MEI/JULI 2021
HEMELVAART en PINKSTEREN
8 mei-5 juli
Pinksteren: met vallen en opstaan vooruit!
De lijn van de feestdagen klinkt eenvoudig; na het Laatste
Avondmaal van Witte Donderdag stierf Jezus op Goede Vrijdag,
Hij verrees met Pasen, ging met Hemelvaart naar de hemel.
De leerlingen werden in de tussentijd tussen Pasen en Hemelvaart gesterkt met ontmoetingen; na Hemelvaart moesten ze
even 10 dagen wachten, maar met Pinksteren kregen ze de
kracht en de bezieling van de heilige Geest. Iedereen die ooit
in moeilijkheden is geweest, bijvoorbeeld een dierbare heeft
verloren, weet dat het leven niet zo werkt. Het is een vallenen-opstaan; het is weg-willen-lopen zoals de Emmausgangers,
het is twijfel en aarzeling bij het zien van de weggerolde steen,
het is willen-beheersen zoals Thomas, die zelf wilde zien en
wilde voelen. Na ellende krabbel je weer wat op, maar dan
struikel je weer, je ziet het weer even niet zitten, maar je staat
op en gaat verder. Soms lijkt het zelfs net of het alleen maar
slechter gaat. Maar later, terugkijkend, zie je door de lijn van
pieken en dalen heen toch een opgaande lijn. Zo is het bij ons,
zo is het bij de leerlingen; zo is het ook in de Coronatijd. Met
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vallen en opstaan zullen we weer nieuwe wegen gaan ontdekken. Moge de Heilige Geest, die met Pinksteren over de leerlingen kwam, ook over ons komen: ons be-GEEST-eren, ons
inspireren, ons begeleiden. Namens alle kerk- en lokatiebestuurders en alle leden van het pastorale team: Zalig Pinksteren!
Deken Bouman

Vormelingen
Eindelijk zijn we gestart met de bijeenkomsten van de vormelingen! Onze eerste bijeenkomst was op vrijdag 23 april in de
St. Josephkerk. Om 18.00 uur zijn we met de Heilige Mis
gestart, na de Heilige Mis hebben we een tentoonstelling
bezocht, die apart voor de vormelingen was georganiseerd in
de St. Josephkerk over de Lijkwade van Turijn. De lijkwade is
een grafdoek met sporen van het lichaam van een gekruisigde
man. Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele
lijdensweg. Deze lijkwade is een eeuwenoud linnen kleed met
een vage beeltenis van een man. Volgens sommige christenen
de lijkwade waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij
aan het kruis gestorven was. Over de echtheid wordt al
eeuwen getwist. Tijdens deze tentoonstelling wordt o.a. een
levensgrote kopie van de lijkwade en een replica van de
doornenkroon getoond. Ook de toelichtingen op de diverse
wetenschappelijke onderzoeken zullen hier te zien zijn. Deze
tentoonstelling gaat niet in discussie over de echtheid van de
lijkwade maar wil mensen aan het denken zetten over het
lijden en de persoon van Jezus. De originele lijkwade wordt
bewaard in de Dom van Turijn.
De volgende bijeenkomst is vrijdag 28 mei in de Sint
Josephkerk. We starten weer om 18.00 uur met de Heilige
Mis en daarna gaan we nadenken over de sacramenten. En in
juni gaan we met de vormelingen te voet naar Wittem. Hier
zullen we, nadat we samen geluncht hebben, een rondleiding
door het kloostercomplex krijgen.
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We gaan letterlijk en figuurlijk op pad met de vormelingen,
hierdoor kunnen ze groeien in hun geloof, zodat ze een bewuste keuze voor het katholieke geloof kunnen maken.

30 mei presentatiemis
Zondag 30 mei is de presentatiemis voor de communicanten.
30 mei zou eigenlijk de Communiemis zijn, maar door corona
hebben we, in overleg met de ouders, besloten het traject wat
op te schuiven. Deze dag is nu de dag waarop de kinderen zich
gaan voorstellen aan de hand van het thema 'stralend als een
ster'. Deze Mis zal alleen toegankelijk zijn voor de communicanten met hun gezinnen én anderen die uitgenodigd worden
door hen, mits de maatregelen dit tegen die tijd toestaan.

