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JAN/FEB 2022  
22 jan-28 feb 

Over de drempel van 2021 naar 2022 
 

Inmiddels zijn we de drempel over; wat goed is willen we 
meenemen uit 2021, wat minder was daar achter laten…  

Helaas konden we heel veel niet, waaronder ook het traditio-
neel vieren van Kerstavond. Maar laten we dankbaar zijn dat 

we 1e en 2e Kerstdag wel konden vieren, en dat we Kerstavond 
dankzij Omroep Landgraaf en Baadjou Productions digitaal sa-
men konden zijn. Nog altijd leven we met beperkingen; zo 

spreiden we ons over de vieringen, kunnen we nog niet ’s 
avonds vieren en vallen de Carnavalsmissen uit. Ook is het 

lastig om te plannen, bv rond Eerste H. Communie, Vormsel en 
bruiloften. Maar ook hier geldt: we kijken wat wel mag en hoe 
we dat veilig gestalte kunnen geven. 

Wat blijft, is God zelf en ons leven met elkaar; wat blijft zijn de 
sleutels van geloof, hoop en liefde, die ons inspireren en bezie-

len om juist in dit nieuwe jaar onderweg te gaan. Moge het tot 
zegen zijn! 
Mede namens de leden van het pastoraal team, het kerkbe-

stuur en de lokatiebesturen: zalig Nieuwjaar, veel zegen voor 
2022! 

Hans Bouman, deken 
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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 U een 

mailtje stuurt naar parochiepost@rkheerlen.nl krijgt u weke-
lijks een emailnieuwsbrief met de meest actuele situatie. Zo 

mogen er op dit moment geen avondbijeenkomsten zijn en dus 
ook geen HH. Missen, we hopen op nieuwe ruimte. 

De parochie bestaat door: uw contributie = kerkbij-

drage 
 

De kerkbijdrage is niet zomaar iets: het is de financiële motor, 

die de parochie draaiend moet houden. De kerkbijdrage is voor 
de kerk, wat de contributie voor de vereniging is. Wij doen niet 

flauw, u wordt niet geschrapt als lid als u niet betaalt…. Maar 
zonder de betalingen kan het niet. Ook voor de parochie wordt 
alles duurder; daarbij zijn door de Coronatijd de inkomsten 

zwaar onder druk komen staan. Mensen die kerkbijdrage be-
taalden overleden, door het uitvallen van vieringen daalden de 

collecte-inkomsten…. We hebben uw bijdrage dus meer dan 
ooit nodig! 

Misschien betaalt u al uit uzelf of automatisch, dan is dat ge-
weldig en hopen we dat we zeker op u mogen blijven rekenen. 
Misschien hebt u er nog nooit zo over nagedacht…. Zou u dat 

dan toch eens  willen doen? Graag zien wij dan uw bijdrage op 
rekeningnr ING Iban nummer: NL04INGB 0001 0401 76 of 

RABO Iban nummer: NL39RABO 0119 9055 15  tnv kerkbe-
stuur St. Martinus.  Als richtbedrag stelt het bisdom ons € 10,- 
per maand voor; wie minder kan missen geeft minder, fijn dat 

anderen vaak zelfs royaal meer geven naar hun mogelijkhe-
den. Ook financieel moeten we de kerk samen dragen! 
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“Nieuws” over een nieuwe kapelaan 
 

Vorige keer lieten we u weten: 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”. Maar helaas: 

nog altijd geen witte rook… 
 

Collectanten 
 
Tijdens de heilige missen van zaterdagavond (19:00 uur),  
zondagochtend (10:00 uur) en op feestdagen wordt er  

gecollecteerd. De opbrengst van de collecte is een belangrijke 
bron van inkomsten voor de instandhouding van de parochie. 
Voor het collecteren zijn we dringend op zoek naar dames of 

heren die één à twee keer per maand willen collecteren. Wilt u 
nadere informatie of u aanmelden dan kunt u zich wenden tot 

onze koster Fred van den Bos, 045-5718686 of 06-22027561. 
 
 

Vrijwilligers 
 

Zoals iedere organisatie/vereniging die draaiende wordt ge-
houden door vrijwilligers zijn ook wij als kerk op zoek naar 

mensen die mogelijk nog een paar uurtjes over hebben en  
deze willen inzetten voor de gemeenschap. 
Dat kan zijn om het Martinus nieuws rond te brengen of als u 

handig bent als lid van de klusgroep of………….. 
Voor informatie kunt u terecht op het parochiekantoor:  

dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
E mail: sintmartinus@home.nl 

Telefoon: 045-571 32 25 
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De Theresiakapel bedankt 
 
Alle gulle gevers, BEDANKT. 
U hebt de Kapel aan de Putgraaf, de Theresiakapel, op het  

nippertje gered. 
De financiële nood was hoog. De corona-crisis deed ons bijna 

de das om. Op zaterdag kon plotseling geen H. Mis meer gele-
zen worden. Het is onmogelijk om in onze mooie, maar kleine 
Kapel, tijdens een H. Mis de gewenste 1,5 meter afstand te 

houden. Omdat daarmee ook de collectes stopten, was het ge-
daan met de inkomsten. De kaarsenverkoop kon dat onmoge-

lijk opvangen. 
Toen in juni de maatregelen iets versoepelden, dachten wij dat 
het leed geleden was. 

