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FEB/MRT 2022  
26 feb-28 mrt 

 

Onderweg naar de Vastentijd 
 
Volop gaan de discussies, of en op welke manier we carnaval 
kunnen vieren. Dus staat de vastentijd weer voor de deur!  
Eigenlijk wat vreemd, want: we hebben eigenlijk een vastentijd 

van twee jaar achter de kiezen. Een tijd, waarin vanzelfspre-
kendheden wegvielen, ritmes werden doorbroken, veel niet 

kon. Maar misschien is het daarom net wel goed dat er een 
vastentijd is, juist nu: om eens stil te staan bij de vraag, wat 
voor ons echt van waarde is. Welke oude patronen nemen we 

weer op, in welk nieuw ritme zullen we komen? Of vallen we 
weer in vanzelfsprekendheden terug. 

Ik wens iedereen goede Carnavalsdagen en een  
goede vastentijd toe! 
 

Hans Bouman, Deken 
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Welkom in onze vieringen 
 
Fijn dat we kunnen vieren! We weten natuurlijk niet hoe de  

regels in de komende periode zijn, maar op dit moment hoeft 
er niet gereserveerd te worden en is iedereen welkom.  

Wel wordt nog gevraagd om afstand te houden en bij  
verplaatsen mondkapjes te dragen, omdat er in de kerk geen 
QR- wordt toegepast. Laten we zo samen zijn dat we zorgen 

dat de ander zich welkom en veilig voelt bij ons,  
dan kunnen we echt samen vieren. 

 
 

Vormsel groep 8 
 
De info-ouderavond over het vormsel is geweest.  
De vormelingen zullen het sacrament in november ontvangen, 

ze zijn dan al gestart met het vervolgonderwijs en zitten dan al 
in de brugklas.  

We zijn gestart met het vormelingen traject en maken gebruik 
van de methode van Alpha Youth. 
Deze methode bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten  

waarin we met de vormelingen in gesprek gaan over het leven 
en geloof! Deze bijeenkomsten vinden plaats in de  

St. Josephkerk, Heerlerbaan.  
Deze bijeenkomsten bestaan uit drie onderdelen, we starten 
elke bijeenkomst met een Heilige Mis, de inleiding is een  

filmpje uit de Alpha Youth Serie en als verwerking praten we 
met elkaar door in groepjes. 

De opgave gemist?  
Neem dan contact op met deken Bouman of Anita van den 
Berg. 
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Aswoensdag 2 maart 
 
In onze verschillende kerken zullen we Aswoensdag vieren, 
waarbij u in de gelegenheid bent het Askruisje te ontvangen. 

Zo maken we samen een goed begin aan de veertigdagentijd. 
’s Morgen is om 10 uur de H. Mis in de Pancratiuskerk,  
’s avonds kunt u terecht voor de HH. Missen om 19 uur in de 

Martinuskerk van Welten, Joseph Heerlerbaan,  
Elisabethkapel Heerlerbaan en de parochie verschijning van de 

Onbevlekte Maagd Molenberg. Welkom! 

 

 
Eerste H. Communie 

  
De voorbereiding voor de communies zijn in volle gang,  
de communicanten hebben de eerste communielessen al gehad 
en de ouderavond heeft plaatsgevonden. 

Op zaterdag 12 maart gaan de communicanten zich voorstel-
len tijdens de Heilige Mis van 19.00 uur in onze  

parochiekerk. 
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OVERLEDEN: 

 

   
12 Jan Nettie de Jong- Born         93jr 
12 Febr Tiny Vaessen- Schiffelers 84jr 

 
 

 
 

INLEVERDATUM 
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

 

15 MRT 2022 

 

Voor de periode van 26 mrt – 9 mei 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. 

 
 
 
 

" Carnavals " dinsdag 1 Maart is ons 
Parochiekantoor gesloten.  

 
 
 
 

mailto:sintmartinus@home.nl
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Zaterdag 26 februari  

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur : 

 
 
 

Zondag 27 februari 
8e zondag door het jaar  

Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur: Organist M. Wiche 
 

 
John en Paul Beuken 

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

Ben Vork en ouders Frijns- 
Dekkerklein;  

Carola Tuinstra-Kloppenburg 
en overleden fam. Tuinstra-

Counet;  
Mia Simons-Severens (c) 
 

 
Dinsdag 1 maart 

 
Avondmis vervalt! 
Parochiekantoor gesloten! 