13 juni misschien processie
De noodwet verbiedt tot 1 juni vergunningsplichtige
evenementen. Het is nog niet duidelijk hoe het daarna verder
zal gaan. In overleg met de harmonie gaan we kijken of er
tegen die tijd toch iets mogelijk kan zijn. Gepland stond de
processie naar Benzenrade, de Mis bij de kapel en aansluitend
het kapelfeest. Het kapelfeest kan helaas niet doorgaan. Ook
de processie naar Benzenrade en de Mis bij de kapel zullen
zeer waarschijnlijk niet door kunnen gaan. Wellicht is het al
mooi als we na de Mis van 10.00 uur in de St. Martinuskerk
een rondje kunnen maken, buiten, rond de kerk. Als ook dit
niet mogelijk is, zullen we na de Mis van 10.00 uur een rondje,
binnen, in de kerk maken met het Allerheiligste.

Weer geen klepperactie
Een mooie traditie die we niet verloren mogen laten gaan.
Maar ook voor de 2e keer op rij konden we niet met de misdienaars langs de deuren komen om geld in te zamelen voor
activiteiten. We mogen bijzonder trots zijn op een mooie groep
misdienaars en acolieten! Zodra het weer toelaatbaar is zullen
we met hen weer leuke activiteiten organiseren. Hoewel geen
klepperactie hebben we met de Paasmissen toch een deur-
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collecte gehouden, mede bestemd om straks deze activiteiten
te organiseren. Dank voor uw bijdrage!

Vooraankondiging Communiemis 11 juli
Naar verwachting zal op zondag 11 juli om 10.00 uur de 1e
Communiemis plaatsvinden. De kinderen met hun ouders leven
toe naar deze prachtige dag. Het blijft natuurlijk spannend hoe
de dag eruit zal zien wat betreft de maatregelen. Maar we
gaan er samen toch iets moois van maken. Ook deze Mis is
alleen toegankelijk voor de communicanten met hun gezinnen én anderen die uitgenodigd worden door hen, mits de
maatregelen dit tegen die tijd toestaan.

Uitvaart 100 personen
Bij het versoepelen van de maatregelen heeft de regering
besloten dat er voortaan 100 mensen aanwezig mogen zijn bij
uitvaarten, mits de 1,5 meter en de andere maatregelen
geborgd kunnen worden. Voor onze kerk geldt een maximum van 70 personen.

Met heel veel dank!
Onlangs heeft de Kerk een mooie, anonieme gift gekregen.
Het Kerkbestuur en de leden van het pastorale team bedanken
de gulle gevers en zullen zorg dragen voor een passende bestemming.

Van Pasen naar Pinksteren

De leerlingen van Jezus waren bij elkaar gekropen.
Hun lieve Heer was doodgemaakt, ze waren vol verdriet.
Ze zaten in de donkere zaal, er was geen raampje open,
want buiten over Jezus praten, durfden ze nog niet.
Maar ergens uit de hemel zag Heer Jezus hoe ze treurden.
Hij keek dwars door de muren, en hij keek recht in hun hart.
Wat hij tevoren had voorspeld, dat zag hij nu gebeuren:
zijn vrienden waren stil gaan staan, doodangstig en verward.
‘Zij moeten lopen, lópen gaan, ze moeten praten, zingen!
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Ze moeten los en open gaan, vertrouwen op de dingen!’
En toen Heer Jezus zo vol warme liefde aan hen dacht,
heeft hij de lucht daar in de zaal aan het wérvelen gebracht!
De vrienden hoorden Jezus’ stem en zijn allemaal opgestaan,
geestdriftig en vervuld van Hem zijn ze eropuit gegaan.
2015 Mdj
15 mei - Huwelijk Timo Schmets en Margo Rompelberg
Op zaterdag 15 mei om 13.30 uur zullen Timo en Margo elkaar
het jawoord geven tijdens een Eucharistieviering. We wensen
hun beiden Gods zegen toe op hun verdere levensweg!
OVERLEDEN:
19 mrt: Miet Hofland, 99 jaar
INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

22 JUNI 2021
Voor de periode van 3 juli tot 30 aug. 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.
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Zaterdag 8 mei
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Donderdag 13 mei
Hemelvaart van de Heer
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: organist
A. Sluijsmans

