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OKTOBER/NOVEMBER 2020  

 17 okt-14 dec  
 

 
Herfst: onderweg naar een nieuwe lente 

 
“tel uw zegeningen”, was de vorige keer de oproep. Een  
levenshouding om vast te houden, ook nu Corona niet weg lijkt 

en het herfst wordt. Een herfst, die negatief lijkt, maar: ook 
iets moois heeft in de kleurenpracht, die hoop geeft op nieuw 

leven. Sterven om te leven, dat is wat de natuur ons leert: in 
deze tijd nemen we afstand van vanzelfsprekende patronen en 
ontdekken we, waar het in het leven echt om gaat. Daardoor 

heen leren we te zien wat onze medemens nodig heeft en  
ervaren we: God is er ook nog! Hij laat zich niet door ons voor 

een karretje spannen, maar Hij draagt ons en steunt ons in het 
leven. 
De Oktobermaand is altijd bij uitstek de Mariamaand, waarin 

we haar voorspraak en moederlijke zorg inroepen. Ook een 
moeder laat zich niet voor karretjes spannen, Maria straalt uit 

hoe ze God heeft ervaren: dat Hij haar draagt en steunt. Gods 
gezicht is dus in Maria aanwezig en straalt naar ons toe, daagt 
ons allemaal uit om ook op onze manier weer elkaar te dragen 

en te steunen. 
Ik wens u veel zegeningen om te tellen en het vermogen  

gedragen te worden en de ander te dragen. 
 

Deken Bouman 
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Kerk en Corona 
 

Op het moment dat parochieblad wordt voorbereid, is de stand 
van zaken als volgt: 
•We mogen vieren in onze kerken,maar met inachtneming van 

veiligheidsmaatregelen zoals: ontsmetten van handen,  
1,5 meter afstand, geen samenzang, Communie bij het 

scherm, collecte door mandjes of offerblok achterin en niet fit: 
blijf thuis! 
•Mondkapjes zijn vooralsnog in de kerk niet verplicht. 

•De maximale groepsgrootte geldt niet voor religieuze dien-
sten. De omvang van de kerk bepaalt de capaciteit. Hier is 

geen vast aantal voor te geven, dit hangt ervan af of er veel 
losse personen komen of veel gezinnen.  
•Voor grotere vieringen zoals het H. Vormsel wijken we uit 

naar de Annakerk: aangezien er dan veel gezinnen komen, zul-
len er ongeveer 300 plaatsen ter beschikking zijn. 

•Alle planningen zijn onder voorbehoud. Laat u bij het bestel-
len van HH. Missen uw telefoonnummer achter, zodat we u 
kunnen bereiken als de Mis wordt verzet. 

•We laten onze gedachten gaan over de Kerstplanning, maar 
kunnen hier nog geen knopen in doorhakken. We rekenen op 

uw begrip.  
Bij het ter perse gaan van dit Martinus Nieuws weten we 

dat de bisschoppen mogelijk op korte termijn met nieuwe 
maatregelen komen. 
Mocht er iets veranderen zullen de nieuwe regels te lezen zijn 

aan de kerkdeur en op het mededelingen bord naast de inrit 
naar de Kerk of op de site www.parochie-welten.nl/site 
 

Vormelingen - Vormselmis 6 november 
 

Op vrijdag 6 november zijn de vormelingen aan de beurt. Nu 
ik dit schrijf, zijn we nog hard aan het werk met het vormge-

ven van de Mis. Deze vindt plaats in de Moeder Annakerk om 
18.00 uur. Natuurlijk hopen en bidden we dat alles goed gaat 

(dat het coronavirus geen roet in het eten gooit) en de vorme-
lingen hun sacrament helemaal coronaproof mogen ontvangen. 
Anita van den Berg, catechiste  
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Allerzielenlof 1 november 
 

Op zondag 1 november vieren we het feest van Aller- 
heiligen. Het feest heeft alles te maken met verbondenheid.  
Heiligen zijn mensen die voor ons een voorbeeld zijn geweest 

op aarde en die in verbondenheid hebben geleefd met God en 
vanuit zijn liefde voor de medemens. Zij zijn nu in de hemel 

om vanuit de verbondenheid met God voor ons te bidden bij 
Hem.  
In de middag vieren we de verbondenheid met onze dierbaren 

tijdens het Allerzielenlof. Met Allerzielen (eigenlijk op 2  
november) herdenken we onze dierbare overledenen die we 

met onze gebeden de hemel willen toevertrouwen.  
Op 1 november om 15.00 uur noemen we de namen van alle 
overledenen van het afgelopen jaar die via de parochie  

afscheid hebben genomen, zowel een afscheid in de kerk als 
een crematiedienst geleid door een priester. Aansluitend vindt 

de gravenzegening plaats. 
 
