OKT/DEC 2021
Allerheiligen/Allerzielen
Advent
16 okt-13 dec
Afscheid kapelaan Blom
Op 5 september namen we met pijn in het hart afscheid van
onze kapelaan Rick Blom. Het was een bijzonder afscheid voor
hem, meer een pastoorsafscheid dan een kapelaansafscheid!
De verbondenheid met zeer velen voor wie hij in afgelopen
jaren zoveel heeft betekend, maar ook de verbondenheid met
de verschillende parochies en verenigingen kwam goed tot zijn
recht.
De Mis in de H. Moeder Annakerk werd geconcelebreerd door
deken Bouman, prof. Stevens en prof. Rohling, terwijl diaken
Keijmis diaconale assistentie verleende. Gekosterd werd door
de kosters van de H. Moeder Anna en van de Molenberg, andere taken zoals het misdienen, lezen en collecteren werden
opgepakt door vrijwilligers van de verschillende parochies. De
zang werd verzorgd dor Chrisko, de schola en het kinderkoor
Welten, waarbij Jo Louppen, Jaap Dekker, Nadine Maes en
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Marieke Cloodt voor de muzikale leiding zorgden. Daarnaast
vond ondersteuning plaats door de Schutterij en door de Suisse.
Tijdens en na de receptie werd koffie, thee en fris aangeboden
door Scouting Welten; 't Bakkes uit Welten zorgde voor de
vlaai. Beide verenigingen zorgden samen voor de tafels, de
kopjes, bordjes en alles wat er nodig was, waarbij dhr. Eussen
ook nog zorgde voor muzikale sfeer.
Bijzonder was ook de bijdrage van de Vlavreters, die in grote
getale gekomen waren en de kapelaan verrasten met de Orde
van Verdienste en een videoboodschap van Lex Uiting; tijdens
de receptie kwam T.O.G. hem zelfs nog een serenade brengen.
's Avonds was er nog een afsluitend samenzijn met de besturen in het gemeenschapshuis Welten, waar hij van vrijwilligers
een nieuw koffiezetapparaat kreeg aangeboden en vanuit het
kerkbestuur een grote kampeertent; niet zozeer omdat hij nu
wat zwervend is, dat ook, maar omdat kamperen zijn grote
hobby is en kampeervrienden ons influisterden dat hij aan een
nieuwe tent toe is.
Een bijzondere dag, niet alleen voor hem, maar voor al onze
parochies. Dank aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet!
We hopen dat het hem goed gaat in Bergen, Afferden en Siebengewald, waar hij nu zijn weg aan het verkennen is; op 17
oktober zal hij om 14.00 uur in Bergen als pastoor worden geïnstalleerd. Uit het oog is zeker niet uit het hart!
Het kerkbestuur.

