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DECEMBER/JANUARI 2021  
 12 dec-24 jan  

KERSTMIS 

 
 

Hoe Kerstmis vieren? Geen idee… 
 

Want: we weten op het moment van vermenigvuldigen van dit 

parochieblad (1 december) nog niet, hoe de Coronabeperkin-

gen met Kerstmis zullen zijn. Aan welke regels hebben we ons 

te houden? Waar zullen kerkgangers én vrijwilligers zich veilig 

bij voelen? Hoe is de situatie eind december? Alles wat in alle 

parochiebladen staat, is dus onder voorbehoud van de ontwik-

kelingen. Wij zullen u via de mededelingen in de kerk, via de 

diverse websites, facebookpagina's, kerkdeuren en via de 

nieuwsbrief van de Pancratius continu blijven informeren.  

 

Nieuwsbrief om op de hoogte te blijven! 

U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Hierin staat ook 

info over de andere parochies. Op deze manier kunnen we ac-

tuele informatie snel verspreiden! Stuur een mail naar paro-

chiepost@rkheerlen.nl 

…. maar een beetje idee hebben we toch wel 
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In hoofdlijnen gaan we uit van het Misschema van vorig jaar. 

Ook zullen de kerken op meerdere momenten open zijn om 

een bezoek te brengen aan de stal. Daarnaast worden diverse 

niet-aangekondigde kleinere vieringen gehouden voor bv. com-

municanten, zodat de “druk” op de vieringen minder wordt. 

Maar dan nog: met 30 personen per viering kom je niet ver om 

de jaarlijkse ong. 4000 Kerstgangers van onze parochies te 

plaatsen. Daarom zijn we heel blij dat Marc Baadjou van Baad-

jou Film en Stage Productions ons en daarmee heel Heerlen 

een vroegtijdig Kerstcadeau heeft toegezegd: hij zal gratis zor-

gen voor een professionele livestream van de beide vie-

ringen (19.00 en 21.00 uur) op Kerstavond in de Pancra-

tiuskerk. Bijzonder dank daarvoor! Deze uitzending zal in elk 

geval via de social media verlopen. We zijn nog in gesprek met 

de lokale omroep RTV Parkstad of er plaats is in hun uitzend-

schema op Ziggo Kanaal 43 en wat dit financieel betekent. We 

houden u op de hoogte! 

Deken Bouman 

Kun je nu wel Kerstmis vieren? 

Mijn gedachten gaan terug naar mijn kapelaanstijd in Elsloo en 

Meers, Kerstmis 1993. Door de overstroming van de Maas liep 

de Kerst ineens anders als gedacht: Meers was geëvacueerd, 

ook op Elsloo had het een grote impact. Ook de verdeling van 

priesters liep even anders, waardoor ik 10 minuten voor de 

Kerstavondmis van mijn pastoor kreeg te horen, dat ik ook de 

preek moest verzorgen. Daar stond ik dan: net een jaar pries-

ter, zonder enige voorbereiding…. voor 1200 mensen… Ik 

dacht: ik kan zeggen dat ik geen preek heb, maar: als ik dat 

kan zeggen, kan ik ook iets anders brengen.  

Veel mensen zeiden toen: we kunnen geen Kerst vieren, want 

alles is in het water gevallen. Kerstdiners gaan niet door, 

kerstpost is niet aangekomen, aan het opzetten van de boom 

zijn we niet toegekomen. Maar ik dacht: is dat wel zo? Wat zie 
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ik om me heen? Veel mensen hadden anderen in hun huis op-

genomen; buren die eerst ruzie hadden omdat de kat van de 

één op de auto van de ander had gelegen, waren samen hun 

zandzakken aan het vullen. We vieren Kerst nu inderdaad an-

ders, maar: misschien is het wel meer Kerst dan ooit tevoren. 

En over mijn gedachten vertelde ik in de preek. Overigens: 

sindsdien preek ik dus niet meer vanaf papier. Deze gedachten 

spelen nu weer door mijn hoofd: kan het Kerstmis zijn? Focus 

van regelgeving lijkt vooral: hoeveel mensen kun je dan thuis 

ontvangen? Kunnen de kerstdiners doorgaan? Kan IK MIJN 

kerstmis vieren? Maar: zijn dat wel de goede vragen voor de 

Kerst? Kunnen we in de Advent wellicht nadenken over: hoe 

kan ik binnen deze omstandigheden DE ANDER toch iets van 

Kerstmis brengen? Kan er voor DE ANDER door mij een licht-

puntje in het donker zijn? Kan deze tijd ons helpen om los te 

komen uit de vaste gewoontes, van wat-we-altijd-doen, om tot 

nadenken te komen waar het werkelijk om gaat: de Zoon van 

God, Christus, geboren voor ons: licht in het donker? Hoe kun-

nen wij op onze manier weer lichtbrengers zijn voor DE AN-

DER? 