De familieleden van de overledenen worden bijzonder uitgeno-

digd om aanwezig te zijn bij het lof om 15.00 uur. Zij worden 
gevraagd om aan te geven met hoeveel ze ongeveer zullen 

komen zodat wij goed kunnen inschatten of we iedereen in de 
kerk geplaatst krijgen. Wij willen graag de anderen verzoeken 

om aan te sluiten bij de Mis van 10.00 uur; ook in die Mis zul-
len we bijzonder bidden voor onze dierbare overledenen. 
 

Prof. Lei Meulenberg 
 

Zo snel kan het gaan… het vorige parochieblad vroeg uw gebed 
voor prof. Meulenberg in zijn ziekte; maar voordat het paro-
chieblad bij iedereen bezorgd was, was hij al overleden. Op 

een indrukwekkende manier werd van hem afscheid genomen 
in een H. Mis op 29 augustus. Vanwege de beschikbare ruimte 

weken we uit naar de Annakerk, zodat iedereen aanwezig kon 
zijn. 

Wij zullen hem nog bijzonder herdenken in de zeswekendienst 
van zaterdag 17 oktober om 18 uur in zijn Pancratiuskerk. Mo-
ge hij rusten in vrede. 
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St. Martinus 7 en 8 november 
 

De feestdag van St. Martinus valt op 11 november. Maar 
een parochie die de naam van de heilige draagt mag deze ook  
vieren in het weekend. Dat willen we graag doen! Op zaterdag 

7 november en op zondag 8 november willen we dit tijdens de 
Missen een feestelijk tintje geven. Welkom om de  

patroonsheilige van de kerk en van Welten te vieren. 
 

St. Maartensviering 10 november 
 
Op dinsdag 10 november (vooravond van het feest van  

St. Martinus) houden we om 18.30 uur de St. Maartensvie-
ring in de kerk. De H. Mis van 19.00 uur komt hiermee te ver-

vallen! Helaas is er dit jaar geen St. Maartenstocht. Toch hoop 
ik dat we in de kerk er een mooie viering van mogen maken en 
het verhaal van St. Martinus samen met de kinderen kunnen 

uitbeelden. Net zoals vorig jaar zal Vincent van Hout zorgen 
voor enkele mooie liedjes. 

 

Gezinsmis Advent 28 november 
 
Op zaterdag 28 november begint de Advent, de voorberei-
dingstijd op het kerstfeest. Zoals Maria en Jozef op weg zijn 

naar Bethlehem, zo zijn ook wij op weg: aan de slag om ons 
huis en ons hart voor te bereiden op de komst van Jezus. 

Natuurlijk is coronatijd een onzekere tijd, maar toch hopen we 
dat we het eerste kaarsje van onze adventskrans samen kun-
nen aansteken tijdens de gezinsmis op zaterdag 28 november 

om 19.00 uur en adventskransen kunnen zegenen. Als uw 
kind een adventskrans wil knutselen en/of wil helpen tijdens de 

gezinsmis met voorlezen, altaar klaarmaken, geef je dan op bij 
kapelaan Blom  email: rickblom7@hotmail.com,  
telefoon: 06-55722869 
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OVERLEDEN IN DE PERIODE  NOVEMBER 2019 tot HEDEN,  
CREMATIE met PRIESTER of met UITVAART VANUIT ONZE PARO-
CHIEKERK. 