6 Wekendienst Miet
Hofland; jrd. ouders LangenVanwersch en kinderen (st)

Zaterdag 15 mei

Zondag 9 mei
6e Zondag van Pasen
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: organist
B. van Kerkvoort

13.30 uur:
Huwelijk Margo Rompelberg
en Thimo Schmets
Celebrant:
19.00 uur:Deken Bouman

Overleden ouders Joep en
Christa Koenen;
echtp. Hoppers-Retera (st);
Sjeng en Marion Haesen (c);
Jan Hendrik Ubachs (c); voor
wederzijdse ouders en uit
dankbaarheid, Berthi de EschTompson ( c)

José en Sjef Brouns v.w.
trouwdag (st)
Zondag 16 mei
7e Zondag van Pasen
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Organist
B. van Kerkvoort

Dinsdag 11 mei
18.40 uur: Rozenhoedje

Ouders Heuts-Quaedvlieg;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Ouders Paffen-Wachelder;
Miemie Winkels-Overweel (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)
Dinsdag 18 mei
18.40 uur: Rozenhoedje
Miemie Winkels-Overweel (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)
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Zaterdag 22 mei
Vigilie van Pinksteren
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

Zaterdag 29 mei
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:
Jo Vrösch (c);
Miet Hofland (c)

Martin Weijers en Bertha
Weijers-Ritzerveld
Zondag 23 mei
Hoogfeest van Pinksteren
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Ensemble Chrisko

Zondag 30 mei
Feest van de
H. Drie-eenheid
Presentatiemis
Communicanten
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur:

Jrd. Jan Jongen (st);
voor de overledenen van de
fam. Schouten;
echtp. Hoppers-Retera (st);
Sjeng en Marion Haesen (c);

Besloten viering voor
communicanten, familie en
genodigden

Maandag 24 mei
Tweede Pinksterdag
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: organist
A. Sluijsmans

Dinsdag 1 juni
18.40 uur: Rozenhoedje
Miemie Winkels-Overweel (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Jan Hendrik Ubachs (c)
Vrijdag 4 juni
Kapel Benzenrade
19.00 uur

Dinsdag 25 mei
18.40 uur: Rozenhoedje

Zaterdag 5 juni
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

Miemie Winkels-Overweel (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Tiny Waterval-Stevens
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Zondag 6 juni
Feest v.h. H. Sacrament
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur:

Zaterdag 19 juni
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:
Zondag 20 juni
12e Zondag door het jaar
Celebrant: Deken Schreurs
10.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor wederzijdse ouders en
uit dankbaarheid; Berthi de
Esch-Tompson ( c) Ouders
Waterval-Huppertz en
familieleden ( st)

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Sjeng en Marion Haesen (c);

Dinsdag 8 juni
18.40 uur: Rozenhoedje

Dinsdag 22 juni
18.40 uur: Rozenhoedje

Miemie Winkels-Overweel (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Paffen-Wachelder

Miemie Winkels-Overweel (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Jan Jongen.

Zaterdag 12 juni
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Zaterdag 26 juni
Celebrant: Deken Schreurs
19.00 uur:
Jo Vrösch (c)

Zondag 13 juni
Processie ???
11e Zondag door het jaar
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur:

Zondag 27 juni
13e Zondag door het jaar
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur:

2e Jrd. Jan Havenith;
Jan Hendrik Ubachs (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Jrd. Hubert Janssen en
Trautje Janssen-Stevens (st);
jrd. Nelly Bianchi-Bisschoff,
voor Max Bianchi, Tonny
Bianchi-Dabekaussen en
wederzijdse overleden fam.
leden (st);
Jan Hendrik Ubachs (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 15 juni
18.40 uur: Rozenhoedje
Miemie Winkels-Overweel (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
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Dinsdag 29 juni
18.40 uur: Rozenhoedje

Jrd. fam. J. VröschQuaedvlieg en kinderen (st);
Tiny Waterval-Stevens

Miemie Winkels-Overweel (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);

Zondag 4 juli
14e Zondag door het jaar
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur:

Vrijdag 2 juli
Kapel Benzenrade
19.00 uur

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor wederzijdse ouders en
uit dankbaarheid

Zaterdag 3 juli
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

misintenties >>>>>>>>>>>

Paastafereel Pancratius nog tot Pinksteren te bewonderen
Het Paastafereel is voor en na de vieringen tot Pinksteren te
bewonderen. Ook bent u natuurlijk van harte welkom op zaterdagmiddag, vanaf 14 uur is de kerk dan open en zijn er gidsen
aanwezig om u te ontvangen.

