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APRIL/MEI 2021  
PASEN 

 27 mrt-10 mei 
 

Altijd geloven in een nieuwe lente! 
 

Pasen, de hoop op nieuw leven, een lente, een nieuw begin... 
Wat kijken wij hier allemaal snakkend naar uit! De horeca 

hoopt de terrassen weer te kunnen openen, ouderen kijken uit 
naar bezoek, kinderen naar het oppakken van hun favoriete 
hobby's, de kerken om zonder schroom weer op te roepen aan 

iedereen om samen te kunnen komen! In deze veertigdagen-
tijd voorafgaand aan Pasen denken we ook aan het Joodse volk 

dat 40 jaar door de woestijn heeft getrokken om vervolgens 
pas het beloofde land binnen te trekken. Wist u dat de levens-
verwachting in die tijd een flink stuk lager was! Realiseert u 

zich dat wellicht de meesten van die mensen hun leven lang 
onderweg zijn geweest, maar dat pas de volgende generatie 

het beloofde land binnentrok? En toch hielden ze vast aan de 
belofte die God hun gegeven had. En al zouden ze het zelf niet 
meemaken, dan wel onze kinderen. 

 
Ook wij zitten in een soort quarantaine, een veertigdagentijd 

(die bijna ten einde is) en wij kijken uit naar de beloofde tijd 
die voor ons ligt. Een tijd waarin we weer terugkeren naar het 
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gewone normaal en we geen afstand meer hoeven te houden 

tot elkaar. Pasen is een feest waarin die hoop tot uitdrukking 
komt. Blijf altijd geloven in Pasen en houd vol zoals die men-

sen onderweg door de woestijn! Hoe lang alles gaat duren... 
dat weet niemand. Maar we weten wel dat we het samen moe-
ten doen én met de hulp van God! Pasen is het feest van de 

Opstanding, Jezus die na de dood opstaat. Pasen is een hier-
namaals. Een hiernamaals, een leven na ons leven op aarde 

met God en onze dierbaren. Pasen is ook een hier-nu-maals. 
Laten we onze quarantaine, onze veertigdagentijd en de Goede 
Week, zinvol gebruiken: ons op God te richten die de hoop in 

ons levend houdt. En laten we vooral niet vergeten om Pasen 
met elkáár te maken, namelijk om daar waar het mogelijk is 

elkaar te helpen opstaan. Pasen maken we samen! 
 

Zalig Pasen, namens het pastoraal team en 
bestuursleden,  

kapelaan Rick Blom 
 

 
Vieringen in ons cluster 

 
 

Vorig jaar was een Pasen om nooit te vergeten! Vieringen zon-
der mensen fysiek aanwezig. We hebben toen ons best gedaan 

om zoveel mogelijk te livestreamen om toch zo goed als het 
kon om tijdens de vieringen met u allen verbonden te zijn. Dit 
jaar gelukkig weer iets normaler, hetzij nog steeds met co-

ronabeperkingen. Het is een risico, maar we gaan het tóch 
aandurven om in bijna alle parochies de Goede Week en Pasen 

te vieren waarbij het niet nodig is om u aan te melden! Wel 
blijft het nodig om u aan te melden voor de vieringen in de 
Andreasparochie vanwege de grootte van de kerk. De aanbe-

veling van de bisschoppen tot nu blijft om met 30 mensen sa-
men te komen per viering. Misschien dat er tegen die tijd al 

wat meer versoepelingen zijn... 
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De vieringen in ons cluster: 
 

Dinsdag in de Goede Week 
19.00 uur  stilte viering op weg naar Pasen in de St. Andreas 

 

Witte Donderdag 
19.00 uur  gezamenlijke H. Mis in de Pancratius 

19.00 uur  H. Mis in de St. Elisabethkapel 

19.00 uur H. Mis in de St. Andreas 

 
Goede Vrijdag 
15.00 uur  Kruisweg bidden in de St. Pancratius, St. Joseph,                            

                    St. Martinus en H.Moeder Anna 

15.00 uur  kruisjestocht in de St. Andreas 

19.00 uur  kruisweg in de St. Elisabethkapel 

19.00 uur  gezamenlijke Kruisverering in de St. Pancratius 

19.00 uur Goede Vrijdagviering in de St. Andreas 

 