Namens alle bestuurders en onze pastorale krachten wens ik 

u: Zalig Kerstmis, een goede jaarwisseling en veel zegen 

voor het nieuwe jaar. 

Deken Bouman 

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: ontsmet-

ten van handen, 1,5 meter afstand, advies mondkapjes, geen 

samenzang, Communie bij het scherm, collecte door mandjes 

of offerblok achterin, niet fit: blijf thuis! 
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Bij reguliere vieringen advies: maximaal 30 personen. Bij uit-

vaarten: maximaal 100. 

Alle planningen zijn onder voorbehoud. Laat u bij het bestellen 

van HH. Missen uw telefoonnummer achter, zodat we u kunnen 

bereiken als de Mis wordt verzet. 

We laten onze gedachten gaat over de Kerstplanning, maar 

kunnen hier nog geen knopen in doorhakken. We rekenen op 

uw begrip. 

Advent en bijzondere aandacht voor corona 

Tijdens de H. Missen zullen we bijzonder samen een gebed bid-

den tegen het coronavirus. De teksten zullen aanwezig zijn in 

de kerk, maar ook in de dagkapel die elke dag geopend is en 

waar u altijd welkom bent om een kaars aan te steken en een 

moment van gebed te nemen.  

Dinsdagavond avondgebed en H. Mis 

Elke dinsdagavond wordt om 18.30 de rozenkrans gebeden. 

Met dank daarvoor! In de adventstijd zal er i.p.v. de rozen-

krans het avondgebed van de Kerk worden gebeden, ofwel de 

Vespers. Telkens om 18.40, aansluitend is de H. Mis om 19.00 

uur.  

 

15 december geen H. Mis met de verenigingen, wel 

avondmis 

Op de dinsdag vlak voor kerst, of de week ervoor, vindt elk 

jaar een H. Mis plaats in de middag met verschillende vereni-

gingen en aansluitend een gezellig samenzijn. Dit gaat dit jaar 

door de corona-omstandigheden helaas niet door! Dan bete-

kent dat op dinsdag 15 december om 19.00 uur de H. Mis is. 
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Kerstmis 

We hebben gemeend om het kerstschema aan te houden zoals 

we dit van andere jaren gewend zijn. We hopen op meer dan 

30, maar de kans is ook groot dat het zo blijft zoals het nu is: 

max. 30 per Mis. We weten het gewoon niet. We willen u vra-

gen om u aan te melden om een H. Mis bij te wonen. Dit kan 

via mail sintmartinus@home.nl of GSM 06 55 58 50 28  

Donderdag 24 december 

17.30 uur Herdertjesviering. Er wordt nog gekeken of het 

Jeugdorkest van de Harmonie kan spelen. Kinderen kunnen 

zich aanmelden bij de kapelaan om mee te doen met het kerst-

spel! 

20.00 uur Nachtmis met het Teerling Trio 

22.00 uur Nachtmis met Trio Vivente 

Vrijdag 25 december 

10.00 uur 1e Kerstdag. Als alles meezit zal Jeugdkring Chrisko 

een kerstspel verzorgen 

Zaterdag 26 december 

10.00 uur 2e Kerstdag 

Zondag 27 december 

10.00 uur. H. Mis met kerstspel door de communicanten. Het 

kan zijn dat deze Mis gereserveerd wordt voor alleen de com-

municanten en de gezinnen. Houd de berichtgeving hierom-

trent in de gaten! 

 

Wij wensen U allen een Zalig 

Kerstfeest 

mailto:sintmartinus@home.nl
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Kerst- ziekencommunie. 

De Kerst- en ziekencommunie kan ook dit jaar weer worden 

ontvangen. Hiervoor kan men een afspraak maken met kape-

laan Blom. Tel. 06-55722869  

1 Januari Nieuwjaarsdag 

Op Nieuwjaarsdag de zondagse Mis om 10.00 uur. Op Face-

book zag ik voorbij komen 'beschrijf 2020 met de 1e letter van 

je naam.' Het was eerder negatief als positief zoals 'akelig', 

'lastig' etc. Laten we bidden dat het komend jaar beter mag 

gaan en bijzonder daartoe Gods zegen te vragen. 