20 mei - Mariaviering boskapel
Op donderdag 20 mei om 19.00 uur willen we een mooie
viering houden in de boskapel van Parc Imstenrade. Geen Mis
maar een viering. De boskapel ligt achter Parc Imstenrade:
vanaf Villa Hooghees staan bordjes die de weg wijzen; het is
maar een klein stukje lopen. De viering zal muzikaal worden
opgeluisterd door Vincent van Hout. De avondmis in de
St. Josephkerk komt deze dag te vervallen!
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22 mei - Gebed geeft kracht en steun in moeilijke
tijden
Een tijd geleden heeft de Congregatie van de Geloofsleer, na
onderzoek, geconcludeerd dat de Mariaverschijningen aan Ida
Peerdeman niet van bovennatuurlijke oorsprong is.
Daarentegen is de devotie tot Maria als 'Moeder van alle
volkeren' wel toegestaan. Op 22 mei a.s., de zaterdag voor
Pinksteren, wordt voor het 25ste jaar op rij een gebedsdag
georganiseerd ter ere van de Moeder van alle Volkeren, de
Moeder van de Kerk. U kunt deze dag via het internet live volgen. De bisschop van Haarlem Jan Hendriks zal de heilige Mis
celebreren samen met emeritus bisschop Jozef Punt. De Oostenrijkse pater Paul Sigl zal een bezinning houden met als
thema ‘God geeft ons troost, bescherming en vertrouwen door
Maria, de Moeder van alle Volkeren’. In negen verschillende
talen is het programma te volgen, waarbij de Nederlandse vertaling verzorgd zal worden door pater Petrus Canisius Keijmis.
Op de site van de parochie: www.rksintjoseph.nl zal t.z.t. dlink
te vinden zijn; alsook via de facebookpagina van de parochie.

26 juni - 13de
Munstergeleen

pelgrimage

naar

pater

Karel-

Pelgrimeren heeft te maken met ‘op weg naar’; de ene keer
kies je heel bewust een pad,
de andere keer
heb je geen grip op de weg die ingeslagen wordt. Hoe dan ook;
het is zinvol om samen te pelgrimeren naar een bedevaartsoord. De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met
het Missionair Overleg Parkstad deze pelgrimage. Pater Martin,
passionist en pastor van de kapel ondersteunt de pelgrimage.
Iedereen is welkom om mee te pelgrimeren per fiets, auto of
te voet.
We vertrekken per fiets om 9.00 uur vanaf de St. Josephkerk
Heerlerbaan direct naar Munstergeleen. De wandelaars
vertrekken om 10.00 uur vanaf de kerk in Puth naar Munstergeleen. De H. Mis zal plaatsvinden in de kapel en begint om
11.00 uur. U kunt natuurlijk ook gewoon met de auto komen!

10

U kunt een intentie opgeven voor de pelgrimsprijs van € 5,-.
De meegebrachte intenties kunt u voor aanvang van de Mis
afgeven. Na afloop op van de Mis gebruiken we de meegebrachte lunch op het terras achter de kapel; voor koffie/thee/fris wordt gezorgd. Ook kunt u het museum en museumwinkel bezoeken. Het is mooi om dit samen te doen. Het is
wel noodzakelijk om zich aan de richtlijnen van het RIVM te
houden. Bij twijfel over de weersomstandigheden kunt u contact opnemen met het secretariaat/parochiekantoor (045)
5413896.
Geopend: dinsdag 9.30-12.00 uur, woensdag, donderdag en
vrijdag 9.00-13.00 uur.
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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
Zaterdag/Zondag

€ 12,50
€ 27,50

Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus
Welten/Benzenrade:
IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818
Federatiebestuur: federatiebestuur.heerlen@gmail.com
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