst Harrie Weerts (st); 
Roos Meertens-Luijten (c) 
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Zondag 27 september 

26e zondag door het jaar  

1e lez.: Ez. 18,25-28 

Ev.: Mt. 21,28-32 
Celebrant: Deken Schreurs 
10.00 uur:  

 
Hub de Esch (st); Mia 

Verhoecks-Eijmael en ouders 
Eijmael (st); echtp. Hoppers-
Retera (st) 

 
 

Dinsdag 29 september 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Vrijdag 2 oktober 

H. Mis Kapel Benzenrade  
Celebrant: kapelaan Blom 

19.00 uur: 
 
Uit dankbaarheid fam. 

Kuipers-Pakbier en voor 
overledenen van wederzijdse 

familie 
 
Zaterdag 3 oktober 

1e lez.: Jes. 5,1-7 
Ev.: Mt. 21,33-43 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur:  
 

Tiny Waterval-Stevens; Roos 
Meertens-Luijten (c); Niek 

Ramaekers en Riet 
Ramaekers- Münstermann 

Zondag 4 oktober 

27e zondag door het jaar  
Rozenkrans Processie 

1e lez.: Jes. 5,1-7 
Ev.: Mt. 21,33-43 
Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Gregoriaanse 
Schola 

 
Jaardienst Bertie Loozen-
Theunissen en zoon Andreas; 

jaardienst ouders Simons-
Prieckaerts en kinderen (st); 

jaardienst ouders Schouten-
Becker en overledenen van de 
fam. Schouten; Math Feijen; 

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
 

 
Dinsdag 6 oktober 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
ouders Paffen-Wachelder; 

Hub Rutjens (c) 

 

 

 
Zaterdag 10 oktober 

1e lez.: Jes. 25,6-10a 
Ev.: Mt. 22,1-14 of 1-10 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  
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Zondag 11 oktober 

28e zondag door het jaar  

1e lez.: Jes. 25,6-10a 

Ev.: Mt. 22,1-14 of 1-10 
Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur:  

 
Ouders Waterval-Huppertz en 

overleden fam. leden (st); 
echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Dinsdag 13 oktober 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Mariet de Esch (vanwege 
verjaardag) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Zaterdag 17 oktober 

1e lez.: Jes. 45,1.4-6 
Ev.: Mt. 22,15-21 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur 
 

Zondag 18 oktober 
29e zondag door het jaar  

1e lez.: Jes. 45,1.4-6 
Ev.: Mt. 22,15-21 
Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur:  
 

Jaardienst Sjir Stams (st); 
Jaardienst Jeanny de Vlieger-
Laeven en overige fam. leden 

(st); Jaardienst Elly Huppertz-
Stevens en Hub Huppertz, 

Annie Stevens, ouders 
Stevens-Jacobs, ouders 

Huppertz-Clignet en Sjeng 
Jacobs (st); overleden broers 
en zussen (st); echtp. 

Hoppers-Retera (st)
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Nieuwsbrief Pancratius 

Vanuit de Pancratius wordt iedere week een digitale nieuws-
brief verspreid. Interesse? Als u even een mailtje stuurt naar 
parochiepost@rkheerlen.nl komt het allemaal goed. En als het 

toch geen meerwaarde heeft: onderaan de mail staat een link, 
waarmee u zich weer eenvoudig kunt uitschrijven, hoewel we 

dat niet verwachten! 

Zomerstop Caritas045 

Na een intensieve tijd voor Caritas045 is er een pauze ingelast. 

Plannen worden gesmeed om per 1 oktober in een weer aan-
gepaste vorm door te gaan. Wij danken alle vrijwilligers en 

sponsoren van Caritas045 voor het vele, wat zij mogelijk heb-
ben gemaakt. Dank ook voor het gebed dat deze activiteiten 
droeg. 

Mariaviering Boskapel dinsdag 8 september 

In de afgelopen maanden hebben we, met name, op zondag-

ochtend de H. Mis gevierd in de Boskapel van Parc Imstenrade. 
Een prachtige plek midden in de natuur! We kwamen uit bij 
deze plek omdat er werkzaamheden waren in zowel de St. Eli-

sabethkapel als in de St. Josephkerk. Het aantal bezoekers 
oversteeg onze verwachtingen en 1 ding was duidelijk: met 

deze kapel moeten we meer doen! Op dinsdag 8 september 
willen we een Mariaviering houden om 19.00 uur. Geen H. 
Mis maar een mooie viering die we willen invullen met mooie 

teksten en we gaan nog bekijken wat mogelijk is qua muziek. 
De Boskapel ligt achter Parc Imstenrade, bereikbaar via de 

Zandweg; bij Villa Hooghees zijn bordjes die de weg naar de 

kapel wijzen. 
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Cantus Ex Corde presenteert: ´The Splendour of 

Russian Music´ 20 september 

 

