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JANUARI/FEBRUARI 2021  
 16 jan-27 feb 

 

Weer vooruit in het nieuwe jaar… 
 

Hoewel 1 januari al weer even geleden is, wensen we elkaar 
toch nu alsnog heel veel goeds en zegen voor het nieuwe jaar 

2021! We hopen dat dit nieuwe jaar een bevrijding van de  
Coronaperikelen zal zijn en dat we weer onze activiteiten op 
kunnen pakken. 

Tegelijkertijd nodigt deze tijd ons ook tot bezinning. Nu allerlei 
routines onderbroken zijn, agenda’s leeggemaakt en bijeen-

komsten afgezegd zijn, komt de vraag: wat vinden we eigenlijk 
belangrijk voor het “nieuwe normaal”? Waarin pakken we later 
de draad weer op alsof er niets gebeurd is, waarin maken we 

weer nieuwe keuzes met ruimte voor elkaar en voor God? 

Ik wens iedereen in het nieuwe jaar veel gezondheid en veel 

wijsheid bij de keuzes! 
 

Deken Bouman 

 

Terugblik op kerstmis 
 

Natuurlijk is kerstmis voor iedereen anders geweest dan ande-

re jaren! In de kerken werden de H. Missen met beperkt aantal 
mensen gevierd en op kerstavond hebben we de Missen  
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gelivestreamd. Creatieve manieren werden er gevonden zoals 

momenten waarop de kerken waren geopend om iedereen toch 
een kans te geven om even in de kerk te kunnen zijn. We  

hebben vooral niet gekeken naar de onmogelijkheden, maar 
naar de mogelijkheden. Al met al mogen we best zeggen dat 
we - binnen de beperkte mogelijkheden die er waren - met  

tevredenheid mogen terugkijken. Met dank voor jullie begrip 
en met dank voor de vele vrijwilligers van onze parochies. 

Kerstmis heeft tóch plaatsgevonden! Ook in de kerstnacht  
waren er niet zoveel mensen aanwezig en waren het zeker ook 
geen makkelijke omstandigheden. Wellicht dat afgelopen kerst 

is ons dichter bij de essentie heeft gebracht: een Licht is ge-
boren in een donkere nacht. In die zin wensen we iedereen 

een beter jaar toe waarin het licht meer mag schijnen dan het  
afgelopen jaar. 
 
Kerk en Corona 
 

Op het moment dat dit 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, advies mondkap-
jes, geen samenzang, Communie bij het scherm, collecte door 

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

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. Actuele 

ontwikkelingen zullen telkens op de websites en in de digitale 
nieuwsbrief van de Pancratius worden gemeld. 
 
Vooraankondiging Vastenactie 2021  
 

Vastenactie: werken aan een betere toekomst door onderwijs. 

Op Aswoensdag 17 februari 2021 start de Vastenactie 
die tot paaszondag 4 april 2021 duurt. In de hele wereld zijn in 

bijna 200 landen scholen gesloten (geweest). meer dan, 1,5 
miljard kinderen en jongeren konden daardoor niet naar school 
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of naar het voortgezet onderwijs. Voor jongeren in ontwikke-

lingslanden zijn de gevolgen van deze wereldwijde onderwijs-
crisis desastreus. Afstandsonderwijs zoals in Nederland is daar 

niet mogelijk. Zo wil vastenactie met steun van velen werken 
aan een meer hoopvolle toekomst voor iedereen. In het vol-
gende parochieblad komen we nog uitgebreid terug op de pro-

jecten voor 2021 en activiteiten.  
 

Missionaire werkgroep 

 
Aswoensdag  
 

Met betrekking tot de komende veertigdagentijd stelt zich de 
vraag, hoe de asoplegging op Aswoensdag het beste kan ge-

beuren. Traditioneel kent men twee verschillende vormen: het 
strooien van as boven het hoofd van degene die aan deze boe-
teritus op Aswoensdag deelneemt, ofwel het getekend worden 

met as (in de vorm van een kruisteken) op het voorhoofd. De 
Nationale Raad voor Liturgie adviseert dat tijdens de pandemie 

op Aswoensdag enkel gebruikt gemaakt wordt van de eerste 
vorm: het strooien van as op het hoofd. Dit is de oudste vorm 
in de christelijke traditie, gebaseerd op Bijbelse gebruiken. 