 
 

Woensdag 2 maart 
Aswoensdag 
Celebrant: Deken Kuijer 

19.00 uur:Greg. Schola 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 
 

 

Zaterdag 5 maart  

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur : 

 
Tiny Waterval-Stevens 
 

 
 

Zondag 6 maart 
1e Zondag van de 
Veertigdagentijd 

Celebrant: Deken Bouman 
10.00 uur: 

 
6 Wk dienst Nettie de 
Jong-Born, tevens voor 

echtgenoot Theo en zoon 
Joost;  

echtp. Hoppers-Retera(st);  
 

 
 
Dinsdag 8 maart 

18.40 uur: Vastenvesper 
 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
 

Zaterdag 12 maart  
Voorstellingsmis kinderen 
Eerste H. Communie 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur : 
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Zondag 13 maart 

2e Zondag van de 
Veertigdagentijd 

Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur: 
 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 
 
 

Dinsdag 15 maart 
18.40 uur: Vastenvesper 

 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

ouders Paffen-Wachelder (c); 
Jan Quaedvlieg ( c) en 

schoonzoon Graham Errington 
 

 
 
Zaterdag 19 maart  

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur : 

 
Fien Kurvers-Dabekaussen 
(c); 

Wilma Weerts-Claessens (c) 
 

 
Zondag 20 maart 
3e Zondag van de 

Veertigdagentijd 
Celebrant: Deken Schreurs 

10.00 uur: 
 
misintenties zie >>>>> 

 

Jrd. Tonny Bianchi-
Dabekaussen, Max Bianchi, 

en tevens voor Nelly Bianchi-
Bisschoff en wederzijdse 
overleden familieleden (st); 

echtp. Hoppers-Retera(st); 
Louis Hermans (c);  

Lenie Stams-Houben (st);  
Liza en Harry Reulen-Uebachs 
 

 
Dinsdag 22 maart 

18.40 uur: Vastenvesper 
 
 

Jaardienst ouders Wachelder-
Hazen; 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

 
 
Zaterdag 26 maart  

Celebrant: Deken Schreurs 
19.00 uur : 

 
 
Zondag 27 maart 

4e Zondag van de Zondag 
van de Veertigdagentijd 

Aandacht voor Vastenactie 
Celebrant: Prof. Rohling 
10.00 uur: 

 
Jrd. Ben Vork en familie; 

Harry in ’t Ven,  
Jo in ‘t Ven-Graafmans; 
echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Vastenactie 2022 

Thema en projecten 

 

Op Aswoensdag 2 maart 2022 start de 62ste Vastenactie, dit 

maal met het thema Je land is je leven. Maar liefst 370  

miljoen mensen horen tot een inheems volk. Ze bewonen meer 

dan 20% van het aardoppervlak en vaak leven en werken ze al 

generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch  

worden hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied 

waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of  

overheden. Landrechten zijn een belangrijk onderwerp, dat 

grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en milieu. 

Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die direct of indirect te 

maken hebben met landrechten. Zo werden in 2020 zo’n 

22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen geholpen in 

hun strijd voor landrechten. In 2022 staan drie landrechtpro-

jecten extra in de schijnwerpers. De kleine boeren in het 

noordoosten van Brazilië staan voor verschillende uitdagingen. 

Er is een groep die voldoende voedsel produceert maar die zijn 

producten nauwelijks kan verkopen, Daardoor zijn hun inkom-

sten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel 

mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad om 

daar van de regen in de drup te belanden. 

Er zijn ook families zonder landrechten.Zij produceren onvol-

doende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed ma-

teriaal en zaaigoed omdat ze ieder moment verdreven kunnen 

worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen 

alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt 

daardoor op de loer. 

Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen onder-

steuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, 

gereedschap, zaaigoed en training en begeleiding. 
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U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 

INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebureau Roer-

mond onder vermelding van Vastenactie. 

Zondag 27 maart a.s. tijdens de H. Mis zal er extra aan-

dacht besteed worden aan het Vastenactieproject Brazi-

lië. 

 

 

Vastenactie-pelgrimstocht Missionair Overleg Park-

stad. 

 

Op zaterdag 26 maart 2022 staat de jaarlijkse Pelgrimstocht 

van het Missionair Overleg Parkstad, waarin de MOV- en mis-

siegroepen van de dekenaten Heerlen en Kerkrade samenwer-

ken, op het programma. De pelgrimstocht van ongeveer 5 km. 

staat in het teken van de Vastenactie: je land is je leven. 

Vertrokken wordt vanaf 11.00 uur bij de St. Josephkerk,  

Dr. C. Meulemanstraat1, Heerlerbaan. 

Onderweg zijn enkele tussenstops voor meditatie en bezinning. 

Bij terugkomst is er in de St.Josephkerk een broodje en koffie 

beschikbaar. 

De bijeenkomst wordt afgesloten met een pelgrimsgebed. 

Deelname is gratis, een vrije gave voor het project van de Vas-

tenactie in Brazilië is welkom. 

Er is ook aandacht voor minderbedeelden van dichtbij, het zou 

fijn zijn als u een of meerdere levensmiddelen hiervoor wilt 

meenemen. 

Deelnemen kan alleen maar door voorafgaande aanmelding bij 

mevr. A. Houben, liefst per mail: ajhouben@hetnet.nl.. 

Is dit niet mogelijk: per telefoon: 045-5412448. 

De op dat moment geldende corona maatregelen zijn van toe-

passing. 
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Hongerdoek. 

 
In 2022 wordt voor het tweede jaar de hongerdoek U GEEFT 

MIJN VOETEN DE RUIMTE, de kracht van verandering van 

de Chileense kunstenares Lilian Moreno Sánchex gebruikt. Zij 

verwerkte in deze hongerdoek ervaringen met onrecht in haar 

moederland. Vanuit de symboliek van de hongerdoek zijn lij-

nen te trekken naar de landrechtencampagne en naar situaties 

waar mensen geweld moeten ondergaan en bedreigd worden 

in hun landrechten. 