Paaszaterdag 
19.00 uur Paaswake in de Moeder Anna 

19.00 uur Paaswake in de St. Joseph 

19.00 uur  Paaswake in de St. Andreas 

21.00 uur Paaswake in de St. Pancratius 

21.00 uur Paaswake in de St. Martinus 

 
1e Paasdag 
09.00 uur H. Mis in de St. Pancratius 

10.00 uur H. Mis in de St. Martinus 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

10.00 uur H. Mis Molenberg 

10.30 uur  H. Mis in de St. Andreas 

11.15 uur H. Mis in de St. Joseph 

11.30 uur H. Mis in de St. Pancratius 

 

2e Paasdag 
09.00 uur H. Mis in de St. Pancratius 

10.00 uur H. Mis in de St. Martinus 

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel 

10.30 uur  Woord- en Communieviering in de St. Andreas 

11.15 uur H. Mis in de St. Joseph 

11.30 uur H. Mis in de St. Pancratius 
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Met Palmpasen zijn de Missen zoals alle weekenden. We hopen 

genoeg  gezegende palmtakjes aan iedereen uit te kunnen  
delen. Voor degenen die niet bij de vieringen aanwezig zijn:  

we zullen proberen dat er in kerken en dagkapellen een voor-
raad palmtakjes aanwezig is. 

 

U hoeft zich niet meer aan te melden 
 

Het blijft voor ons ook zoeken naar wat verstandig is. Bij het 

schrijven van dit blad is de richtlijn en advies van de bisschop-
pen om met 30 personen per viering samen te komen.  

We zagen echter het aantal kerkbezoekers drastische omlaag 
gaan en we begrijpen heel goed dat aanmelden voor een Mis 
heel tegennatuurlijk is! We hebben daarom besloten dat er niet 

meer aangemeld hoeft te worden voor de H. Missen.  
 

Palmpasen, ook met de communicanten 
 

In het weekend van 27 en 28 maart vieren we Palmpasen,  
op zaterdag 19.00 en zondag 10.00 uur. We hopen genoeg  
gezegende palmtakjes aan iedereen uit te kunnen delen.  

Voor degenen die niet bij de vieringen aanwezig zijn: we zullen 
proberen dat er in kerken en dagkapellen een voorraad palm-

takjes aanwezig zijn. Op zaterdag 27 maart zullen we met de 
communicanten om 17.00 uur palmpasen vieren. Van te 

voren gaan we palmpasenstokken versieren. Deze palmpa-
senstokken zullen we, waarschijnlijk zondagmiddag, gaan 
brengen naar de bewoners van St. Anna. 

 
Tienergroep 
 

Zoals het er nu naar uitziet komen we weer met de tieners 
samen op zaterdag 27 maart. We hebben een poosje ge-
wacht maar we denken dat dan weer verantwoord is om sa-

men te komen. We houden natuurlijk de ontwikkelingen in de 
gaten. Op deze avond willen we stilstaan bij de betekenis van  

Palmpasen dat we dat weekend vieren in de Kerk. Maar  
natuurlijk gaan we het ook gezellig maken! Lijkt het je leuk om 
een keer te komen kijken? Neem even contact op met de  
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kapelaan. De avond is van 20.00 tot ongeveer 22.30 uur op 

de pastorie en is bedoeld vanaf ongeveer 12 jaar. 
Communicanten 
 

Na een gedwongen pauze zijn we weer gestart met de  
Communievoorbereiding. Op de pastorie komen de kinderen 
samen voor de catecheselessen, het oefenen van de liedjes zit 

in de planning, er staan nog leuke activiteiten te wachten en 
ondertussen zijn de ouders ook bezig met hun voorbereidin-

gen. Na een goed overleg hebben we wel besloten om de  
presentatie en Communiemis uit te stellen. Op zondag 30 mei 
vindt de presentatiemis plaats en op zondag 11 juli de 

Communiemis. Er vanuit gaande dat de 1,5 meter afstands-
regel dan nog steeds geldt, zullen deze Missen gereserveerd 

zijn voor de gezinnen en genodigden. 
 
