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JULI/AUG 2021  
3 juli-30 aug 

 

Kapelaan Blom wordt pastoor in Bergen-Afferden-

Siebengewald 
 
In totaal werkt kapelaan Rick Blom nu zo'n 12 jaar in Heerlen: 
eerst was hij hier 2 jaar als stagiair, daarna werkte hij een jaar 
als diaken en vervolgens 9 jaar als priester, als kapelaan. 

In de afgelopen weken heeft mgr.Maessen als vicaris-generaal 
met hem gesproken en heeft hij hem verteld, dat de bisschop 

voornemens is hem te benoemen tot pastoor van drie paro-
chies in Noord-Limburg, meer concreet betreft dit de parochies 
Bergen, Afferden en Siebengewald. Op 17 juni heeft de ken-

nismaking met de kerkbesturen plaatsgevonden, binnenkort 
zal de benoeming worden geformaliseerd. 

Om de overgang niet voor de vakantie te overhaasten, zal zijn 
feitelijke start waarschijnlijk na de grote vakantie plaatsvinden. 
In de komende twee maanden zal dus hij gewoon werkzaam 

blijven in Heerlen en kunt u een beroep op hem doen, zoals u 
dat gewend bent. We rekenen daarbij wel op uw begrip dat hij 

al vaker naar het noorden zal gaan voor afspraken en voorbe-
reidingen en dat er ook een vakantieperiode zal zijn, zodat hij 

fris aan zijn nieuwe taak en opdracht kan beginnen. 
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Hij zal door velen zeer gemist worden. Hij was door al die jaren 

een vaste kracht, die door zijn persoon en betrokkenheid door 
zeer velen werd gewaardeerd. Hij speelde niet alleen een grote 

rol als man Gods in het leven van individuele gelovigen, maar 
ook bij verenigingen en in de hele gemeenschap. Maar we be-
grijpen dat de bisschop alle vertrouwen in hem heeft voor deze 

nieuwe functie en dat de parochies aldaar ook recht hebben op 
een goede herder. U zult later meer informatie krijgen over 

een gepast afscheid, want dat heeft hij meer dan verdiend. 
Voor wat betreft Heerlen: het bisdom heeft ons toegezegd dat 
er een kapelaan als opvolger zal komen, maar wie dat zal zijn 

en wanneer hij zal kunnen starten, is nog niet bekend. Wij 
houden u daarover op de hoogte. 

Wij wensen pastoor Blom van harte proficiat met deze 
benoeming en vragen u om hemzelf en ook zijn huidige en zijn 
nieuwe parochies te dragen in uw gebed. 

 
Deken Bouman  
 

St. Anna 

 
Op maandag 21 juni mocht kapelaan Blom de nieuwe tuin in-

zegenen van St. Anna, waarna deze feestelijk werd geopend! 
Dankbaar dat we als parochie een goede band hebben met het 

verzorgingstehuis en dat we met de bewoners nog elke zater-
dag om 10.30 uur een H. Mis vieren in de kapel van het huis. 

 

Communiemis 11 juli 

 
Op zondag 11 juli is het zover! De kinderen gaan hun 1e H. 

Communie ontvangen. Het thema voor dit jaar luidt: 'stralend 
als een ster.' Op 30 mei hebben ze zich reeds voorgesteld. 

Dat deze kinderen altijd in hun leven mogen stralen, maar ook 
dat Jezus als een Licht altijd hen nabij mag blijven in hun le-
ven! We hopen op uw begrip dat de kerk op 11 juli alleen 

toegankelijk zal zijn voor de gezinnen van de communi-
canten en genodigden. En we hopen dat het een stralende 

zonnige dag mag zijn! 
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Misdienaars 

 
De hoogste tijd dat er weer een activiteit wordt georganiseerd 
voor de misdienaars! Na een lange coronaperiode waarin het 

lastig was om samen te kunnen komen, hebben we op 18 juli 
een bbq gepland op de pastorie. Dankbaar dat we een gro-
te groep kinderen hebben die trouw de Missen blijven komen 

dienen! 

Kroedwusjwandeling op zaterdag 14 augustus 
 
U allen uitgenodigd om dit mee te beleven!  

