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MRT/MEI 2022  
26 mrt-9 mei 

PASEN 

Onderweg in de Vastentijd 
 

Eigenlijk hebben we geen Vastentijd nodig, zou je bijna  

denken: want de vastentijd haalt je weg uit de vanzelfsprekendheden 

van het leven en laat je bezinnen, waar het echt om gaat. Wat is we-

zenlijk in het leven? 

Na 2 jaar Corona worden we nu opgeschrikt door de ontwikkelingen 

van de Oekraïne. Het is bijzonder om te zien, hoe het slechtste in de 

mens (oorlog!) ook het beste naar voren haalt: hoe mensen doneren, 

bereid zijn om vluchtelingen op te nemen, fantastisch! 

Laten we het ook als een uitdaging zien om niet alleen de  

oorlog ver weg te veroordelen, maar ook hoe we in deze  

Vastentijd onderweg naar Pasen vanuit ons geloof en gebed kunnen 

bouwen aan vrede en gerechtigheid in onze eigen  

directe omgeving. Met wie kunnen we zelf vrede sluiten, waar kun-

nen we zelf de eerste stap zetten in het dichten van kloven van on-

begrip, wat doen we zelf aan concrete hulp voor een  

ander, de ons nodig heeft? 

Ik wens u allen een hele goede voorbereidingstijd op Pasen 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. 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. 
Op 25 maart, 8 april en 20 mei wordt een Heilige Mis ge-

vierd in de dagkapel van de Martinuskerk in Welten. 
Tijdstip: 18.00 uur. 

Afwezigheid kapelaan laat zich voelen 
 

Nee, er is nog geen nieuws over de kapelaan…. Dat betekent 
dat de deken nu tegelijk deken, pastoor en kapelaan is. Dat 
heeft gevolgen voor activiteiten en presentie bij alle gebeurte-

nissen; gelukkig kan bijna alles dankzij hulp van assisterende 
priesters en de betrokkenheid en begrip van vele vrijwilligers 

gewoon doorgang vinden. Helaas betekent het wel, dat we nog 
geen mogelijkheid zien de vieringen in de Theresiakapel weer 
op te starten en dat er minder Paaswakes zullen zijn dan  

andere jaren: op Paaszaterdag is er alleen een Paaswake 
om 18 uur in Welten en om 21 uur in de Pancratius. 

De vieringen van de eigen kerk vindt u in dit parochieblad; de 
andere vieringen vindt u in de parochiebladen van de verschil-
lende parochies, die u ook via www.rkheerlen.nl kunt vinden. 

Dank voor uw begrip en ondersteuning! 
 

Deken Bouman 

http://www.rkheerlen.nl/
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Onderweg naar de eerste H. Communie 
 
Op zaterdag 12 maart hebben de communicanten zich aan ons 

voorgesteld! Het betreft: Fem Amkreutz; Suus van den Bosch; 
Melle Dohmen; Tyler Peters; Anna Rohenkohl; Sarah Ruyters; 

Isabella Schleijper; Jorrit Schneiders; Loeka Steijvers;  
Norah Steijvers; Connor Vrouenraets; Liz Zegers. 
Middels lessen, activiteiten en vieringen gaan we met hen  

onderweg naar de eerste H. Communie op Hemelvaartsdag, 
donderdag 26 mei, om 11:30 uur in onze kerk.  

We kijken ernaar uit! 

Actie kerkbijdrage 
 
We zijn trots op onze kerk in Welten. Maar: het gaat allemaal 

niet vanzelf… Ook bij ons stijgen de energieprijzen, ook bij ons 
zijn er door Corona minder inkomsten geweest. Om kerk-zijn 
mogelijk te houden én ons kerkgebouw te behouden, wordt 

daarom in de komende tijd middels diverse acties een beroep 
op iedereen gedaan. Deze acties zullen verschillende vormen 

aannemen. Want voor de één zal het kerk-zijn, het gelovig 
samenzijn van grote betekenis zijn; voor de ander zal het 

vooral belangrijk zijn dat dit markante gebouw als deel van de  
identiteit blijft staan. 
En nee: de parochie is niet rijk, helaas. Waar andere parochies 

soms grote bezittingen hebben, krijgen wij het ieder jaar maar 
net rond. Daarom: we zetten er samen de schouders onder! 

 

Kapel Benzenrade 

 
Als de weersomstandigheden het toelaten wordt in de periode 

mei t./m. oktober iedere eerste vrijdag van de maand in de 
kapel van Benzenrade een Heilige Mis opgedragen. 
Tijdstip: 19.00 uur. 

Misintenties kunt U opgeven op het parochiekantoor (dinsdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur) of via mail: sintmartinus@home.nl 
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Gezinsmis Palmpasen 
 
Op zaterdag 9 april zal er een gezinsmis zijn. We vieren Palm-

pasen, we vieren dan dat Jezus Jeruzalem binnen kwam en vol 
vreugde werd ontvangen. De mensen waren dolenthousiast en 

begroetten hem, door te juichen en met palmtakken te zwaai-
en.  