Klepperactie 
 

Het tweede jaar op rij geen klepperactie... Hoe graag we ook 
zouden willen, we vinden het nog niet verantwoord om met de 

misdienaars langs de deuren te gaan om te collecteren.  
Normaal gesproken wordt dit gehouden in de Goede Week, de 

dagen voorafgaand aan Pasen. Wellicht dat we dit nog inhalen. 
 
Kinderclub St. Martinus 
 

Eind vorig jaar waren we al begonnen met kindermiddagen en 
dat was erg leuk! Helaas maakt corona het niet gemakkelijk... 

we aarzelen om nu al bij elkaar te komen, maar zodra het  
verantwoord is zullen we op de woensdagmiddag eens per 
maand een kindermiddag organiseren; we richten ons op  

de kinderen vanaf groep 5.  
 

Vormelingen 
 

Helaas hebben we vanwege de coronaregels dit traject nog niet 
kunnen opstarten. We  hebben 35 vormelingen die op 6  

verschillende scholen zitten. We hopen dat na de versoepelin-
gen van de coronaregels,die voor de Pasen bekend worden 

gemaakt, dit traject ook kunnen opstarten.  
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GEDOOPT: 

 

14 maart:  Ilse Coppers 
 

 
OVERLEDEN: 

 

15 feb: Miep Renders-Koper o/g Jansen, 93 jaar 
17 feb: Mieke Otker-Ickenroth, 97 jaar 

18 feb: Berthi de Esch-Thompson, 82 jaar 

 
 

  
 

INLEVERDATUM 

MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

27 APRIL 2021 

 

Voor de periode van 8 mei tot 5 juli 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 27 maart 

17.00 uur: GEZINSMIS 
(besloten voor 

communicanten en hun 
gezin) 
Celebrant: Kapelaan Blom 

 
19.00 uur: 

Celebrant: Kapelaan Blom 
 
Zondag 28 maart 

Palmzondag 
Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Chrisko Ensemble 
 
Jrd. Ben Vork;  

echtp. Hoppers-Retera (st) 
Jan Hendrik Ubachs ( c ) 

 
Dinsdag 30 maart 

18.40 uur: Vastenvesper 
 
Overleden vrienden;  

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
 
Witte Donderdag 1 april 

Begin van het Paastriduüm 
Viering van het laatste 

avondmaal  
 
Géén H. Mis in Welten   

Wel…. 
Clusterbreed:  

H. Mis in Pancratiuskerk  
19.00 uur:  
 

 

Vrijdag 2 april 

Goede Vrijdag 
Herdenking van het lijden 

en sterven van de Heer,  
Vasten en Onthoudingsdag 
Kruisweg  

Celebrant: Kapelaan Blom 
15.00 uur:  
 
 
 

 
 

 
 
Zaterdag 3 april  

Paaszaterdag 
Stille Zaterdag 

Paaswake 
Celebrant: Kapelaan Blom  

21.00 uur: 
 
Tiny Waterval-Stevens; 

Overledenen van de fam. Odé 
en Marieke v.d. Grinten 

 
 
 

Indien de avondklok nog 
van toepassing is, 

verplaatst de Paaswake 
naar 19.00 uur 
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Zondag 4 april 

Hoogfeest van Pasen 
Verrijzenis van de Heer 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur: Nadine Maes en  
A. Sluysmans 

 
Jrd. voor Harry in ’t Ven; jrd. 

voor Jo in ’t Ven-Graafmans; 
ouders Kerkhofs-Smeets en 
Jo en fam. Fransen;  

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

 
 
Maandag 5 april 

Tweede Paasdag 
Celebrant: Kapelaan Blom 

10.00 uur: Trio Vivente 
 

Jan Hendrik Ubachs ( c ) 
 
Dinsdag 6 april 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 

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

 
Zaterdag 10 april  

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 
 

Giel Bleijlevens 
 

 
 
 

 

Zondag 11 april 

2e Zondag van Pasen 
Beloken Pasen 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur:  
 

Zeswekendienst Berthi de 
Esch-Thompson; 

echtp. Hoppers-Retera (st); 
Ouders Frijns-Dekkerklein en 
overleden familie. 

