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DEC/JAN 2022  
Kerstmis 

11 dec-23 jan 
 

Advent: licht in het donker  
 
De Corona én de maatregelen hakken er voor veel mensen 

weer opnieuw stevig in. Dat kan je belasten en bedrukken. 
Juist in de Advent kunnen we beseffen, dat het donker niet het 

laatste woord heeft, maar dat er in alle omstandigheden van 
het leven licht kan zijn en het licht zelfs verder kan groeien. In 
Israël was het 2000 jaar geleden zelfs schijnbaar uitzichtloos: 

de Romeinen bezetten het land en leken niet van plan ooit 
weer weg te gaan. Juist in die beklemming kwam er een nieu-

we koning, kwetsbaar als een klein kind, geboren in een stal. 
Dit kind wil ook voor ons geboren worden en een lichtpunt in 
het donker zijn!  

Of en hoe we de Kerstvieringen door kunnen laten gaan, is nog 
niet duidelijk: maar in elk geval zal het Kerstmis worden, 

Christus zal voor ons geboren worden!  
Voor u allemaal, mede namens het pastorale team, het kerk-
bestuur en de lokatieraden: van harte een zalig Kerstmis, een 

goede jaarwisseling en een gezegend 2022!  
Deken Bouman 
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Kerstmis 

 
Voor Kerstavond is kapelaan Roderick van Attekum bereid  

gevonden om de vieringen in Welten te verzorgen. Nee, hij is 
(helaas!) niet de nieuwe kapelaan; hij studeert Bijbelweten-
schappen in Rome en is inwonend docent op het Groot-

Seminarie Rolduc. Hij is beschikbaar voor zowel de kindervie-
ring van 17.30 uur als de HH. Missen van 20 en 22 uur, na-

tuurlijk onder voorbehoud van Coronaregels. Wij willen hem 
danken voor deze bereidheid en hopen dat we ondanks de om-
standigheden zo in Welten toch goed Kerst kunnen vieren! 

Voorbehoud CORONA regels 
 

Op het moment van het verschijnen van het parochieblad is 
nog niet bekend, wat de mogelijke impact van de Coronaregels 
voor kerkelijke vieringen in de periode is. Houd daarom de 

websites van de parochies goed in de gaten. Wanneer een 
mailtje stuurt naar parochiepost@rkheerlen.nl krijgt u we-

kelijks een emailnieuwsbrief met de meest actuele situatie. 

Vormsel 2021: proficiat! 
 
In de Annakerk hebben op vrijdag 19 november 25 vorme-
lingen het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen 

van de Vicaris-Generaal Quaedvlieg . 'Luister naar de zaaier' 
was het thema van de Vormselmis. Er zijn mensen die de 

Woorden van Jezus snel vergeten, ze zijn als zaadjes die verlo-
ren gaan. Maar mensen die met heel hun hart luisteren, zijn 
als zaadjes die in de goede grond vallen. Ze zullen mooie  

dingen doen voor God en voor alle mensen. De vormelingen 
hebben over deze woorden nagedacht en zeiden Ja!! Zij zullen 

als christenmensen verder gaan en niet alleen met woorden, 
maar ook met daden.  

Op zondag 5 december zal Mees Houben het sacrament van 
het Heilig Vormsel ontvangen van deken Bouman in de Pancra-
tiuskerk. 

We willen alle vormelingen van harte feliciteren en hun veel 
succes en geluk wensen op hun verdere levenspad! 

mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
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Communie en Vormsel 2022 
 
Op de basisscholen de Broederschool, Eikenderveld, Tarcisius, 

Windekind en St. Martinus zijn de aanmeldingsformulieren voor 
de eerste Heilige Communie (groep 4) of het vormsel (groep 8) 

uitgereikt. 
Wie geen formulier heeft ontvangen en toch wil deelnemen kan 
contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg,  

anita@pancratiusheerlen.nl, telefoon: 06-40508492. 
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 Communievieringen vinden dit schooljaar 
plaats: 

Moeder Anna kerk: zondag 15 mei 2022 om 11.30 uur (Basis-
school Tarcisius) 
Moeder Anna kerk: zondag 22 mei 2022 om 11.30 uur (Basis-

scholen Eikenderveld/Windekind) 
St. Martinuskerk: Hemelvaartsdag 26 mei 2022 om 

10.00 uur (Basisschool St. Martinus) 
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk: zondag 29 mei 2022 om 
10.00 uur (Broederschool) 

 
De ouderavond van de communicanten van de broederschool 

heeft al plaatsgevonden. De ouderavonden van de basisscholen 
Windekind – Eikenderveld – Tarcisius zijn vanwege corona  
uitgesteld naar januari.  