Kerk en Corona
De bisschoppen hebben na overleg met de overheid bepaald,
dat er in de kerken geen controle op QR-codes plaats zal
vinden. Formeel hoeft de 1,5 meter ook niet meer gehandhaafd, maar om ieders veiligheid kiezen we ervoor om de 1,5
briefjes wel zoveel mogelijk te hanteren, zodat we wat meer
gespreid door de kerk zitten. Wees welkom!
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Allerheiligen / Allerzielen
De herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar zal
als volgt plaatsvinden:
 Zaterdag 30-10 18.00 uur H. Mis in H. Moeder Anna
(deken Bouman)
 Zondag 31-10 10.00 uur H. Mis in de Molenberg (deken
Bouman)
 Zondag 31-10 10.00 uur H. Mis in de Elisabethkapel
(mgr. Schreurs)
 Zondag 31-10 13.30-14.30 inloop in de Pancratius (deken Bouman)
 Zondag 31-10 15.00 Allerzielenlof Welten en zegening
graven (deken Bouman)
 Zondag 31-10 15.00 Allerzielenlof Joseph Heerlerbaan
en zegening graven (diaken Keijmis)
Geen nieuws over een nieuwe kapelaan
Ondanks herhaalde beloften vanuit het bisdom is er nog geen
enkel nieuws over een nieuwe kapelaan. Dankzij inzet van
priesters die daartoe bereid zijn, lukt het om het misschema
voor de komende periode rond te krijgen, hoewel het soms
met hangen en wurgen is. Grote dank dus aan prof. Rohling,
mgr. Schreurs, pastoor Jacobs en mgr. Schnackers.
Zolang er geen nieuwe kapelaan is, kunt u voor alle vragen
voor sacramenten en uitvaarten terecht bij mij: dus de parochies Pancratius, Molenberg, H. Moeder Anna Bekkerveld, Welten en Jospeh Heerlerbaan, inclusief Elisabethkapel. Denk
vooral niet: de deken heeft het te druk, dus we vragen maar
niet; dat zou verschrikkelijk zijn!
Wanneer er geen nieuwe kapelaan zou komen, en dat begin ik
toch steeds meer te vrezen, zullen we er helaas niet aan ontkomen om met betrekking tot het aantal vieringen de tering
naar de nering te zetten. Het oude Kerstschema zal, zelfs als
er een nieuwe kapelaan komt, zeer moeilijk worden door enkele afwezigheden van vervangers. Maar we zetten er samen de
schouders onder, dank voor uw medewerking en vertrouwen!
Deken Bouman
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Herstart kinderkoor
Yes, we gaan weer beginnen! Zit je in groep 4 of hoger en vind
je het leuk om gezellig samen te zingen? Kom dan ook naar
het koortje. Neem gerust een
vriend of vriendin mee. We starten
vanaf 1 november (na de herfstvakantie) op maandag van
15.00-15.45 uur. De repetities
vinden plaats op de Martinusschool
van Welten, ook als je een leerling
van een andere school bent, ben je
welkom! Een aantal keren per jaar zullen we tijdens de H. Mis
in de kerk zingen. Aanmelden kan via nadine@maesklonen.nl of 06-10433562.Kom gerust eens een
keertje proberen, kom meedoen!
Muzikale groetjes, Deken Bouman en Nadine Maes

Sint Maarten
Op woensdagavond 10 november is om 18:30 uur de jaarlijkse Sint Maartensviering in Welten. Na afloop gaan we met
de lampionnen over staat. Ook kinderen van andere wijken zijn
hier welkom!

Drie zondagen patroonsfeesten.
11 november is de dag, de dag van Sint Martinus, onze patroon. We vieren dit liturgisch op een zondag in de buurt; dat
zal dit jaar op 14 november zijn. De H. Mis van 10 uur zal dan
worden opgedragen ter ere van onze patroonheilige. Op 21
november viert T.O.G. feestelijk het feest van de patroon van
de muziek, St. Cecilia. Een week later wordt deze zelfde patroon geëerd in het Ceciliafeest van het gemengd
kerkelijk zangkoor Welten-Heerlerbaan
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H. Vormsel brugklassers
Op vrijdag 19 november om 18.00 uur zullen de vormelingen van ons cluster het sacrament van het Heilig Vormsel
ontvangen in de St. Josephkerk. De Vormheer is nieuwe
vicaris generaal Quaedvlieg. Het betreft Sofie Batens – Yme
van den Berg – Marieke van den Bongard - Nairi Buisman –
Qiu Coenen - Lexie Dassen - Kendrick Dassen – Nathan Geensen – Dylano Gielen – Jolie Göbbels – Daan Graat – Minke Heinrichs – Anne van de Kandelaar – Sophie Kolenburg – Jasmijn
van der Laan – Melanie van der Lee – Teije Niels - Joep Schneiders – Mees Silvertand - Mirte Smeets – Lynn Stadhouders
– Alyson Steins - Quinn Vermeulen – Myrthe Voragen – Lisa
Winnubst - Nina Wronowski.
Wij wensen deze kinderen de kracht van de H. Geest en heel
veel zegen!