Er zouden weer HH Missen gelezen kunnen worden. Helaas, 
toen we na de grote vakantie met de deken wilde spreken over 

de mogelijkheden, werden juist de Coronamaatregelen weer 
strikter. Heel spijtig is dit wel voor alle bewoners aan de Put-
graaf. Veelal wat ouder en vaak slecht ter been, is de Kapel 

voor hen een uitkomst. Wel is de Kapel overdag geopend, zo-
dat de functie van ontmoetingsplek kan blijven bestaan. En 

natuurlijk wordt daarbij een kaarsje opgestoken. 
Dank zij Uw gulle gaven is het bestaan van de Kapel, zeker het 

komende jaar verzekerd. Wij beloven U dat we ons best blijven 
doen om ook daarna de Kapel open te houden en weer tot Eu-
charistievieringen te komen. We hebben al veel bezuinigd en 

gaan kijken wat we nog meer kunnen doen. En als het niet an-
ders is, doen we weer een beroep op U. U bent gewaarschuwd. 

Dat de Theresiakapel leeft onder Heerlenaren is nu wel bewe-
zen. 
Namens bestuur en vrijwilligers van de Stichting Kapel Put-

graaf, 
 

Peter Schunck, voorzitter 
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OVERLEDEN: 

 

  10 dec: Jan Quaedvlieg, 88 jr 
12 dec: Mathieu van de Ven , 93 jr 

 1 jan: Marie-Louise Ramaekers-Hundscheid, 88 jr 
4 jan: Wim Beuken, 87 jr 

 

 

 
INLEVERDATUM 

MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 
 

15 FEB 2022 

 

Voor de periode van 26 feb – 28 mrt 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 22 januari 

Celebrant:  
19.00 uur : 

Geen H. Mis 
 
 

Zonder tegenbericht 
verplaatsen wij de 

misintenties naar de 
volgende Zondag !!!!!!! 
 

 
 

Zondag 23 januari 
3e zondag door het jaar  
Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: Organist J. 
Lardinois 

 
 

Zes wk dienst Jan 
Quaedvlieg; jrd. Jo Winkels 
en Mimi Winkels-Overweel; 

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

 
 
Dinsdag 25 januari 

Geen H. Mis 
 

 
Zaterdag 29 januari 

Celebrant:  
19.00 uur : 
Geen H. Mis 

 
 

 
 

Zondag 30 januari 

4e zondag door het jaar  
Celebrant: Deken Bouman 

10.00 uur: Organist B. van 
Kerkvoort 
 

Zes wk dienst Mathieu van 
de Ven; echtp. van 

Enckevort-Bos (st); echtp. 
Hoppers-Retera (st) 
 

 
 

Dinsdag 1 februari 
Geen H. Mis 
 

 
 

Zaterdag 5 februari  
Celebrant:  

19.00 uur : 
Geen H. Mis 
 

 
 

 
 
Zondag 6 februari 

5e zondag door het jaar  
Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur:  
 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Tiny Waterval-Stevens 
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Dinsdag 8 februari 
Geen H. Mis 

 
 
Zaterdag 12 februari  

Celebrant:  
19.00 uur : 

Geen H. Mis 
 
 

 
 

 
Zondag 13 februari 
6e zondag door het jaar  

Celebrant: Deken Schreurs 
10.00 uur:  

 
echtp. Hoppers-Retera (st); 

Louis Hermans ( c) 
 
 

Dinsdag 15 februari 
Geen H. Mis 

 
 
 

Zaterdag 19 februari  
Celebrant:  

19.00 uur : 
Geen H. Mis 
 

 
 

 
 

 

Zondag 20 februari 
7e zondag door het jaar  

Celebrant:Deken Kuijer  
10.00 uur:  
 

6wkn dienst Wim Beuken; 
1ste Jrd Berthi de Esch- 

Thompson; 
10de Jrd Jo Paas; 
Ouders Otker-Ickenroth (c); 

Echtp Hoppers-Retera (st); 
Fien Kurvers-Dabekaussen 

( c). 
 