De communielessen zullen in januari worden opgestart. Deze 
lessen vinden plaats op de betreffende scholen. Alleen als dit 

niet op school mogelijk is door de coronaregels zullen deze 
plaatsvinden voor de Broederschool in de Onze Lieve Vrouw 

van Lourdeskerk en voor de basisscholen Windekind- Eiken-
derveld - Tarcisius in de kapel van de Annakerk. De kapel is 
hiervoor tijdens de coronatijd ingericht als klaslokaal. De ou-

ders/verzorgers van de communicanten zullen hierover per 
mail bericht krijgen. 

We wensen de ouders een heel mooie, gezellige en gezegende 
voorbereidingstijd naar de communie! 
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De info avond over het vormsel is vanwege de coronamaatre-

gelen uitgesteld naar januari De ouders/verzorgers en vorme-
lingen zullen hierover via de mail bericht ontvangen. 

 

“Nieuws” over een nieuwe kapelaan 
 
Vanuit het Bisdom ontvingen we bericht, dat men bezig is met 
een nieuwe kapelaan voor Heerlen. Klinkt op zich goed, maar 

weinig concreet. Want de vicaris-generaal mailt: "Wel is  
duidelijk dat het zeker niet meer dit jaar wordt, maar mijn 

hoop is begin 2022”. 

 

Afspraken deken Bouman met kapelaan Beijk en 
deken Kuijer 
 

Recent is het tot een ontmoeting gekomen tussen deken  
Bouman, kapelaan Beijk en deken Kuijer. In een ontspannen 
sfeer is niet ingegaan op schuldvragen of verwijten; wel is de 

verbazing met elkaar gedeeld waarom de afstand tot elkaar zo 
is, als ze is.  

Tijdens het gesprek heeft deken Bouman (als pastoraal ver-
antwoordelijke voor Heerlen Centrum/Zuid) beide collega’s  
verlof gegeven als priesters actief te zijn binnen het gebied, 

dat door de bisschop aan zijn zorgen is toevertrouwd. Zij kun-
nen dit doen op dezelfde basis als andere emeriti, zoals deken 

Schreurs en pastoor Jacobs; afhankelijk van hun mogelijkhe-
den en de plaatsen, waar ondersteuning nodig is. Concreet  
betekent dit in eerste aanzet dat beiden beschikbaar zijn voor 

vieringen in zorgcentra en dat deken Kuijer de zorg op zich 
neemt voor de maandag- en vrijdagavondmis in de Annakerk 

in december-januari tijdens de vakantie van pastoor Jacobs. 
Wij hopen samen op een goede samenwerking en een nieuwe 
start in deze Advent; ook hopen we als priesters zo een signaal 

en voorbeeld te zijn, dat moeilijkheden altijd overwonnen kun-
nen worden en er altijd een nieuw begin gemaakt kan worden, 

zoals God ook steeds weer een nieuw begin maakt met ons. 
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Kerstavond Pancratius: uitzending lokale omroep 
Landgraaf 
Gezien de onzekerheden over de vieringen, maar ook ten dien-

ste van hen die mogelijk ziek of in quarantaine zijn, worden 
zoals vorig jaar weer afspraken gemaakt met de firma Baadjou 

en de Lokale Omroep Landgraaf over de live uitzending van de 
beide Kerstavondmissen van de Pancratius om 19 uur en om 

21 uur. De uitzending zal te zien zijn op Ziggo Kanaal 49 
https://www.youtube.com/user/OmroepLandgraaf en via di-
verse facebookkanalen.  

Overdracht gemeenschapshuis Welten 

 
Zoals u al in de Welterkoerier hebt kunnen lezen, is het  
gemeenschapshuis Welten recent door het Kerkbestuur over-

gedragen aan de stichting ’t Patternaat. 
Het kerkbestuur stelde het gemeenschapshuis eerder gratis ter 
beschikking aan de stichting exploitatie. Deze stichting betaal-

de aan het kerkbestuur alleen dat bedrag, wat nodig was om 
de BsGW en de verzekering te betalen. Het kerkbestuur had 

dus geen inkomsten uit het gemeenschapshuis en ook geen 
huuropbrengsten om tot renovatie te komen. 
In de nieuwe situatie heeft de stichting ’t Patternaat het eigen-

dom van het gemeenschapshuis. Daarmee gaan enthousiaste 
Weltenaren aan de slag om het gebouw toekomstbestendig te 

maken voor de gemeenschap. Als stichting kunnen zij gemak-
kelijker overheden en fondsen aanspreken om tot financiering 
van een renovatie te komen. Als kerkbestuur willen we  

meedenken waar we kunnen! 
Het kerkbestuur is dankbaar voor het enthousiasme van deze 

groep en heeft dan ook graag meegewerkt aan dit initiatief. 
Aan de gemeenschap bouwen we samen! 