Viering Advent
Zaterdag 27 november vieren we de eerste Advent. Zaterdag om 19 uur is er een gezinsmis, in Welten, waarin de Adventskransen zullen worden gezegend. Hierover komt nog nadere informatie naar de kinderen toe, maar houd de datum
vast vrij!

Communie en Vormsel 2022
Op de basisscholen de Broederschool, Eikenderveld, St. Tarcisius, en Windekind zijn de aanmeldingsformulieren voor de
eerste Heilige Communie (groep 4) of het vormsel (groep 8)
uitgereikt. Op de basisschool St. Martinus Welten zal dit binnenkort gebeuren.
Wie geen formulier heeft ontvangen en toch wil deelnemen kan
contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg,
emailadres: anita@pancratiusheerlen.nl, telefoon: 0640508492.
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Is uw kind niet gedoopt en wilt u toch dat zij of hij de eerste
Heilige Communie of het vormsel ontvangt, dan kunt u contact
opnemen met deken Bouman.
De Eerste Heilige Communieviering vinden dit schooljaar
plaats:
Moeder Anna kerk: zondag 15 mei 2022 om 11.30 uur (Basisschool Tarcsius)
Moeder Anna kerk: zondag 22 mei 2022 om 11.30 uur (Basisscholen Eikenderveld/Windekind)
St. Martinuskerk: Hemelvaartsdag 26 mei 2022 om
10.00 uur (Basisschool St. Martinus)
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk Molenberg: zondag 29 mei
2022 om 10.00 uur (Broederschool)

ZaterdagMiddagClubje
We horen vaker van ouders dat de kinderen altijd tijdens de
communielessen heel erg genieten van de bijbelverhalen en de
uitleg hierover. En dat ouders geloofsopvoeding belangrijk vinden voor de opvoeding van hun kinderen.
Daarom organiseren we als samenwerkende parochies een
ZaterdagMiddagClub.
Dit Clubje is van 14.00 – 16.00 uur in de pastorie van Welten, Welterkerkstraat 3 in Heerlen.
We starten meestal met een knutselwerkje en na een korte
pauze gaan we samen naar een bijbelverhaal luisteren. Meestal
hebben we daarna nog tijd over om een kaarsje te gaan aansteken in de kapel. We eindigen altijd met samen spelen, binnen of buiten. Het is altijd reuze gezellig! Wij vragen geen contributie, maar natuurlijk is een vrije gave altijd welkom. En ook
al ben je niet in de gelegenheid om elke zaterdag te komen,
dan hoeft dat geen probleem te zijn.
Het lijkt mij fijn om samen met jullie ook na het communietraject samen op weg te gaan richting het vormsel….
Als je denkt dit is misschien iets voor mijn kind kun je altijd
informatie krijgen bij onze catechiste Anita van den Berg, dat
kan via de mail of telefonisch. Mail: anita@pancratiusheerlen.nl
Telefoon: 06-40508492.
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Dameskoor St. Martinus stopt
Door de Coronatijd heeft het Dameskoor St. Martinus helaas
aangegeven te gaan stoppen. Dit koor is opgericht in Mei 1972
op aanvraag den de toenmalige pastoor Trienekes. Het besluit
is ingegeven door de vergrijzing van het koor, de perikelen van
Corona en het geringe aantal dames dat, al dan niet gevaccineerd, is overgebleven.
Bij vele gelegenheden hebben zij in de afgelopen jaren gezongen, tot de Coronatijd vooral maandelijks in de zaterdagavondmis. Zij repeteerden en zongen onder de bezielende leiding van Elly Meex.
Recent zijn we een laatste keer met de dames samengeweest
in ons gemeenschapshuis Welten met een kop koffie en een
stuk vla, om terug te denken aan vroegere tijden en om hen
letterlijk in de bloemetjes te zetten.
Ook langs deze weg willen we Elly en alle dames danken
voor alles, wat zij al die tijd (nét geen 50 jaar!) hebben betekend.
Hans Bouman, als pastoor van de parochie Welten.