 

 2019 

  

14 Nov Toos Spijkers-Souren  76 jr 

23 Nov Huub Rutjens  87 jr 

03 Dec Mariet de Esch  80 jr 

08 Dec Maike Ashman-Wishaupt   86 jr 

18 Dec Sjef Kuipers    83 jr 

21 Dec Karel Gabriël   75 jr 

23 Dec Roos Meertens-Luijten  83 jr

   

  2020 

05 Feb Mien Dietzenbacher-Wachelder  83 jr 

23 Feb Tilla Dohmen  84 jr 

25 Feb Martin Weijers  95 jr 

26 Feb Ria Kengen-Habets  75 jr 

03 Mrt Til Hendriks-Durlinger  93 jr 

11 Mrt Kees Niederer  82 jr 

20 Mrt Lenie Stams-Houben  89 jr 

19 Apr Sjaak Linssen  88 jr 

30 Apr Zef Coenen  84 jr 

04 Mei Riet Ramaekers-Münstermann  82 jr 

15 Mei Trees Simons-Rutten  93 jr 

05 Juni May Luijten  89 jr 

11 Juni John Beuken  71 jr 

23 Juni Jet Schielen-Lemmens  86 jr 

16 Aug Jo Lanters  91 jr 

09 Sept Lily Scherpenhuizen-Gorissen  90 jr 

19 Sept Anna Crombag-Thijssen  72 jr 

29 Sept Hub Geurten  87 jr 

 

 

 

                 MOGE ALLEN RUSTEN IN VREDE 
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GEDOOPT: 

 
6 september Maartje Geuskens 

 
 
 

 
OVERLEDEN: 

 

09 september Lily Scherpenhuizen-Gorissen 90 jaar 
 19 september Annie Crombag-Thijssen, 72 jaar 

29 september Hub Geurten, 87 jaar 

 

 
  

INLEVERDATUM 
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

 

1 DECEMBER 2020 

 
 

Voor de periode van 12 Dec tot 18 Jan 2021 
 
 

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 17 oktober 
Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 

 
Zondag 18 oktober 

29e zondag door het jaar  

Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Trio Vivente 
 

 
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); ouders 
Franssen-Vleugels; Lenie 

Stams-Houben (c); Jos 
Inglot-Vellen 

 
Dinsdag 20 oktober 
18.40 uur: Rozenhoedje 

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

Leny Schoenmakers-Alzer  
 
Zaterdag 24 oktober 

 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: 
 
Roos Meertens-Luijten (c) 

 

Zondag 25 oktober 
30e zondag door het jaar  

Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: organist B. van 
Kerkvoort 

 
 

Zeswekendienst Lily 
Scherpenhuizen- Gorissen; 
echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Dinsdag 27 oktober 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
voor vrienden 

 
Zaterdag 31 oktober 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 
 

Dominic Hennus, overleden 
fam. leden Hennus-

Schrijvers,  
ouders Lagro-Crombag 
 

Zondag 1 november 
31e zondag door het jaar  

Allerheiligen  

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur: Jeugdorkest 

T.O.G. 
 

Zie volgende pagina >>>> 
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Bertie Loozen-Theunissen en 
zoon Andreas; echtp. Luijten-
Winnikes t.g.v. hun 

trouwdag; echtp. Gelissen-
Kipperer; jrd. ouders van 

Alebeek-Verheijden en 
overleden fam. leden (st);  

José en Sjef Brouns- 
Hupperetz (st); ouders 
Mathieu Quaedvlieg-Heuts 

(st); Hub Volders en Bertha 
Volders-Hupperetz (st); 

echtp. Hoppers-Retera (st); 
Hub Rutjens en fam. Buck-
Offergelt (st); Giel 

Bleijlevens; voor alle 
overleden weldoeners van de 

parochie (st); O.L.Vrouw en 
alle Heiligen (st) 
 

 
Allerzielenlof en zegening 

van de graven  
Celebrant: Kapelaan Blom 
15.00 uur: Gregoriaanse 

Schola Schandelen 
 

 
Dinsdag 3 november 
18.40 uur: Rozenhoedje 

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

voor overleden vrienden 
 
 

 
 

 

Zaterdag 7 november 
Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur: 

 
Tiny Waterval-Stevens; 

ouders Kurvers-Eussen en 
kleindochter Mireille; Hub 

Rutjens en fam. Buck-
Offergelt (c); Jan 
Dietzenbacherr en Mien 

Dietzenbacher- Wachelder (c) 
 

Zondag 8 november 
32e zondag door het jaar 
Hoogfeest van St. Maarten  

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur: Chrisko Ensemble 

 
Ben Vork en ouders Frijns-
DekkerKlein; jrd. Trautje 

Janssen-Stevens en Hubert 
Janssen (st); echtp. Hoppers-

Retera (st) 
 