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 vin-

den voor de opvoeding van hun kinderen. 

https://www.youtube.com/user/OmroepLandgraaf
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Daarom organiseren we als samenwerkende parochies een  

ZaterdagMiddagClub. 
Dit Clubje is van 12.00 – 16.00 uur in de pastorie van 

Welten, Welterkerkstraat 3 in Heerlen.  
We starten meestal met een kleine lunch, vervolgens 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 eindi-

gen 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 gele-

genheid om elke zaterdag te komen, dan hoeft dat geen pro-
bleem te zijn. 

Het lijkt mij fijn om samen met jullie ook na het communietra-
ject 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. 
 

Vrijwilligersavond. 

Als dank voor het werk dat onze vrijwilligers in de voorbije pe-

riode in en om onze kerk hebben gedaan, willen we voor hen 
weer een gezellige avond organiseren.Mits de Coronaregels het 

dan toelaten, willen we dit op zaterdag 5 februari 2022  
doen.De opzet is om aansluitend aan de avondmis van 19.00u, 
die ook uit dankbaarheid aan de vrijwilligers wordt opgedra-

gen, bij elkaar te komen in het Gemeenschapshuis van Wel-
ten.Hoe het programma die avond komt uit te zien, is op dit 

moment nog niet bekend.Een persoonlijke uitnodiging en in-
formatie over de invulling van de avond volgt als dit concreet 
is.Wel vragen wij u de datum nu alvast in uw agenda noteren.  

 

Parochieoverleg St. Martinuskerk Welten-Benzenrade. 
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IN MEMORIAM 
 
Op 24 september 2021 overleed, op de leeftijd van 87 jaar, 

ons zeer gewaardeerd koorlid Mia Simons-Severens. 
Mia Simons werd in 1968 lid van het Kerkelijk Zangkoor  

St Caecilia Heerlerbaan. Ze verhuisde in 1995 naar Welten  en 
stapte meteen over naar het Kerkelijk Zangkoor St Joseph van 
de Martinusparochie te Welten. 

Ze was derhalve meer dan 50 jaar actief lid van ons koor. 
In al die jaren hebben we haar ervaren als een zeer trouw lid 

dat, als het even kon, altijd aanwezig was op repetities en uit-
voeringen.  Ook in de tijd dat ze op het persoonlijke vlak nogal 
wat tegenslagen moest incasseren is ze het koor altijd trouw 

gebleven.Mia Simons straalde in het koor vriendelijkheid en 
hartelijkheid uit en stond altijd klaar voor andere leden.  

Voor haar jarenlange inzet voor ons koor zijn we haar veel 
dank verschuldigd. Wij verliezen een goede zangeres en een 
trouw lid en zullen haar inzet node missen. 

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie 
veel sterkte toe. 

 
Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten  
    

Kerst- ziekencommunie. 
 

De kerst- ziekencommunie kan ook dit jaar weer worden ont-

vangen.  
Hiervoor kan men een afspraak maken met Deken Bou-
man  

             tel: 06-10983891                         
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Vieringen Kerstdagen 

  24-12 25-12 26-12 

St. Pancratius 

19.00 uur 9.00 uur   

21.00 uur 11.30 uur 11.30 uur 

St. Martinus 
 
 

17.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 

20.00 uur     

22.00 uur     

St. Joseph 18.00 uur 11.30 uur 11.15 uur 

St. Elisabeth 20.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 

Molenberg 19.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 

Moeder Anna 17.30 uur     

 

Laatste Bericht: Bisschoppen breiden coronamaatrege-

len uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de co-

ronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te 

breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen 

op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk 

worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden 

en dit geldt ook voor Kerstmis. 

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als an-

dere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. 
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Parochiekantoor: 
 
Dinsdag 28 December is het parochiekantoor gesloten. 

 
Wij wensen U allen een Zalig Kerstfeest en een gelukkig 
Nieuwjaar. 