De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN 
Heerlen en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwus-
jwandeling. Een wandeling om deze mooie traditie voort te zet-

ten. De Kroedwusj (bos kruiden) is samengesteld uit: twee 
graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onweer  

werende kruiden. Wij gaan onder leiding en uitleg van IVN 
Heerlen op pad om deze kruiden te plukken en te binden.   
Bij de Boskapel in Imstenrade bij het beeld van Maria wordt de 

Kroedwusj gezegend. Het verhaal gaat dat de zeven kruiden 
zijn aangetroffen in het graf van Maria; vanwege dit verband 

vindt de jaarlijkse kroedwusjzegening plaats op of rondom 15 
augustus, Maria Ter Hemelopneming. De kroedwusj wordt  
gebruikt om onheil af te wenden en in huis of op zolder op te 

hangen. Het is noodzakelijk zich aan de richtlijnen van het 
RIVM te houden: 11.00 uur vertrek bij de St. Josephkerk.  
 

Mistijden in de vakantie 
 
De vieringen van de HH. Missen blijven onveranderd in de va-

kantietijd. Aanmelden is niet nodig. 

Kerk en Corona 
 
Op het moment dat parochieblad wordt voorbereid, is de stand 

van zaken als volgt: in principe gaan we mee met de versoepe-
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lingen van de overheid. Maar de precieze instructies van de 

bisschoppen over bv. het zingen, hebben we nog niet ontvan-
gen. We proberen u via andere kanalen op de hoogte te hou-

den. 
 

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 maxi-

mum van 70 personen. 
 

Vormelingen 
 
Op zaterdag 19 juni zijn 20 vormelingen met 4 begeleiders op 

stap geweest naar Wittem. Het was een warme dag en we 
zouden starten met een wandeling van 5 km. Deze hebben we 

door de hitte ingekort tot 2 kilometer. Daarna hebben we een 
rondleiding gekregen door het klooster van Wittem, we hebben 

o.a. de bibliotheek, de grafkelder, de refter en de kerk be-
zocht. Nadat we samen de Heilige Mis gevierd hadden zijn we 
tegenover de kerk, frietjes gaan eten. Het was een warme, 

leerzame en gezellige dag!  
 

Vakantietijd 
 
Het is al bijna vakantie, tijdens deze tijd kun je even de boel 
de boel laten, even nergens aan denken. Na de vakantie zullen 

de vormelingen verder op pad gaan, zal het ledenaantal van 
het ZaterdagMiddagClubje verder uitbreiden, zullen we een 

Alphagroep opstarten. In de vakantietijd gaan we hierover na-
denken hoe wij daar precies invulling aan gaan geven, zodat 

iedereen in onze parochie een veilige plek, een thuis kan vinden. 
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GEDOOPT: 

 

5 juni: Puck van Heumen 
6 juni: Emma Prickaerts 

 

 
 

28 aug.- Huwelijk Ferry Spiertz en Maud Vijgen 
 

Op zaterdag 28 augustus om 13.00 uur zullen Ferry en Maud 
elkaar het jawoord geven tijdens een Eucharistieviering. 

Wij wensen hen beiden Gods zegen toe op hun verdere  
levensweg! 

 

 
OVERLEDEN: 

 
19 mrt: Miet Hofland, 99 jaar 
21 juni Harry Roex  88 jaar 

 

 
INLEVERDATUM 

MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 
 

 

17 AUG 2021 

 

Voor de periode van 28 aug tot 18 okt 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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Vrijdag 2 juli 

Kapel Benzenrade 

19.00 uur: 
 
Jrd. Sjer Mertens; 
Karel Daniëls en overleden 
familieleden;       Ben Vork;  
Ouders Kals-Feyen en voor 
een bijzondere intentie. 
 
Zaterdag 3 juli  

Celebrant: kapelaan Blom  
19.00 uur: 
 

Jrd. fam. J. Vrösch-
Quaedvlieg en kinderen (st); 

Tiny Waterval-Stevens 
 
 

 
Zondag  4 juli 

14e Zondag door het jaar 
Celebrant:Prof. Rohling  
10.00 uur: B van Kerkvoort 

orgel 
 

Jrd. Maria Rober-Muijters; 
Lies Lebens (c);  
voor wederzijdse ouders en 

uit dankbaarheid;  
ouders van Kerkoerle en 

overleden familieleden;  
echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Dinsdag 6 juli 
18.40 uur: Rozenhoedje 