 

Dinsdag 10 november 
Celebrant: Kapelaan Blom 

18.30 uur:  
St. Maartensviering 
 

Géén H. Mis 
 
 
Zaterdag 14 november 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur: 
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Zondag 15 november 
33e zondag door het jaar  

Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur:  
 

Jrd. Albert Corten; jrd. Emile 
Luijten; Harrie Vluggen en 

zoon; ouders Moonen-
Savelsbergh (st); echtp. 
Hoppers-Retera (st) 

 
Dinsdag 17 november 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Zaterdag 21 november 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: 
 
Roos Meertens-Luijten (c) 

 
Zondag 22 november 

Christus Koning  

Caeciliafeest T.O.G. 
Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: T.O.G ensemble 
 

Eerste jrd. Hub Rutjens; 
jrd. Eric Luyten (st);  
May Luyten ( c ) ; 

jrd. ome Jo Mertens (st); jrd. 
fam. de Esch-van de Winkel 

(st); Math Feijen; Nic 
Ramaekers en Riet 
Ramaekers-Münstermann; 

echtp. Hoppers-Retera (st); 
ouders Wim Schrijvers en 

Diny Schrijvers-Tijhuis 

Dinsdag 24 november 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
 

Zaterdag 28 november 
Gezinsmis 

Celebrant: Kapelaan Blom  
19.00 uur: Kinderkoor 
 

Jrd. J. Vrösch-Quadvlieg en 
kinderen (st) 

 
Zondag 29 november 

1e Zondag van de Advent 
Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: Trio Vivente 
 

 
Jrd. Jan Havenith;  
Jos Inglot-Vellen;  

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
Dinsdag 1 december 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
 

 
Zaterdag 5 december 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: 
 

Tiny Waterval-Stevens; ter 
ere van de H. Barbara (st) 
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Zondag 6 december 

2e Zondag van de Advent 
Celebrant: Deken Schreurs 
10.00 uur: Ensemble 

Excludent 
 

Bertie Loozen-Theunissen en 
zoon Andreas; verjaardag 
Sjef Brouns (st); echtp. 

Hoppers-Retera (st) 
 

 
 

Dinsdag 8 december 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zaterdag 12 december 
Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 

 

 
 
Zondag 13 december 

3e  Zondag van de Advent 
Celebrant: Deken Bouman 
10.00 uur: 

 
 
 

Math Feijen; echtp. Hoppers-
Retera (st) Jaardienst 

Annelies Vaessen- de Esch 
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Geen vrijwilligersavond 
 

In deze coronatijd - en helaas zien we weer een opleving van 
het virus - durven we het niet aan om de vrijwilligers bij elkaar 
te brengen voor een ontmoeting. Hoe graag we het ook zouden 

willen! Maar de gezondheid gaat voor. Dat wil niet zeggen dat 
we geen aandacht willen besteden aan onze vrijwilligers. Er zal 

gezorgd worden voor een attentie, want zonder vrijwilligers 
kan de kerk niet draaien! 
 

We zoeken altijd mensen! In de afgelopen periode zijn er he-
laas enkele mensen weggevallen, maar ook zijn er enkele 

mensen bij gekomen. Maar we merken toch dat het hier en 
daar wat lastig wordt om met de bestaande mensen door te 
gaan. Lijkt het je leuk om wat te betekenen voor de parochie 

en dus ook voor mensen? Laat gerust iets van je horen. 
 
 
 

Aanbidding 12 november 
 
Elke donderdag wordt in de St. Josephparochie de aanbid-
ding gehouden om 18.30 uur voorafgaand aan de H. Mis op 

donderdagavond. Er wordt dan het rozenhoedje gebeden. Daar 
is helemaal niks mis mee!! Maar er zijn meerdere manieren om 

de aanbidding inhoud te geven. We willen u allen bijzonder uit-
nodigen om hier bij te zijn. We willen de aanbidding inhoud 

geven middels mooie teksten, gebeden, mogelijkheid tot een 
kaarsje aan te steken en met sfeervolle muziek door Vincent 
van Hout. 
 

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. 
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ADRESSEN en CONTACTGEGEVENS: 

Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur: 
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 

Telefoon: 045-571 32 25 
Email: sintmartinus@home.nl 
Openingstijd: 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 
 

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                         € 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 