Oproep: Stichting Chrisko zoekt opslagruimte voor
hun materialen
Stichting Chrisko moet per 1-1-22 de opslagruimte die ze nu
huren verlaten, omdat de gemeente het pand gaat slopen. Dat
betekent dat zij een nieuwe opslagruimte zoeken voor alle
spullen die gedurende het jaar gebruikt worden voor hun activiteiten. Dat zijn spel- en speelmaterialen, maar ook facilitaire
middelen voor jeugdclubs en zomerkamp.
Het gaat om een ruimte van ongeveer 40 vierkante meter
vloeroppervlakte.
Wie kan helpen? Heeft u een opslagruimte die Chrisko kan gebruiken? Weet u een opslagruimte te huur? Laat het ons weten
via 06-21891859 of secretariaat@stichtingchrisko.nl
N.B. we zoeken geen opslagboxen zoals Shurgard ea.
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IN MEMORIAM
OVERLEDEN IN DE PERIODE NOVEMBER 2020 tot HEDEN,
CREMATIE met PRIESTER of met UITVAART VANUIT ONZE
PAROCHIEKERK.

2020
06
23
25
14
19
23
28

Nov
Nov
Nov
Dec
Dec
Dec
Dec

09
19
23
15
17
18
19
21
21
18
03
24

Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mei
Juni
Juli
Aug
Sep

Luciano Spiga
Philomena Leenders-Neven
Wiel Willems
Jan Hendrik Ubachs
Sjeng Haesen
Jo Vrösch
Arthur Slijpen
2021
Gerrit Keet
Els Akkerman-van Soest
Mimi Winkels-Overweel
Miep Renders-Koper
Mieke Otker-Ickenroth
Berthi de Esch-Thompson
Miet Hofland
Lies Lebens
Harry Roex
Ludwig Hermans
Fien Kurvers-Dabekaussen
Mia Simons-Severens
MOGE ALLEN RUSTEN IN VREDE
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88jr
81jr
95jr
57jr
92jr
90jr
91jr
98jr
83jr
98jr
93jr
97jr
82jr
99jr
84jr
88jr
83jr
91jr
87jr

GEDOOPT:
21 aug: Nolan Ortmans
21 Aug: Rhune Coppers
29 aug: Luuke Vaessen
29 aug: Oskar Vervoort
29 aug: Robin van der Waals
29 aug: Denomy Stam

OVERLEDEN:
24 sept. Mia Simons-Severens 87 jr.

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

30 NOV 2021
Voor de periode van 11 dec-17 jan 2022
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 16 oktober
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur

Zaterdag 23 oktober
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur
Jo Vrösch (c);
Fien Kurvers-Dabekaussen (c)

Overleden ouders Rezie
Lipperts en Eduard Piechocki

Zondag 24 oktober
30e Zondag door het jaar
Celebrant: deken Bouman
10.00 uur:

Zondag 17 oktober
29e Zondag door het jaar
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: DamesKwartet
Viele

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

Jrd. Elly Huppertz-Stevens,
ouders Stevens-Jacobs,
ouders Huppertz-Clignet,
Sjeng Jacobs, Annie Stevens
en Hub Huppertz (st);
jrd. Jeanny de Vlieger-Laeven
en overige familie (st);
jrd. Sjir Stams (st);
Sjeng en Marion Haesen ( c );
echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Franssen-Vleugels

Dinsdag 26 oktober
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st);

Zaterdag 30 oktober
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur:

Dinsdag 19 oktober
18.40 uur: Rozenhoedje

Fien Kurvers-Dabekaussen
(seniorensociëteit); Ben Vork
en fam. Frijns-Dekkerklein

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Harry Roex (c)

10

Zondag 31oktober
31e Zondag door het jaar
Allerheiligenviering
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Trio Vivente

Dinsdag 2 november
18.40 uur: Rozenhoedje
Ouders Maigray-Schreurs en
zoon Georges; echtp.
Hoppers-Retera (st);
ouders Paffen-Wachelder