Een röntgenfoto van een gebroken voet van een demonstrant 

is de basis van de hongerdoek. Met een gewonde voet kun je 

niet meer gaan of staan waar je wilt, zoals in situaties waar 

mensen hun landrechten kwijtraken en zij letterlijk niet meer 

kunnen lopen op hun eigen grond. 

De kunstenares verwerkte op de hongerdoek stof en aarde af-

komstig van het plein in Santiago de Chili waar vaak demon-

straties plaatsvinden. Zo ontstaat er een directe verbinding 

tussen de verhalen van mensen die opkwamen voor hun rech-

ten en het kunstwerk. Stof en aarde laten ook de verbonden-

heid zien met de plek waar mensen leven, waar ze akkers ver-

bouwen en voedsel oogsten. 

De gouden bloemen op de hongerdoek zijn tekenen van hoop 

dat het anders kan en verandering mogelijk is. Mensen die op-

komen voor hun rechten, inheemse volken die blijvend kunnen 

beschikken over hun land en waterbronnen. Gezinnen die een 

nieuwe band opbouwen met het land en weer zicht krijgen op 

een toekomst. Ruimte om te leven! Zo krijgt het psalmvers ‘U 

geeft mijn voeten de ruimte’ nieuwe betekenissen door verha-

len van mensen wereldwijd. 

De hongerdoek zelf (in twee formaten), gratis A4-afbeeldingen, 

een folder, een informatiebrochure (met nieuw Meditaties) en 

verder materiaal zijn te bestellen en te downloaden via de 

webshop van Vastenactie (www.vastenactie.nl). 
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Bezinningswandeling door de tuin van Klooster 

Wittem 

 
Tijdens de Veertigdagentijd is in Pelgrimsoord klooster Wittem 
een boekje beschikbaar met een bezinnende rondwandeling 

door de tuin van het klooster. In het boekje staat een route 
beschreven langs enkele bijzondere punten in de tuin, met bij 
elk van die punten een korte tekst ter overdenking in rela-

tie tot de Veertigdagentijd. 
U vindt het boekje vanaf Aswoensdag in de pelgrimshoek in 

Scala, de ontmoetingsruimte van Klooster Wittem, Wittemer 
Allee 34 in Wittem. 

 

Meditatie in Klooster Wittem 
 

Iedere eerste en derde woensdag van de maand, in maart 

op 2 en 16 maart, is er een meditatiebijeenkomst in de Kloos-

terkerk van Wittem.Mediteren is een bepaalde levenskunst. 

Het is gaan zitten op een plek die goed aanvoelt en waar je je 

kunt concentreren, waar je je lichaam kunt ontspannen. Op 

den duur kun je door mediteren een innerlijke rust ervaren die 

helpt om op een andere wijze naar leven te kijken: met aan-

dacht en verwondering. Door de stilte kan ook een hernieuwde 

vitaliteit en creativiteit ontstaan. Maar mediteren gaat niet 

vanzelf. Het vraagt enige discipline, die je langzaam moet op-

bouwen. Daarom is het prettig om het in een groep te doen. 

De meditatiegroep in Wittem mediteert rond een tekst uit de 

christelijke traditie. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en 

duurt ongeveer een half uur, Daarna kan er – voor wie wil – 

worden nagepraat bij een kopje thee.Interesse? Meer informa-

tie: bij de receptie van het klooster, tel 043 450 17 41 (dage-

lijks van 9.00 tot 17.00 uur) of via 

www.kloosterwittem.nl/maandelijkseMeditatie. Hier kunt u zich 

ook aanmelden (vooraf aanmelden is gewenst). 

http://www.kloosterwittem.nl/maandelijkseMeditatie
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Taizé-viering in de Veertigdagentijd 

Een viering in Wittem op de late zondagmiddag, om op een 

verstillende manier op weg te gaan naar Pasen.  

Tijd: de zondagen 6, 13, 20 en 27 maart en 3 en 10 april van 

17:00 uur tot 17:45 uur. 

De gebedsruimte, Scala, is voldoende groot om op ruime af-

stand van elkaar te kunnen zitten. 

 

Lezing ‘De hemel weerspiegeld’ op 19 maart 

Over de verhouding tussen kunst en religie 

 
In de nieuwe ontmoetingsruimte van Klooster Wittem, Scala, 
verzorgt Jeroen de Wit, pastor in Klooster Wittem, een lezing 
over de verhouding tussen kunst en religie.De lezing vindt 

plaats op zaterdag 19 maart 14.00 uur.(iets later dan gepland; 
ze is in verband met corona een keer uitgesteld). 

Aanmelding is gewenst, via de website van het klooster, 
www.kloosterwittem.nl/Agenda of telefonisch, tel. 043 4501741 

http://www.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 
 
Pastoor en Deken : H.J. Bouman 

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen 
Telefoon:  045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91 

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: kerkbestuur@rkheerlen.nl 