 
GEDOOPT: 

12 sep: Liz Schormans 
12 sep: Jop Brouns 

24 okt: Oliver Delahaije 

 

 
OVERLEDEN: 

28 okt: Truus Boosten-Storm, 91 jr 
14 nov: Fieny Stevens-Savelsbergh, 91 jr 

25 nov:  Wilma Weerts-Claessens, 93 jr 
 

 
INLEVERDATUM 

MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

 

11 JAN 2022 

 

Voor de periode van 22 jan – 26 feb 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. 
 

 
 

 
  

mailto:sintmartinus@home.nl
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Zaterdag 11 december  

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur : 

 
Fien Kurvers-Dabekaussen (c) 
 

 
Zondag 12 december 

3e Zondag van de advent  
Celebrant: Deken Schreurs 
10.00uur:Orgel: A Sluijsmans 

 
Jrd. Annelies Vaessen-de 

Esch; echtp. Hoppers-Retera 
(st); John Beuken (c) 
 

 
Dinsdag 14 december 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Jrd. ouders Wachelder-Hazen; 
echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Zaterdag 18 december  
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur : 
 
 

Zondag 19 december 
4e Zondag van de advent 

Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur:  
 

Jrd. ouders Ploumen-
Hoeppener (st); jrd. Sjef 

Kuipers; jrd. Roos Meertens-
Luyten; Sjeng Haesen en 
dochter Marion; echtp. 

Hoppers-Retera (st); 

Dinsdag 21 december 

 
I.v.m. de omstandigheden 

gaat de Kerstviering voor 
de verenigingen niet door. 
 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Echtp.  Hoppers-Retera (st) 

 
Vrijdag 24 december 
 
KERSTAVOND 

 
17.30 uur: Gezinsviering 

Celebrant: kapelaan van 
Attekum 
 

20.00 uur: 
1e Nachtmis 

Celebrant:kapelaan van 
Attekum 
 

Math Noé en overleden 
familieleden 

 
22.00 uur: 
2e Nachtmis 

Celebrant:kapelaan van 
Attekum 

Vocaal Totaal olv A. Vallino-
Ravetta 

 
Overledenen van de fam. 
Schouten; ouders Kerckhofs-

Smeets en zoon Jo en fam. 
Fransen 
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Zaterdag 25 december 

1e Kerstdag 
Celebrant:Deken Bouman 

10.00 uur:Chrisko Ensemble  
(opvoering Kerstspel) 
 

Eerste jrd. Jo Vrösch; 
overleden ouders Otker-

Ickenroth (c); fam. Buck-
Offergelt en Hub Rutjens; 
levenden en overleden leden 

van het Legioen van Maria 
(st); Giel Bleijlevens;  

Jan van As 
 
Zondag 26 december 

2e Kerstdag 
Feest van de H. Familie 

Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur: 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Dinsdag 28 december 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp.  Hoppers-Retera (st) 

 
Zaterdag 1 januari 
Maria, Moeder van God  

Celebrant: Deken Schreurs 
10.00 uur :Ensemble 

Excludent 
 
Miet Hofland (c); ouders 

Otker-Ickenroth (c); John 
Beuken (c); uit dankbaarheid 

voor het afgelopen jaar (st) 
Tiny Waterval-Stevens 

Zondag 2 januari 

Openbaring des Heren 
Celebrant: Deken Bouman 

10.00uur:Orgel: A Sluijsmans 
 
Harrie Roex (c);  

echtp. Hoppers-Retera (st); 
José Brouns-Hupperetz 

(vanwege verjaardag st)  
 
 

Dinsdag 4 januari 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Ouders Paffen-Wachelder;  
echtp. Hoppers-Retera (st) 

 

 
Zaterdag 8 januari 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur :  
 

Jrd. Jef Frederiks;  
echtp. Mom-Beuken (st) 
 

 
Zondag 9 januari 

Doop van de Heer 
Celebrant: Deken Bouman 
10.00 uur: 

 
Jrd. emeritus pastoor  

G.W. Peters, zijn zus en zijn 
ouders (st);  
Sjir Sijstermans vanwege 

verjaardag;  
echtp. Hoppers-Retera (st)) 
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Dinsdag 11 januari 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Echtp.  Hoppers-Retera (st) 
 
Zaterdag 15 januari  

Celebrant:  
19.00 uur : 

 
Jrd. Sjef Consten en Fieny 
Consten-Quaedvlieg (st); 

ouders Kurvers-Eussen en 
kleindochter Mireille;  

Fien Kurvers-Dabekaussen (c) 
 
Zondag 16 januari 

2e zondag door het jaar  
Celebrant:  

10.00 uur: 
 