Jrd. ouders GelissenKipperer; jrd. Jan Maes;
echtp.Hoppers-Retera (st);
ouders van AlebeekVerhijden en overleden fam.
leden (st); José en Sjef
Brouns-Hupperetz (st); Miet
Hofland (c); echtp. LuijtenWinnekes; Wim Ellenbroek;
overledenen fam. MaesFeijen; overledenen fam.
Savelsbergh-Eijmael; fam.
Buck-Offergelt en Hub
Rutjens ( st ); Hub Volders en
Bertha Volders-Hupperetz
(st); ouders Mathieu HeutsQuadvlieg; Giel Bleijlevens;
Berthi de Esch-Thompson (c);
Voor alle overleden
weldoeners van onze
parochie( st); Onze lieve
Vrouw en alle Heiligen ( st)

Zaterdag 6 november
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur :
Ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille; Tiny
Waterval-Stevens; Jrd Ouders
Huynen-Langen
Zondag 7 november
H. Willibrord
Celebrant: deken Schreurs
10.00uur: Jean Lardinois org.
Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor wederzijdse ouders en
uit dankbaarheid; ouders en
Mia en Leo Scheepens en
broer Jan
Dinsdag 9 november
18.40 uur: Rozenhoedje

Allerzielenlof en zegening
van de graven
15.00 uur: Greg. Schola
Celebrant: deken Bouman

Overleden vrienden;
echtp. Hoppers-Retera (st)
Woensdag 10 november
Sint Maarten viering
Celebrant: deken Bouman
18.30 uur
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Zaterdag 13 november
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur :

Zondag 21 november
Christus Koning
Ceciliafeest Harmonie
T.O.G
Celebrant: deken Bouman
10.00 uur: T.O.G

6wkn dienst Mia SimonsSeverens;
Harry Roex (c)

Jrd. Eric Luyten en May
Luyten (st); ouders Nic
Ramaekers en Riet
Ramaekers-Münstermann;
echtp. Hoppers-Retera (st);
fam. de Esch-van de
Winkel(st); Berthi de EschThompson (c);
Jrd. Jo Mertens (st)

Zondag 14 november
33e Zondag door het jaar
Celebrant: deken Bouman
10.00 uur:
Jrd. Emile Luijten;
Jrd. Albert Corten;
echtp. Hoppers-Retera (st)
Ouders Moonen-Savelsbergh
(st); Jrd Trautje JanssenStevens en Hubert
Janssen(st)

Dinsdag 23 november
18.40 uur: Rozenhoedje
Jrd. Louise Paffen;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 16 november
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 27 november
Begin Advent
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur : Gezinsmis

Zaterdag 20 november
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur :

Jo Vrösch (c); Jrd. J.VröschQuadvlieg en kinderen (st)

Fien Kurvers-Dabekaussen (c)
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Zondag 28 november
1e Zondag van de advent
Caeciliafeest Gem. Kerk.
Zangkoor St. Joseph
Heerlerbaan-Welten
Celebrant: deken Bouman
10.00 uur:Greg. Schola

Harry Roex (c);
voor wederzijdse ouders en
uit dankbaarheid;
echtp. Hoppers-Retera
(st);Sjef Brouns vanwege
verjaardag (st)
Dinsdag 7 december
18.40 uur: Rozenhoedje

Jet Schielen; Kees Niederer;
Hub Rutjens; echtp. HoppersRetera (st);Wim Schrijvers en
Diny Schrijvers-Tijhuis; Berthi
de Esch-Thompson (c)

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Paffen-Wachelder;
Jan-Hendrik Ubachs (c)

Dinsdag 30 november
18.40 uur: Rozenhoedje

Zaterdag 11 december
Celebrant:
19.00 uur :

Carola Tuinstra-Kloppenburg;
Echtp. Hoppers-Retera (st)

Fien Kurvers-Dabekaussen (c)