2 en 3 Januari Drie Koningen 

In dit weekend vieren we Openbaring des Heren, ofwel Drie 

Koningen. Het bezoek van de drie wijzen mag niet ontbreken. 

Bezoek in coronatijd is lastig, soms zelfs onmogelijk. Zelfs het 

kerkbezoek ontkomt er niet aan. Toch willen wij stil staan dat 

'bezoek' belangrijk is, op welke wijze dan ook!  

AANPASSING PRIJZEN OFFERKAARSEN 
 

Veel mensen steken graag een kaarsje aan in de kerk. De op-
brengsten van de offerkaarsen zijn, in het algemeen maar ze-

ker ook in deze coronatijd, een belangrijke bron van de toch al 
sterk dalende inkomsten van uw parochie. Doordat de prijzen 
van de offerkaarsen jarenlang gelijk zijn gebleven, was de 

marge erg klein geworden. Voor de gewone kaarsen moest de 
parochie, na aftrek van alle kosten en afdracht aan het bisdom, 

zelfs iets toeleggen. Behalve overleg over de inkoopprijs met 
de leverancier, ontkomen we er niet aan om na vele jaren ook 
de tarieven van het kaarsengeld aan te passen, vergelijkbaar 

met andere parochies in ons cluster en hanteren ronde prijzen. 
We rekenen op uw begrip. Vanaf 12 december zullen daarom 

de volgende prijzen worden gehanteerd: gewone offerkaars: 
50 cent; triduumkaars: 2 euro; noveenkaars: 5 euro. 
Jacques Janssen, namens de parochievergadering 
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GEDOOPT: 

 
1 november Savi Valkenburg 

 

 
OVERLEDEN: 

 
6 nov. Luciano Spiga 88 jaar 

23 nov. Phile Leenders-Neven 81 jaar 

25 nov. Wielly Willems 95 jaar 

 
  

INLEVERDATUM 

MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 
 

12 JANUARI 2021 

 
 

Voor de periode van 16 Jan tot 28 Feb 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 12 december 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 

 
Hub Geurten (c) 
 

Zondag 13 december 
3e  Zondag van de Advent 

Celebrant: Deken Bouman 
10.00 uur: A. Sluijsmans 
 

1ste Jrdst. Mariet de Esch 
Jrdst. Annelies Vaessen-de 

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

Dinsdag 15 december 
Géén Kerstviering 

18.40 uur: Rozenhoedje 

ter nagedachtenis aan Ria 

Habets-Duysens; ouders 
Paffen-Wachelder; echtp. 
Hoppers-Retera (st); 

 
Zaterdag 19 december 

Celebrant: kapelaan Blom 
19.00 uur: 
 

1ste Jrdst Roos Meertens-
Luijten; 

 
Zondag 20 december 
4e  Zondag van de Advent 

Celebrant: kapelaan Blom 
10.00 uur: Trio Vivente 

 
1ste Jrdst. Sjef Kuipers 
>>>>                 

Jrdst. ouders Ploumen-

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

 
 
Dinsdag 22 december 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Jrdst. Louise Paffen; echtp. 

Hoppers-Retera (st) 
 
 

Donderdag 24 december 
 

KERSTAVOND: 
 
17.30uur: 

Kinderviering 
Celebrant: kapelaan Blom 

  
20.00uur:  

1e  Nachtmis 
Celebrant: kapelaan Blom 
Teerling Trio 

 
Roos Meertens-Luijten (c); 

Jan Dietzenbacher en Mien 
Dietzenbacher-Wachelder 
(c); Hans Kremer en familie 

 
 

22.00 uur:  
2e  Nachtmis 
Celebrant: kapelaan Blom 

Trio Vivente 
 

Overledenen van fam. 
Schouten; Jos Inglot Vellen 
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Vrijdag 25 december  

1e Kerstdag 
Celebrant: kapelaan Blom 

10.00 uur: Chrisko 
Ensemble 
 

Levende en overleden leden 
van het legioen van Maria 

(st); Hub Rutjens en fam. 
Buck-Offergelt (c); Roos 
Meertens-Luijten (c); Sjer 

Sijstermans; voor een 
bijzondere intentie;  

Mariet de Esch ( c ) 
 
 

 
Zaterdag 26 december  
2e Kerstdag  

H. Stefanus  
Celebrant: Deken Bouman 
10.00 uur: Nadine Maes 

 
Roos Meertens-Luijten (c); 

Hub Geurten (c) 
 
Zondag 27 december 

Feest van de H. Familie 
Gezinsmis ( Besloten ) 