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

Zaterdag 10 juli 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 

 
Zondag  11 juli 
15e Zondag door het jaar 

Eerste Heilige Communie 
basisschool St. Martinus 

Celebrant: kapelaan Blom  
10.00 uur:  
 

Besloten viering voor 
communicanten, familie en 

genodigden 
 
 

Dinsdag 13 juli 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Zaterdag 17 juli  
Celebrant: Deken Schreurs 

19.00 uur: 
 

 
Zondag 18 juli 
16e Zondag door het jaar 

Celebrant: Mgr Schnackers 
10.00 uur: 

 
Jrd. José en Sjef Brouns-
Hupperetz (st);  

echtp. Hoppers-Retera (st); 
Berthi de Esch-Thompson (c); 

Lies Lebens (c) 
Sjeng Haesen en Jo Vrösch  
( senioren sociëteit )  
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Dinsdag 20 juli 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 
Zaterdag 24 juli  

Celebrant:Deken Schreurs 
19.00 uur: 

 
Jan Dietzenbacher en Mien 
Dietzenbacher-Wachelder 

 
Zondag 25 juli 

17e Zondag door het jaar 
Celebrant: kapelaan Blom 
10.00 uur: 

 
Jet Schielen; Kees Niederer; 

Ter intentie van alle overleden 
rectoren en pastoors van 

Welten (st);  
echtp. Hoppers-Retera  (st) 
Wiel Willems en Miemie 

Winkels-Overweel  
( senioren sociëteit ) 

 
Dinsdag 27 juli 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Overleden vrienden;  

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 
Zaterdag 31 juli 

Celebrant: kapelaan Blom 
19.00 uur: 

 
Tonny Bianchi-Dabekaussen,  
Max Bianchi, Nelly Bianchi-

Bisschoff en wederzijdse 

overleden familieleden (st); 

Jo Vrösch vanwege 
verjaardag (c) 

 
Zondag 1 augustus 
18e Zondag door het jaar 

Celebrant: kapelaan Blom 
10.00 uur:  

 
Berthi de Esch-Thompson (c ) 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 

 
Dinsdag 3 augustus 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Vrijdag 6 augustus 

Kapel Benzenrade 
19.00 uur: 

 
Karel Daniëls en overleden 
Familieleden 

 
Zaterdag 7 augustus 

Celebrant:Prof. Rohling 
19.00 uur: 
 

Zondag 8 augustus 
19e  Zondag door het jaar 

Celebrant:Mgr Schnackers 
10.00 uur:  
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Dinsdag 10 augustus 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
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Zaterdag 14 augustus  
Celebrant: Deken Schreurs 
19.00 uur: 

 
Zondag 15 augustus 
Maria TenHemelopneming 

Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur:  

 
Jrd. Jessie Schouten-Wouters 
en de overledenen van de 

famile Schouten;  
Berthi de Esch-Thompson (c);  

overleden ouders Otker- 
Ickenroth (c); Jet Schielen; 
Kees Niederer;   

Ter intentie van wijlen deken 
C. Buschman (st); 

echtp. Hoppers-Retera (st); 
Voor wederzijdse ouders en 

uit dankbaarheid. 
 
Dinsdag 17 augustus 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
 
 

Zaterdag 21 augustus  
Celebrant: kapelaan Blom 

19.00 uur: 
 
 

Jrd. Giel Bleijlevens; 
Nelly Bianchi-Bisschoff en 

Tonny Bianchi-Dabekaussen 
en wederzijdse overleden 
familieleden (st) 

Zondag 22 augustus 

21e  Zondag door het jaar 
Celebrant: kapelaan Blom 

10.00 uur:  
 
Jrd. Wiesje Hermans; 

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Dinsdag 24 augustus 
18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
 

 
Zaterdag 28 augustus 
 

13.00 uur: Huwelijk 
Ferry Spiertz en Maud 

Vijgen 
  

 
Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 

 
Jo Vrösch (c);  

Miet Hofland (c) 
 
 

Zondag 29 augustus  
22e  Zondag door het jaar 

Celebrant: kapelaan Blom  
10.00 uur:  
 

Jrd. Tiny Waterval-Stevens; 
Jrd.  ouders Kuipers-Kurvers 

en overleden kinderen (st); 
echtp. Hoppers-Retera (st ) 
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Tentoonstelling Lijkwade 
 