 
Dinsdag 13 april 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 
 

Zaterdag 17 april  
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: 
 
Jrd. ouders Kurvers-Eussen 

en tevens voor kleindochter 
Mireille; 

 
Zondag 18 april 
3e Zondag van Pasen 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur:  

 
echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Dinsdag 20 april 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
Sigfried Huppertz 
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Zaterdag 24 april  

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 

 
 
 

Zondag  25 april 
4e Zondag van Pasen 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur:  
 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
 
 

Dinsdag 27 april 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 
 
 

Zaterdag 1 mei  
Celebrant: Kapelaan Blom 

19.00 uur: 
 
Tiny Waterval-Stevens 

 
Zondag  2 mei 

5e Zondag van Pasen 
Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur 

 
 

Tweede jrd. Jacques Paas en 
Lies Paas Rompen;  ouders 
Paas-de Esch en overleden 

familieleden; >>>>>>>> 

jrd. Lily Lenoire (st);  

echtp. Hoppers-Retera (st); 
ter ere van St. Marculphus 

(st) 
 
 

Dinsdag 4 mei 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
 

 
Vrijdag 7 mei 

Kapel Benzenrade 1ste 
Vrijdag van de maand. 
19.00 uur: 

 
 

Zaterdag 8 mei  
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur: 
 
Jrd. ouders Langen-

Vanwersch en kinderen (st) 
 

 
Zondag  9 mei 
6e Zondag van Pasen 

Celebrant: Kapelaan Blom 
10.00 uur:  

 
 
Overleden ouders Joep en 

Christa Koenen; echtp. 
Hoppers-Retera (st) 

Sjeng Haesen ( c ); 
Jan Hendrik Ubachs ( c )  
 



 

10 

Kruisweg Moeder Anna 
 

Locatiebestuurslid van Welten, Jacques Janssen, heeft vorig 
jaar een overweging gemaakt van de Kruisweg: 'Putten uit de 

Passie.' Te verkrijgen via boekscout.nl: 'De Passie van Jezus 
kent de laatste jaren hernieuwde populariteit in de vorm van 
de jaarlijkse tv-musical The Passion. Hierdoor maken velen 

kennis met de kruisweg van Jezus in een modern jasje. Met de 
kruisweg in dit boek neemt Jacques P.G. Janssen de lezer eerst 

mee naar de bron van het lijdensverhaal in veertien staties. 
Vervolgens laat hij dit verhaal tot een bron van verdieping 
worden voor ons alledaagse leven van nu. Het verhaal is 2000 

jaar oud, maar de onderliggende thema’s zijn van alle tijden. 
De auteur nodigt uit om na te denken hoe wij zelf omgaan met 

zaken als verraad, lijden, angst, onrecht, opportunisme, zwak-
te, spijt, maar ook: standvastigheid, overgave, geloof, ver-
trouwen, mededogen, liefde, verzoening. Zo kunnen we putten 

uit de Passie.' Het bijzondere is dat Jacques Janssen op Goede 
Vrijdag om 15.00 uur de overwegingen op de Kruisweg zal ver-

zorgen in de Moeder Annaparochie. Wees welkom! 
 
Bezoek Paastafereel 

 
Op 1e en 2e Paasdag is de kerk geopend tussen 13.00 en 
16.00 uur voor het bezichtigen van het zeer mooie  
Paastafereel! Tevens bent u in de gelegenheid om het boek 

'Sint Pancratius in het hart van Heerlen' te kopen.  
Wees welkom!   
 
De kerkgidsen St. Pancratiuskerk 
 

Het leven krijgt weer kleur! (tekst van een kinder-

lied) 
Van donker naar licht, 
Van zwart naar heel veel kleuren. 
Met Pasen kun je verder gaan, 

Want Jezus is opgestaan, 
De dood voorbij. 

Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 
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Geel van de zon, 

De warmte die je nodig hebt, 
Het licht voor jou en mij: 

Het donker gaat voorbij. 
 
Rood van de liefde, 

Die mensen aan elkaar verbindt. 
Die is oneindig groot, 

En sterker dan de dood. 
 
Groen van de hoop, 

De muren vallen steen voor steen. 
We zien elkaar weer staan, 

Een nieuwe tijd breekt aan. 
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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 
 

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 