Jrd. Hub de Esch en ouders 
de Esch-Bergs (st);  
echtp. Hoppers-Retera (st); 

 

Dinsdag 18 januari 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 

Echtp.  Hoppers-Retera (st) 
 
 

Zaterdag 22 januari 
Celebrant:  

19.00 uur : 
 
Harrie Roex (c) 

 
 

 
Zondag 23 januari 
3e zondag door het jaar  

Celebrant:  
10.00 uur: 

 
 

Jrd. Jo Winkels en Mimi 
Winkels-Overweel; 
echtp. Hoppers-Retera (st)

Bezichtiging Kerststal Pancratiuskerk 
 
Dit jaar is er weer de volledige kerststal in de Pancratiuskerk! 
Deze kan worden bezichtigd bij de reguliere openingstijden van 

de kerk, maar ook extra in het eerste deel van de middag van 
Eerste en Tweede Kerstdag. Welkom! 

Alpha cursus 
 
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  
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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: nu voor alle parochies 
 
De digitale Pancratius-nieuwsbrief is verbreed naar een 

nieuwsbrief voor alle parochies. Wilt u deze ontvangen? 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 eenvou-
dig kunt uitschrijven, hoewel we dat niet verwachten! 
 

 

Volg de ster 

 
Kom, volg het spoor  

van de ster, heel gericht, 
dwars door het donkere dal. 
 

Die ster gaat je voor 
tot je rust vindt en licht, 

bij ’t kind in een simpele stal 

 

 

mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
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Adventsactie 
 
Tijdens de Adventsperiode vraagt de Adventsactie aandacht 

voor de hoop. Hoop op de komst van het licht. Hoop op een 
betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en 

dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. 
Hoop is nooit vanzelfsprekend.  
Daarom vertelt de Adventsactie verhalen van mensen die met 

toewijding en hun liefde een verschil maken. Er zijn gelukkig 
hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg van moeders en jonge 

kinderen. In 2019 was het kindersterfte gedaald tot het laagste 
punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met 
meer dan een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus 

enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met con-
crete hulp en dat geeft hoop! 

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten in de landen Zim-
babwe, Gazastrook, El Salvador en Somalië , die zich richten 
op goede, bereikbare zorg voor moeders en kind rondom 

de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna. Uw bij-
drage is welkom. 

U kunt u gift overmaken op rekeningnummer: NL 89 INGB 
0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Hartelijk dank! 
 

Noodkreet Theresiakapel Putgraaf 
 
Aan de Putgraaf ligt de Theresiakapel, deel van het eerdere 

Karmelklooster, waar nu de twee gezusters is gevestigd. De 
kapel staat daar los van, deze is in eigendom en beheer van de 

Stichting Kapel Putgraaf, waar men met veel energie en weinig 
middelen de kapel beschikbaar houdt voor de eredienst. 
Maar door de aanhoudende Coronaperikelen zijn alle activitei-

ten stil komen te liggen en zijn er geen inkomsten meer. De 
beperkte reserves zijn inmiddels zo goed als op: het stich-

tingsbestuur schat in, dat in januari de rekeningen niet meer 
betaald kunnen worden. 
Daarom een noodkreet: lukt het ons de Theresiakapel de Co-

ronawinter door te krijgen? Wanneer € 2.000,- verzameld kan 
worden, kan er een beetje tijd worden gekocht; eigenlijk is er 
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zo'n € 5.000,- nodig om een jaar door te komen, in de hoop op 

een herstart van de vieringen voor de zomer. Overigens is de 
kapel nog wel beschikbaar voor kleine vieringen van (afhanke-

lijk van gezinssamenstellingen) 10-20 personen, zoals voor 
kleine uitvaarten waarbij tevoren bekend is wie er vanuit welke 
huishoudens komt. Afspraken daarover kunnen via de deken 

worden gemaakt. 
Wie bij wil dragen, kan gebruik maken van NL78 INGB 0002 

6725 18, tnv Stichting Kapel Putgraaf. De stichting is door de 
belastingdienst erkend als ANBI (RSIN 804275671), zodat uw 
giften onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. 

Wie meer wil weten of de schouders onder de kapel wil zetten, 
kan contact opnemen met Peter Schunck: 06-38098301. Help 

de kapel de winter door! 
Meer informatie over de Stichting Kapel Putgraaf, zoals de 
jaarrekening 2020, is te vinden op de eigen website van de 

stichting: www.stichtingkapelputgraaf.nl 
 

 

 

http://www.stichtingkapelputgraaf.nl/
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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                         € 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 