 

 
 

 
OVERLEDEN: 

 
  22 febr: Mia Dabekaussen  88jr 

 

 

 
 

INLEVERDATUM 
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

 

26 APRIL 2022 

 

Voor de periode van 7 mei – 4 juli 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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Vrijdag 25 maart 

Celebrant: Deken Bouman 
18.00 uur: dagkapel 

Besloten H.Mis voor 
vormelingen 

 
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: Organist  B. van 

Kerkvoort 
 

Jrd. Ben Vork en familie; 
Harry in ’t Ven,  
Jo in ’t Ven-Graafmans; 

echtp. Hoppers-Retera (st); 
Wilma Weerts-Claessen en 

Marie-Louise Ramaekers-
Hundscheid (vanwege de 
seniorensociëteit) 

 
 

 
Dinsdag 29 maart 
Dagkapel 

18.40 uur: Vastenvesper 
 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
 
 

Zaterdag 2 april  

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur : 

 
Tiny Waterval-Stevens; als 
dank voor alle vrijwilligers 

van de parochie 
 

Zondag 3 april 
5e Zondag van de 
Veertigdagentijd 

Celebrant: Deken Kuijer 
10.00 uur: 

 
3e Jrd. Jan Havenith; 
echtp. Hoppers-Retera(st);  

John Beuken (c) 
 

Dinsdag 5 april 
Dagkapel 

18.40 uur: Vastenvesper 
 
Jrd. ouders Paffen-Wachelder; 

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Vrijdag 8 april 
Celebrant: Deken Bouman 
18.00 uur: Dagkapel 

Besloten H.Mis voor 
vormelingen 
 
Zaterdag 9 april  

Gezinsmis Palmpasen 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur :  
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Zondag 10 april 

Palmzondag 
Celebrant: Deken Bouman 

10.00 uur: Ensemble 
Excludent 
 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st);  

 
Dinsdag 12 april 
Avondmis vervalt! 

 
Celebrant: Deken Bouman 

14.00 uur: 
Paasviering Zonnebloem 
en Seniorensociëteit; 

 
echtp. Hoppers-Retera (st);  

 
WITTE DONDERDAG 

14 APRIL 
Begin van het Paastriduüm 
Viering van het laatste 

avondmaal 
 

Géén H. Mis in Welten  
Wel.. 
Clusterbreed:  

H. Mis in Pancratiuskerk 
19.00 uur:   

 
VRIJDAG 15 APRIL 
GOEDE VRIJDAG  

 
Herdenking van het lijden 

en sterven van de Heer,  
Vasten en Onthoudingsdag 
>>>>> 

 

Kruisweg 

15.00 uur:   
 

Geleid door Jacques Janssen 
 
 

ZATERDAG 16 APRIL 
PAASZATERDAG 

STILLE ZATERDAG 
PAASWAKE  
Celebrant: Prof. Rohling 

 
Let op: Paaswake om 

18.00 uur:  
 
 

Voor de overledenen van de 
familie Odé;  

 
 

 
ZONDAG 17 APRIL 
HOOGFEEST VAN PASEN 

Verrijzenis van de Heer 
Celebrant: Deken Bouman 

10.00 uur: 
 
Jrd. Dominic Hennus;  

ouders Kerkhoffs-Smeets,  
Jo en fam. Franssen; 

José en Sjef Brouns (st);  
echtp. Hoppers-Retera (st); 
Giel Bleijlevens;  

Mia Simons-Severens (c); 
fam. Kals-Feijen en tante 

Jetta; voor de overledenen 
van de fam. Schouten 
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MAANDAG 18 APRIL 

Tweede Paasdag  
Celebrant: Pastoor Jacobs 

10.00 uur:  
  
Dinsdag 19 april  

Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje  

 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
ouders Paffen-Wachelder 

 
Zaterdag 23 april 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur : 
 

Jrd. ouders Kurvers-Eussen 
en tevens voor Mireille en 

Jolanda;  
Fien Kurvers-Dabekaussen 

(c); Mia Dabekaussen 
(vanwege de buurt);  
Wilma Weerts-Claessen (c); 

 
Zondag 24 april 

2e Zondag van Pasen 
Beloken Pasen 
Celebrant: Prof. Rohling 

10.00 uur: 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Giel Goertzen 
 

Dinsdag 26 april  
Dagkapel 

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

 

Zaterdag 30 april 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur : 

 
Zondag 1 mei 
3e Zondag van Pasen 

Celebrant: Pastoor Jacobs 
10.00 uur: 

 
Jrd. Elisabeth Lenoire (st); 
echtp. Hoppers-Retera (st); 

t.i.v. St. Marculphus (st); 
Nic (Niek) Ramaekers en Riet 

Ramaekers-Münstermann; 
 
Dinsdag 3 mei 

Dagkapel  
18.40 uur: Rozenhoedje  

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Vrijdag 6 mei  
Kapel Benzenrade 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur 

 
Zaterdag 7 mei 
Celebrant: Deken Bouman 

19.00 uur : 
 

Tiny Waterval-Stevens; 
Fien en Sjir Kurvers-
Dabekaussen (st) 
 
Zondag 8 mei 

4e Zondag van Pasen 
Celebrant: Deken Schreurs 
10.00 uur: 
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De week voor Pasen 
komt eraan, 
de Goede Week,  

een week met een traan, 
want toen is Jezus  

doodgegaan. 
 