In de Italiaanse plaats Turijn is een interessant relikwie te  

bezichtigen: de lijkwade van Turijn. De naam zegt het al:  
volgens het verhaal zou Jezus in dit doek zijn gewikkeld na zijn 

dood. Bij de verrijzenis van Jezus is er een afdruk ontstaan in 
het doek. Voor wetenschappers al lange tijd een debat over de 

historische betrouwbaarheid ervan. Maar het zou wel eens 
goed kunnen zijn dat de lijkwade werkelijkheid het doek is 
waar Jezus in gewikkeld is en die een afdruk laat zien van de 

verrijzenis. Als het echt is, dan hebben we een foto van de  
verrijzenis van Jezus. Het belangrijkste is dat de lijkwade een 

goed beeld laat zien van de kruisiging uit die tijd én het brengt 
ons dichter bij de beleving en het besef hoeveel Jezus voor ons 
heeft overgehad om uit liefde voor ons te leiden. Geen  

makkelijk thema maar daarom des te interessanter om meer 
over te horen! Een replica van deze lijkwade zal aanwezig zijn 

in enkele kerken van ons cluster. U bent van harte welkom en 
uitgenodigd voor de volgende momenten waarbij dhr. Joep 
Habets uitleg zal geven over de lijkwade van Turijn: 

- zondag 27 juni ná de Mis van 10.00 u. in de St. Elisabeth  
kapel 

- zondag 4 juli ná de Mis van. 11.15 u. in de St. Josephkerk 
- zondag 11 juli ná de Mis van 11.30 u. in de St. Pancratius-

kerk 
 
 

Herstart dinsdagse orgelconcerten 
 

In de afgelopen maanden lagen de dinsdagmiddagconcerten 
stil. Jo Louppen pakt de draad weer op; met ingang van  
dinsdag 6 juli zal er in de Pancratiuskerk weer een  

orgelconcertje van een half uur zijn op de eerste dinsdag van 
de maand. Welkom, aanmelden is niet nodig; een vrije gave 

wordt op prijs gesteld. 
Tijdstip: 13.00 uur. 
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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! 
 

Auto Zegening 

 
Dit jaar zal weer de traditionele autozegening, of liever gezegd 
zegening van alles wat wielen heeft en waarmee we op reis en 

op weg kunnen gaan, plaatsvinden en wel op zondag 11 ju-
li na de Mis van 11.15 uur bij de St. Josephkerk. Door het ze-

genen willen we ook onze eigen levensreis aan God toever-
trouwen. 
 

Mijn Huisje 
 

Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot. 
Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God. 

Daar praten we even, heel rustig, heel stil, 
God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil. 
Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer, 

maar alles komt thuis bij de lieve Heer.  
 

En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner, 
want Hij is het huis waarin alles mag wonen, 
Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed. 

Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet. 
Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen! 

Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open. 
 
© 2017 Marjet de Jong 

 

 

mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
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Een kijkje achter de kloostermuren 
Vanaf juli is het (zeer waarschijnlijk) weer mogelijk: deelnemen aan 

een rondleidingen door Klooster Wittem: door kerk en kapellen, de 

refter, de tuin, de grafkelder en de monumentale kloosterbibliotheek. 

Na afloop van de rondleiding is er een kopje koffie of thee met een 

stuk vlaai. 

Data en tijd: iedere woensdag en zaterdag van 11:00 uur tot 13:00 u 

Aanmelden is verplicht, want het aantal deelnemers is in verband 

met de coronaregels beperkt. Aanmelden kan tot 9.30 uur op de be-

treffende dag via tel: 043 450 1741 

Prijs: 10 euro incl. koffie/thee en vlaai.  

Koorconcert  Mannenensemble ‘Cantare’ 
Onder leiding van André van Vliet 

Datum en tijd: donderdag 15 juli 2021, 20:00 – 22.00 uur 

Entree: vrije gave 

Opgave vooraf is gewenst, bij de receptie van klooster Wittem, tel. 

043 450 1741   >> Op zondagmiddag 18 juli zijn er tussen 14.00 u 

en 16.00 u enkele korte meditatiebijeenkomsten, waarbij u uitleg 

krijgt hoe u kunt mediteren. U kunt binnenlopen en even toekijken, 

of u aansluiten bij het groepje dat aanwezig is. Plaats: Clemenskapel, 

klooster Wittem (bij te veel aanwezigen wordt een grotere ruimte 

opgezocht).Deelname is gratis; opgave is niet nodig. 
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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 