Het koor Cantus Ex Corde zal op Zondag 20 September om 

19.00 uur een concert geven in de St. Pancratiuskerk te 

Heerlen. Het concert omvat Russisch byzantijnse muziek in 

concertvorm. Verschillende internationale solisten zullen me-

dewerking verlenen aan dit concert te weten: Alexander Wahl 

(tenor, countertenor) en Raimonds Linājs (tenor). U kunt ge-

nieten van een mooie Bandoera, een Snami Bog en verschil-

lende polyfone zettingen van o.a. het Alliluia. Het concert zal 

worden afgewisseld met orgelmuziek. De totale concertduur zal 

ongeveer 1 uur bedragen. Een volledige programma omschrij-

ving staat op onze website: www.cantusexcorde.nl! Het con-

cert wordt georganiseerd door Cantus ex Corde en STG. Osti-

nato Concerten Nederland. Aangezien het maximum aantal 

plaatsen vanwege Coronabeperkingen 130 zal bedragen is 

iedereen er aan gehouden om vooraf te reserveren. De entree 

voor dit concert is 7,50 euro.  Het aanmelden via mail en het 

ontvangen van het E-ticket vindt plaats via ticketreserve-

ring@gmail.com of eventueel 045-2054549 tijdens kantoor-

uren. Cantus ex Corde is een koor dat zich toelegt op Russi-

sche muziek in allerlei vormen, Slavisch-byzantijnse muziek 

neemt daarbij een bijzondere plaats in. Het koor is gevestigd in 

Landgraaf (NL) maar voert regelmatig uit over de landsgrenzen 

en binnen Nederland. Dirigent is Steven van Kempen, die sinds 

2014 de leiding heeft over dit ensemble. De deuren van de 

kerk zullen vóór het concert opengaan om 18.30 uur! 
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Walk of Peace 27 september 

Het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad 

organiseren op Vredeszondag 27 september in het kader van 

de Vredesweek 2020 een wandeling langs een aantal Stol-

persteine nabij het centrum van Heerlen. De wandeling begint 

om 14.00 uur bij het Joods monument bij de Vredes- of Ge-

dachteniskapel bij de gemeentelijke en Joodse begraafplaats, 

Akerstraat 35. Tijdens de wandeling onder leiding van Martin 

van der Weerden zullen verhalen over het verleden rond oorlog 

en vrede aanleiding zijn om stil te staan bij onderdrukking en 

vrijheid in het verleden, heden en in de toekomst. De wande-

ling voert ons over de begraafplaats, Sint Antoniusweg, sint 

Franciscusweg, langs het Bernardinuscollege en als de tijd het 

toelaat over de Bekkerweg en het Tempsplein. De Walk of Pea-

ce wordt dit jaar voor de vijfde maal door de landelijke Vre-

desorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook de website: htt-

ps://vredesweek.nl/walk-of-peace.   
We verwachten dat de deelnemers zich houden aan de regels 

door 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bij klachten, blijf 

thuis. 

Meer informatie/aanmelden voor de nazit:  

Vredesplatform Heerlen/Heerlen Mondiaal: Harrie Winteraeken, 

tel.nr. 06-52375611 / hwinteraeken@hotmail.com of Missionair 

Overleg Parkstad: Ans Houben, ajhouben@hetnet.nl 

Op zaterdag 19 september zal het Vredeplatform Heerlen 

een publieksactiviteit doen op de Promenade / Bongerd in het 

centrum van Heerlen. 

Op maandag 21 september om 19:30 in het Thermenmuse-

um, Coriovallumstraat 9 in Heerlen zal Jan van den Berg een 

lezing houden over Joodse onderduikers in Hoensbroek. Deze 

lezing wordt georganiseerd door het Koninklijk Limburgs Ge-

schied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), Kring Park-

stad Limburg. Hier is ook een convocaat voor beschikbaar. 

https://vredesweek.nl/walk-of-peace
https://vredesweek.nl/walk-of-peace
mailto:hwinteraeken@hotmail.com
mailto:ajhouben@hetnet.nl
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Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij de se-

cretaris van Kring Parkstad Limburg: Jody Martens: 

j.martens@historischgoud.nl. Kosten: gratis voor leden, niet 

leden: €5,-. 

 

Op donderdagavond 24 september organiseert Heerlen 

Mondiaal in samenwerking met het Vredesplatform Heerlen een 

Café Mondiaal met als centraal thema ‘Vrijheid en de grenzen 

van de vrijheid’ (thema Vredesweek 2020).  
 

 

 
 

Lourdestriduüm 9 t/m 11 oktober 

 

Het is nog wat ver weg, maar toch alvast een vooraankondi-

ging van deze mooie traditie! 9, 10 en 11 oktober zullen de 

Missen bijzonder in het teken staan op voorspraak van Maria, 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Telkens is er een gastpriester 

aanwezig en de Missen zullen muzikaal worden opgeluisterd. 

Vrijdag 9 oktober om 19.00 uur zal pastoor Janssen voorgaan, 

pastoor in Heerlen-Noord. Op zaterdag 10 oktober 19.00 uur 

zal dit zijn vicaris-generaal Maessen. Op zondag 11 oktober om 

10.00 uur zal deken Bronnenberg de Mis celebreren. Hij is 

sinds 2019 de voorzitter van Huis voor de Pelgrim die reizen 

organiseren vanuit ons bisdom (Limburgse Bedevaarten) en is 

mgr. Smeets, de huidige bisschop, opgevolgd in die functie. 

Van harte welkom! 

 

 
 

 
 

mailto:j.martens@historischgoud.nl
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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 
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 

Telefoon: 06 - 55 72 28 69 

E-mail: rickblom7@hotmail.com 

 

Diaken L. Franssen 
Telefoon: 045 - 575 14 17     

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