Celebrant: kapelaan Blom 
10.00 uur: Nadine Maes 
 

echtp. Hoppers-Retera (st) 

Dinsdag 29 december 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Jrdst. ouders Wachelder- 

Hazen; echtp. Hoppers-
Retera (st) 
 

 
 
Vrijdag 1 januari 

Moederschap van Maria 
Celebrant: Prof. Stevens 

10.00 uur: Ensemble 
Excludent 
 

We gedenken afgelopen jaar 
2020, tevens voor de 

overledenen van onze 
parochie (st); echtp. 
Hoppers-Retera (st) 

 
 

Zaterdag 2 januari 
Celebrant: kapelaan Blom 
19.00 uur: 

 
Tiny Waterval-Stevens; 

Roos Meertens-Luijten (c) 
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Zondag 3 januari 

Openbaring des Heren 
Celebrant: kapelaan Blom 

10.00 uur: J Konieczny 
organist 
 

José Brouns-Hupperetz, v.w. 
verjaardag (st); echtp. 

Hoppers-Retera (st);  
Giel Goertzen 
 

 
Dinsdag 5 januari 

18.40 uur: Rozenhoedje 

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

 
 

Zaterdag 9 januari 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: 
 
Jrdst. Sjef Frederiks; Hub 

Geurten (c); overleden 
echtp. Mom-Beuken (st) 

 
 
Zondag 10 januari 

Doop van de Heer 
Celebrant: kapelaan Blom 

10.00 uur: B van Kerkvoort 
organist 
 

Jrdst. emeritus pastoor J.W. 
Peters, zijn zus en zijn 

ouders (st); echtp. 
Hoppers-Retera (st); 
Jos Inglot-Vellen 

Dinsdag 12 januari 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Zaterdag 16 januari 
Celebrant: kapelaan Blom 

19.00 uur: 
 

Jrdst. Sjef Consten en Finy 
Consten-Quaedvlieg (st); 
ouders Kurvers-Eussen en 

kleindochter Mireille 
 

Zondag 17 januari 

3e  Zondag door het jaar 
Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur:  

 
Jrdst. Hub de Esch en 

ouders de Esch-Bergs (st); 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Dinsdag 19 januari 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Zaterdag 23 januari 
Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 

 
Zondag 24 januari 

3e  Zondag door het jaar 
Celebrant: Deken Bouman 
10.00 uur:  

 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Hub Geurten (c) 
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Vormsel 

Op vrijdag 6 en maandag 23 november hebben 32 vormelingen 

het sacrament van het vormsel ontvangen van de hulpbisschop 

mgr. de Jong. 'De liefde op het spoor' was het thema van de 

Vormselmis. God vraagt ons om de weg van Jezus te volgen, 

rechtdoor op het goede spoor. De vormelingen hebben erover 

nagedacht en zeiden Ja!! Zij zullen als christenmensen verder 

op pad gaan en niet alleen met woorden, maar ook met daden. 

We willen alle vormelingen van harte feliciteren en hun veel suc-

ces en geluk wensen op hun verdere levenspad!  

Hugo Alkema – Nina van Avermaete – Jason Bacchus – Finn 

Bierman – Victoria Bruggeman – Yurian Bruijenberg – Renske 

Fiddelaars – Zoey Flaherty – Aukje Franssen – Kjeld Frantzen - 

Cas Gidding - Sean Gielkens – Thijmen Houben – Ruben Janssen 

– Ties Janssen – Justin Kaiser – Anouk van de Kandelaar – Julian 

Kohlen - Danaé Körver – Mido Kuiten - Rens Lenders - Demi-

Lenssen – Myrthe van Lent – Yanniek Linders – Ingmar Maessen 

- Mare Niels - Esmée Posman – Frederike Schings – Luca 

Schoonbrood – Jasper Simons – Yanniek Thehu - Rick Werker. 

Surprise-avond tienergroep 

Op zaterdag 12 december houden we onze jaarlijkse surprise-

avond met de tienergroep. Heb je interesse om eens te ko-

men? Welkom op de pastorie van Welten. Vanaf ongeveer 12 

jaar en ouder. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren 

uiterlijk tot 22.30 uur. Meld je bij de kapelaan voor meer infor-

matie. 