 
Kinder- en jeugdwerk 
 

Bij het schrijven van dit parochieblad zitten we nog in lock-
down. Dat maakt het bijna onmogelijk om samen te komen 

met kinderen en jongeren. Als de scholen dicht zijn kunnen wij 
ook niet samenkomen met kinderen. We proberen natuurlijk 

contact te houden met de betrokken jongeren en gezinnen. We 
hopen dat we snel weer wat kunnen oppakken!  
 
Actie kerkbalans 2021 – Geef vandaag voor de kerk 

van morgen! 
 

De jaarlijkse Actie Kerkbalans komt er weer aan. Maar in de-
ze coronatijd gaan onze zorgen ook uit naar zovele mensen die 

in financiële moeilijkheden zitten. De economische crisis die 
corona met zich meebrengt is niet te onderschatten. 
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Daarom vinden we het lastig om in deze tijd uw bijdrage te 

vragen. En toch willen we dat doen. Ook de parochie voelt fi-
nancieel het effect van deze crisis en wil een beroep doen op u! 

Voor veel mensen is de kerk een plaats om samen te kunnen 
komen in vreugdevolle én verdrietige momenten. Als één ding 
vandaag en morgen nodig is, dan is het de binding tussen 

mensen. De parochie biedt daar ruimte voor. De schadelijke 
gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en 

onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functio-
nerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in 
deze tijd heel hard nodig. 

Natuurlijk, bij het schrijven van dit bericht, hebben de kerken 
ook last van de maatregelen en zijn beperkt in samenkomsten. 

Gezondheid gaat te allen tijde voorop! Maar er is ook een toe-
komst, een toekomst waarin samenkomsten weer (meer) mo-
gelijk zijn. En dan wil de kerk er nog graag zijn om daarin te 

kunnen voorzien. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als 
wij ons daar vandaag voor inzetten, want tegelijkertijd lopen 

de vaste kosten van de kerk gewoon door. 
 

We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. En mis-
schien dit jaar een beetje extra dan andere jaren. Dankzij uw 
bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en 

plannen maken voor de toekomst. De minimale jaarlijkse bij-
drage die het bisdom hanteert is 115 euro. Maar geef gerust 

wat de kerk u waard is! 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op t.n.v. Kerkbestuur St. Marti-

nus 
ING IBAN: NL04 INGB 0001 0401 76 

RABOBANK IBAN: NL39 RABO 0119 9055 015 
Op de website van de parochie www.parochie-welten.nl vindt u 
een 'formulier kerkbijdrage'. Via dit formulier kunt u ook uw 

bijdrage voor de parochie regelen. 
 

De parochie is een ANBI-erkende instelling. Via de inkomsten-
belasting mag u uw gift gedeeltelijk aftrekken; voorwaarden 
zie www.belastingdienst.nl. Misschien kunt u overwegen er een 
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periodieke gift van te maken en het voor minimaal 5 jaar vast-

leggen? Dan is het volledig aftrekbaar.  
Ons RSIN-nummer is 824135040 

 
Laten we samen zorg dragen in een tijd waarin gemeenschaps-
zin belangrijk is. Zeker voor de toekomst! Geef aan de paro-

chie die nu en in de toekomst een belangrijke steen wil bijdra-
gen aan de gemeenschapszin waar zoveel behoefte aan is. 

 
Namens deken Bouman, kapelaan Blom 
Lokatie bestuur. 

 
 

IN MEMORIAM 
 
Op 19 december 2020 overleed ons zeer gewaardeerd koorlid 

Sjeng Haesen op de respectabele leeftijd van 92 jaar. 
De heer Haesen was kerkkoor-zanger sinds 1946;  aanvanke-

lijk zong hij vele jaren bij het Kerkelijk Zangkoor Ubachsberg 
en in 1962 stapte hij over naar het Kerkelijk Zangkoor Simpel-
veld. Na zijn verhuizing naar Welten in 1990 werd hij lid van 

ons koor. 
Hij was een zeer trouw lid en een goede bas die als het even 

kon altijd aanwezig was op repetities en uitvoeringen. Wij de-
den nooit tevergeefs een beroep op hem als de opkomst bij de 
Schola Gregoriaans aan de krappe kant was. 