Zaterdag 4 december
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur :

Zondag 12 december
3e Zondag van de advent
Celebrant:
10.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens;Ter
ere van de H. Barbara (st)

Echtp. Hoppers-Retera
(st);John Beuken (c)

Zondag 5 december
2e Zondag van de advent
Celebrant: deken Schreurs
10.00 uur:
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Alphacursus
Samen eten, elkaar ontmoeten, samen praten, samen lachen, samen
leren en naar elkaar luisteren, dat is Alpha.
Deze cursus geeft een heldere en aansprekende uitleg over het Katholiek geloof. We denken na over wat het Katholiek geloof nu eigenlijk is, hoe we het kunnen beleven en hoe het persoonlijk wordt.
Alpha is vrijblijvend en geschikt voor iedereen die hier meer over wil
weten. De cursus is zowel geschikt voor degene die pas Katholiek is
geworden als voor degene die (opnieuw) op zoek wil gaan naar de
basis van het Katholieke geloof.
De avonden worden gehouden in de pastorie van Welten. Elke bijeenkomst begint om 18.00 uur met een gezellige maaltijd, op deze
manier leren we elkaar beter kennen. Daarna gaan we hierover samen verder praten en denken over het thema van deze avond, er zal
altijd voldoende tijd zijn voor persoonlijke vragen. Om 20.30 uur
wordt de avond afgesloten.
Voor aanmelding van deze cursus kunt u een afspraak maken voor
een intakegesprek met onze catechiste Anita van den Berg. Email
anita@pancratiusheerlen.nl of telefonisch 06-40508492

Nieuwsbrief Pancratius
Vanuit de Pancratius wordt iedere week een digitale nieuwsbrief 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!
In de komende periode zal hier ook regelmatig informatie over de
andere parochies worden gepubliceerd.

Diakenwijding Theo Cloodt
Door onze bisschop mgr. Smeets is onze parochiaan Theo Cloodt
toegelaten tot de wijding tot permanent diaken, nadat hij nu zijn
parttimestudie op het Theologisch Instituut Rolduc en zijn stage in
Kerkrade succesvol heeft afgrond.
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Vanwege de ziekte van de bisschop zal hij waarschijnlijk gewijd worden door de hulpbisschop mgr. de Jong. Deze wijding zal plaatsvinden op zaterdag 30 oktober om 10.30 uur in de Christoffelkathedraal in Roermond. De bisschop is voornemens hem na de wijding te benoemen als vrijwillige permanent diaken in Heerlen. Nadere
details over zijn aandachtsgebieden zullen later worden ingevuld.
Op zondag 31 oktober zal hij in de HH. Missen in de St. Pancratiuskerk voor het eerst als diaken assisteren om 9.00 en
11.30 uur. Na de H. Missen is er in de kerk zelf gelegenheid
om hem te feliciteren.
Wij wensen hem een hele goede voorbereiding toe op de wijding, en
we wensen hem, zijn echtgenote Marieke en de verdere familie van
harte proficiat en heel veel zegen!

Deken Bouman

Gerardustocht
Op zaterdag 16 oktober, feestdag van de heilige Gerardus, die
feestelijk gevierd wordt in Klooster Wittem, is er weer de jaarlijkse
Gerarduswandeling vanuit Welten naar Wittem. In de dagkapel van
de St.-Martinuskerk starten we om 8.00 uur met het pelgrimsreisgebed. Aankomst in Wittem tegen 11.30 uur, waar u kunt aansluiten
bij de eucharistieviering van 12.15 uur. U kunt terug met de lijnbus
(lijn 47 - bij Parkstad Stadion overstappen op lijn 2). Deelname is
gratis en opgave is niet nodig. Meer informatie: kloosterwittem.nl/Agenda
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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
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
Belangrijke datums:
oktober: Wereldmissiemaand
9 nov. Lichtjeswandeling Kristallnacht
zondag 21 nov. Jubileum diaken Keijmis
Info: parochiesecretariaat Welten
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