Kerstavond Andreaskerk: open inloop 
 
Op 24 december, kerstavond, is er in de Andreaskerk een open 

inloop van 17.00 tot 20.00 uur.  
U bent dan van harte welkom om een kaarsje aan te steken, 

even stil te staan bij de kerststal en te luisteren naar kerstmu-
ziek.
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Kinderkoor, niet stoppen maar een pauze 

Vorig jaar na de zomervakantie 2019 zijn we gestart met een 

kinderkoor. Al gauw bereikten we een ledenaantal van 26! Een 

mooiere start kon je je niet wensen. Corona gooide roet in het 

eten; een tijdje konden we niet repeteren en toen dat wel weer 

mocht maakte de verbouwing van de basisschool St. Martinus 

het niet makkelijker. We hebben gemerkt dat de busverbinding 

tussen Welten en Bernardinus en daarop aansluitend de repeti-

tie voor veel kinderen toch echt wel moeilijk werd. Het aantal 

leden zagen we sterk achteruit gaan. Het aantal kinderen is 

dusdanig laag dat we besloten hebben om een pauze in te las-

sen. Zodra de kinderen weer terug zijn in Welten op de basis-

school gaan we een doorstart maken. 

Bezorgen Martinus Nieuws 

Helaas hebben de afgelopen tijd een aantal bezorgers van het 

Martinus Nieuws te kennen gegeven dat zij dit niet langer kun-
nen doen. Wij betreuren dit maar willen ook onze dank uit 

spreken voor hun inzet. 

We zijn naarstig op zoek naar nieuwe mensen: 8 keer per jaar 

nodigen we u uit voor een extra ommetje in Welten. 

Ook de poetsploeg is op zoek naar een aantal extra “wappe-

rende handjes”. 

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat 
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HH. Gerardus en Gerlachusmis 

 

Normaal gesproken vindt iedere eerste zaterdag van het 

nieuwe jaar de voettocht naar Wittem plaats om bij aankomst 

in Wittem gezamenlijk bij de H. Gerardus de Eucharistie te vie-

ren. Zoals eerder al is aangekondigd, kan deze voettocht door 

een samenloop van omstandigheden (beperktere ruimte in 

Wittem, opvolging van het zittende bestuur van de Stichting 

Voettocht Wittem, alle maatregelen m.b.t. Corona) op 2 janu-

ari a.s. helaas niet doorgaan. 

 

Echter, op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar, 2 januari 

2021, zal er een H. mis opgedragen worden op voorspraak 

van de H. Gerardus èn de H. Gerlachus in de H. Jozefkerk in 

Ubach over Worms, zodat de traditie van de pelgrimage naar 

Gerardus levend gehouden wordt. De mis begint om 14.00 

uur. Voor fysieke deelname aan deze mis is inschrijving ver-

plicht. Dit kan vanaf 3 dagen voorafgaand aan de mis via de 

website van het Parochiecluster Ubach over Worms  www.rk-

ubachoverworms.nl.  

Let op: vol = vol! Tevens is deze mis live voor iedereen te vol-

gen via KerkTV (via een button op www.rk-ubachover-

worms.nl) of nadien op ieder gewenst tijdstip via www.kerk-

dienstgemist.nl. 

 

Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen in de gele-

genheid stellen op enigerlei wijze in verbondenheid deel te ne-

men aan deze mis. 

 

Hartelijk groetend, 

Stichting Voettocht Wittem  
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Eerste zondag van de Advent, eerste kaarsje 

Wacht eens, dit zijn toch de donkere maanden? 

de zon is verborgen, het groen is bruin-zwart. 

Maar wacht eens, wie durft er een kaarsje te branden 

als teken van hoop en advent in ons hart? 

Tweede zondag van de Advent, tweede kaarsje 

Wacht eens, dit zijn toch de donkere maanden, 

geen bloem zal nog bloeien, de regen druilt neer ... 

Maar wacht eens, wie durft nóg een kaarsje te branden 

als teken van uitzien naar vrede, steeds meer? 

Derde zondag van de Advent, derde kaarsje 

Wacht eens, die zijn toch de donkere nachten, 

de kou steelt de warmte uit huizen en grond. 

Maar wacht eens, wie durft nog het licht te verwachten, 

wie hoort in de wolken het wonder dat komt? 

Vierde zondag van de Advent, vierde kaarsje 

Wacht eens, dit zijn toch de donkere tijden? 

Hoe kan het zo licht zijn zo een, twee, drie, vier? 

Maar wacht eens, WIJ zijn het die stralen verspreiden  

door kaarsjes, verwachting, geloof en plezier. 

Versje voor Kerstmis 

Wacht eens, wees stil en kijk goed naar de kribbe 

want daar ligt het kindje, een prachtig gezicht 

Voorbij is het wachten, Gods zoon in ons midden! 

De wereld viert Kerstmis, 't is overal licht!2017 Marjet de Jong 
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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 