Muziek was zijn grote hobby. Naast het zingen was hij vele ja-
ren muzikant bij de Fanfare St Caecilia Ubachsberg. 

Zowel bij ons koor als ook bij de fanfare vervulde hij een voor-
beeldfunctie en was hij het toonbeeld van een uitstekend ver-
enigingsman. 

Wij verliezen een goede zanger en een trouw lid en zullen zijn 
inbreng en aanwezigheid bij ons koor node missen. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere fa-
milie veel sterkte toe. 
 
Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten 
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BEGRAAFPLAATSEN CLUSTER HEERLEN-ZUID (St 

Joseph en St Martinus) 

TARIEVEN GRAFRECHTEN 2021 

Graftype Eerste graf-
recht 

voor 20 jaar 

Verlenging 
met 

10 jaar 

Verlenging 
met  

20 jaar 

Enkel breed 
graf (2) 

€ 1900,00 € 450,00 €   900,00 

Dubbel breed 
graf (4) 

€ 3800,00 € 900,00 € 1800,00 

Kindergraf 
(tot 12 jaar) 

€ 1150,00 € 325,00 €   650,00 

Urnengraf 

(gras/ 
grond)) 

€ 1150,00 

 
Heerlerbaan 

€ 325,00 €   650,00 

Urnengraf  

(keldertje) 

€ 1400,00 € 450,00 €   900,00 

Urnengraf 
(wand)  

Welten 

€ 1400,00 € 450,00 €   900,00 

 

Aanpassing misstipendia 2021 

Het bisdom heeft besloten de stipendia die de parochies reke-
nen voor 2021 deels te verhogen. 

De tarieven voor misintenties blijven gelijk: 27,50 voor een 
weekendmis, 12,50 voor de doordeweekse missen. 
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De tarieven voor onder trouw- en uitvaartdiensten (en begelei-

ding van een voorganger naar een crematorium zonder vooraf-
gaande dienst in de kerk) gaan van 440 naar 475 euro. Apart 

gehouden jublileummissen (was 275) worden 300 euro. 
Begeleiding van de voorganger naar een crematorium of een 
begraafplaats elders, na een uitvaartdienst in onze kerk, (was 

60) gaat naar 75 euro. 

 

 
GEDOOPT: 

 
  20 December Riley Eleveld 

 

 
OVERLEDEN: 

 

14 dec. Jan Hendrik Ubachs, 57 jaar 
19 dec. Sjeng Haesen, 92 jaar 

23 dec. Jo Vrösch, 90 jaar 
28 dec. Arthur Slijpen, 91 jaar 

9 Jan Gerrit Keet, 98 jaar 

 

  
INLEVERDATUM 

MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

16 FEBRUARI 2021 

 

Voor de periode van 27 feb tot 29 mrt 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 23 januari 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 

 
Jaardienst Bertha Weijers-
Ritzerfeld en 6wkn dienst 

Leo Ritzerfeld 
 

Zondag 24 januari 
3e  Zondag door het jaar 
Celebrant: Deken Bouman 

10.00 uur: Nadine Maes en 
Annemie Sluijsmans orgel 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Hub Geurten (c); Sjir 

Sijstermans vanwege 
verjaardag 

 
Dinsdag 26 januari 

18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
Zaterdag 30 januari 

Blasiuszegen 
Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur: 

 
Zondag 31 januari 

4e  Zondag door het jaar 
Blasiuszegen 
Celebrant: Prof. Stevens 

10.00 uur: Annemie 
Sluijsmans orgel 

 
misintentie zie boven>>>> 
 

Reinier v.d. Kroon 

echtgenoot van Catharina 
vd Kroon, ouders v.d. Kroon 

en dochter Madeleine v.d. 
Kroon; 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 

echtp. van Enckevort-Bos 
(st) 

 
Dinsdag 2 februari 
18.40 uur: Rozenhoedje 

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

 
Zaterdag 6 februari 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: 
 

Zeswekendienst Arthur 
Slijpen; Hub Geurten (c); 

Jan Dietzenbacher en Mien 
Dietzenbacher-Wachelder; 
Tiny Waterval-Stevens 

 
Zondag 7 februari 

5e  Zondag door het jaar 
Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur: 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

overleden fam. Frijns-
Dekkerklein 
 

Dinsdag 9 februari 
18.40 uur: Rozenhoedje 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Zaterdag 13 februari 

Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur: 

 
Zeswekendienst Sjeng 
Haesen en zijn verjaardag 

 
Zondag 14 februari 

6e  Zondag door het jaar 
Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur: 

 
Jrd. José Brouns-Hupperetz 

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

Dinsdag 16 februari 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Woensdag 17 februari 

Aswoensdag 
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur:  

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Zaterdag 20 februari 
Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 

 
Zeswekendienst Jo 

Vrösch  
 
 

 
 

 
 

Zondag 21 februari 

1e  Zondag van de 
Veertigdagentijd 

Celebrant: Deken Schreurs 
10.00 uur: 
 

Hub Geurten; echtp. 
Hoppers-Retera (st) 

 
Dinsdag 23 februari 
18.40 uur: Vastenvesper 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Zaterdag 27 februari 
Celebrant: Kapelaan Blom 
19.00 uur: 

1e Jrd Martin Weijers 
Ben Vork en familie; 

Lidwien Geelen; 
 

Zondag 28 februari 
 
2e  Zondag van de 

Veertigdagentijd 
Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Caritas045 gaat ook in 2021 door!  
 

Afgelopen Kerstmis voorzag diaconaal werkgroep Caritas045 
830 mensen uit Parkstad van een feestelijk viergangendiner. 
Na deze feestelijkheden, kan ook het goede nieuws gedeeld 

worden: Caritas045 gaat ook door in 2021 met het uitdelen 
van maaltijden aan mensen uit Parkstad met een kleine  

portemonnee. De vele vrijwilligers staan alweer in de keuken 
van The Abbey in Cadier en Keer, om gezonde maaltijden en 

soepen te bereiden. De eerste maaltijden zijn al uitgedeeld.  
 
Wanneer kunt u een maaltijd afhalen?  

Dit kan iedere dinsdag: 17.00 - 19.00 uur, Sint-Franciscus van 
Assisiëkerk, Laanderstraat 33, 6411 VA Heerlen (Centrum) en 

op iedere donderdag: 17.00 – 19.00 uur, O.L. Vrouw  
Tenhemelopneming-kerk, Nassaustraat 37, 6463 AS Kerkrade 
(Chèvremont)  

Iedere inwoner van Parkstad met een minimuminkomen kan 
aanspraak maken op een kosteloze maaltijd. U hoeft zich hier 

niet voor aan te melden. Neem wel zelf een draagtas en 
mondkapje mee als u langskomt.  
 

Gebedsgroep Caritas045 

  
Op de eerste woensdag van de maand komt de Caritas045-

gebedsgroep bijeen tussen 18.00 en 19.00 uur bij de Sint-
Franciscus van Assisiëkerk op de Laanderstraat 33 te Heerlen.  
U bent van harte welkom.  
 

Bouw mee aan de toekomst  
Caritas045 is volledig afhankelijk van giften. Wie de werkgroep 

een warm hart toedraagt kan een vrije donatie doen:  
NL93 RABO 0345 9808 91 t.n.v. RK Parochie H. Pancratius;  
omschrijving: Werkgroep Caritas 045. 

Ook grootschalige donaties van voedsel door boeren, distribi-
teurs, supermarkten, horeca etc. zijn welkom. Neem hiervoor 

contact op via info@caritas045.nl 
 
 

mailto:info@caritas045.nl
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Wel of niet laten vaccineren? 
 

In katholieke kringen is er een discussie of men zich wel of niet 
kan laten vaccineren. Er zijn namelijk vaccins waarvan bij de 

totstandkoming gebruik is gemaakt van geaborteerde foetus-
sen. De Katholieke Kerk heeft officieel verklaard dat het moreel 
aanvaard is om je te laten vaccineren en het wordt zelfs aan-

bevolen! Zie www.academyforlife.va (bovenaan zit een knoop 
waarin je de website kunt omzetten naar Engels.) Ook hebben 

kardinaal Eijk van het aartsbisdom utrecht en rector Hendriks 
van het Grootseminarie Rolduc hierover geschreven: respec-
tievelijk: www.aartsbisdom.nl/wel-of-niet-vaccineren-tegen-

covid-19-wat-zegt-de-katholieke-leer/ en www.medische-
ethiek.nl/laat-een-katholiek-zich-vaccineren-tegen-het-corona-

virus/ 
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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 