Dinsdag 22 februari 

Geen H. Mis 
 

 
 

 
Zaterdag 26 februari  
Celebrant:  

19.00 uur : 
Geen H. Mis 

 
 
Zondag 27 februari 

8e zondag door het jaar  
Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur:  
 
John en Paul Beuken 

(verjaardag); Lidwien Geelen; 
echtp. Hoppers-Retera (st); 

Ben Vork en ouders 
DekkerKlein 
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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! 

In Memoriam Diaken Wiel Keijmis 
 

Op 21 november j.l. vierde de Diaken zijn 25-jarig jubileum in 
onze St.Josephparochie. Dit was voor hem en zijn familie een 

echte mijlpaal. Velen kwamen hem feliciteren en bedanken 
voor zijn inzet en steun. 
In het slotwoord van de jubileumviering vertelde hij  

enthousiast en bewogen over zijn inzet en ervaringen als dia-
ken: over de doopsels die hij toediende, zijn gesprekken met 

nabestaanden, zijn ervaringen tijdens huisbezoeken en dien-
sten in de kerk, de bijeenkomsten met misdienaars, de oefen-
momenten met de kinderen voor de kerstgezinsvieringen en 

zijn zorg in de diakonie. 
Het bericht van zijn plotseling overlijden op 22 december heeft 

menigeen diep geraakt. Als onbezoldigd Diaken in onze paro-
chie was hij met zijn tomeloze inzet een steun voor de zieken, 
nabestaanden en allerzwaksten in onze samenleving. Een soci-

aal bewogen Diaken en mens. Ook de Voedselbank kon op hem 
rekenen. De meegebrachte levensmiddelen en donaties vanuit 

Parc Imstenrade werden maandelijks door hem bezorgd bij de 
Voedselbank. Ook zijn betrokkenheid bij de Missionaire Werk-
groep Heerlerbaan was verdienstelijk. Zijn grootste verdienste 

was echter zijn inzet, betrokkenheid en ondersteuning op aller-
lei gebied, zeker ook voor zijn project Stichting “Warm Hart 

voor Siberië“. Op dinsdag 28 december was zijn uitvaartplech-
tigheid vanuit zijn geliefde St. Josephkerk Heerlerbaan. Hij zal 
door velen worden gemist. Wij wensen zijn naasten heel veel 

sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 
Moge Diaken Wiel Keijmis rusten in Gods vrede. 

mailto:parochiepost@rkheerlen.nl
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Wegens succes herhaald: Lourdesreis met Stichting 

Chrisko 
 
In 2018 en 2019 beleefden we als groep een hele mooie Lour-
desreis, met drie generaties, waarin ruimte was voor persoon-

lijke invulling naast het aanbod in het programma. Helaas gin-
gen in 2020 en 2021 de Lourdesreizen niet door. Maar in 2022 

kan het weer! Als Groep Chrisko gaan daarom in mei 2022 
weer op reis naar Lourdes! Gaat u mee? 
Wie geïnteresseerd is, vindt hieronder meer informatie: 

 De reis vindt in 2022 plaats van 8 tot en met 13 mei. 
 We reizen per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. 

 We verblijven in 4-sterren (zorg)hotel Roissy; goed toe-
gankelijk en op slechts 3 minuten loopafstand van het 
Heiligdom 

 Verblijf is op basis van volpension, dat wil zeggen: drie 
goed verzorgde maaltijden per dag. 

 De reis kost € 975 per persoon, op basis van een twee-
persoonskamer. De toeslag voor een 1-persoons kamer 
bedraagt € 185. 

 Iedereen kan mee: jong en oud, ziek of gezond. Voor 
mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steun-

kousen aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, 
hulp bij medicatie, etc.) hebben wij vrijwilligers in onze 

groep die deze zorg kunnen bieden. Verblijf in het Ac-
cueil op het heiligdom is mogelijk als u meer zorg nodig 
heeft, wij halen u dan dagelijks op. 

 Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzeke-
ring kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking 

komen voor een korting op de reissom.  
Extra’s: voorafgaand aan de reis een kennismakingsbijeen-
komst voor de groep met voorbereiding op de reis, tijdens de 

reis een dagelijks reisverslag op de Chrisko-website voor de 
thuisblijvers. Na de reis een reünie, waar we met foto en video 

terugkijken op de reis. 
N.B. volledige vaccinatie is een vereiste voor de Lourdesbede-
vaart. 
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Meer informatie over de reis of aanvragen van een aanmel-

dingsformulier kan via:   
Secretariaat Stichting Chrisko, 06-21891859, secretari-

aat@stichtingchrisko.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 
 

Diaken Theo Cloodt 
Telefoon: 06 - 34 52 47 00 

E-Mail: theo.cloodt@hotmail.nl 
 

 

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 