Palmpasen 
Op zondag Palmpasen staan 
mensen te juichen. 

Ze zwaaien met takken,  
ze dansen, ze buigen, 

want Jezus komt daar op een 
ezeltje aan! 
Hoi, hoi! Onze koning!  

roept iemand vooraan. 
 

Witte donderdag 
Die avond eet Jezus nog één 
keer met vrienden. 

Hij wast zelf hun voeten, als 
een bediende. 

Hij bidt, en zegt bij het  
breken van 't brood 
"Blijf zo aan mij denken, na 

mijn dood." 
 

Hij wordt door soldaten  
gehaald die nacht 
en naar een gevangenis  

toegebracht. 
De mensen roepen met  

luide stem: 
Weg met hem,  
aan het kruis met hem! 

 
Goede vrijdag 

Jezus die zoveel van mensen 
houdt: 

daar hangt hij,  

op een kruis van hout. 
Aan het einde roept hij:  

"Het is volbracht." 
De middag wordt donker  
als de nacht. 

 
Stille zaterdag 

Zijn vrienden leggen hem  
in een grot. 
Die dag voelt alles leeg  

en dood. 
Hun Heer is weg,  

ze gelóven het niet. 
Ze zitten te huilen van ver-
driet. 

 
Paasmorgen 

Op zondag nog vóór het licht 
van de dag 

gaan enkele vrouwen naar 
het graf. 
Het is leeg!  

Er zit een engel die zegt: 
"Zoek hem niet waar je hem 

had neergelegd! 
 
Jezus leeft!  

Hij is, echt waar, opgestaan!" 
Met dat nieuws zijn de  

vrouwen teruggegaan. 
Ze werden niet zomaar  
geloofd, die dag, 

want niemand had zo'n  
bericht verwacht. 

 
Een poosje later geloofden  
ze pas 

dat Jezus echt verrezen was, 
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want steeds meer vrienden 

vier, zes, tien, 
vertelden: 'Wij hebben Jezus 

gezien!' 
 
Pasen 

Dat is wat wij samen vieren 
vandaag, 

we maken van Pasen een 
vrolijke dag. 
Hij leeft, God laat ons nooit in 

de steek. 
En dáárom is het de Goede 

Week! 

 

 
 

 

Vastenactie 
 
Dank aan iedereen die langs welke weg dan ook Oekraïne en 
de vluchtelingen heeft gesteund! Maar laten we ook alle andere 
mensen niet vergeten, die ook op onze hulp rekenen. Heel 

concreet kunt u veel goed doen middels de jaarlijkse  
Vastenactie, die we van harte bij u aanbevelen. 

 

IN MEMORIAM 

 
Op 20 februari 2022 overleed op 83 jarige leeftijd ons zeer 
gewaardeerd koorlid  Wiel Nelissen. De heer Nelissen was bijna 

47 jaar actief lid van ons koor. 
Daarnaast was hij een aantal jaren bestuurslid  en heeft hij 
zich ingezet bij de organisatie van diverse andere activiteiten 

van het koor.Toen hij zijn vrouw Silvy Hoeppermans leerde 
kennen, kwam ook de grote liefde voor muziek in zijn le-

ven.Naast het lidmaatschap van ons koor was hij als lid, dan 
wel op projectbasis betrokken bij een aantal andere koren in 
de provincie, waaronder het Limburgs Concertkoor en de Heer-

lense Oratoriumvereniging. 
De heer Nelissen was een zeer trouw lid en een goede tenor 

die als het even kon altijd aanwezig was op repetities en uit-
voeringen. Dit ondanks de grote afstand tussen zijn woon-
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plaats Heer en het repetitielokaal en de kerken van Heerler-

baan en Welten waar de uitvoeringen plaatsvonden.  
Wij verliezen een goede zanger en een zeer betrokken lid en 

zullen zijn inbreng en aanwezigheid bij ons koor node missen. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere fa-
milie veel sterkte toe. 

 
Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten 

Prof. Stevens 60 jaar priester! 
 

Op Beloken Pasen, zondag 24 april, zal prof. Stevens vieren 
dat het 60 jaar geleden is dat hij priester werd gewijd. Wij zul-

len dit met hem vieren in een feestelijke H. Mis om 11:30 uur 
in de kerk van de H. Moeder Anna aan het Bekkerveld.  

Daar lichamelijke ongemakken het hem lastig maken een H. 
Mis te celebreren, zal op zijn verzoek deken Bouman hoofdce-

lebrant zijn en zal hij concelebreren. Na afloop van de H. Mis 
bent u nog in de gelegenheid hem te groeten en te danken. 
Voor velen in Heerlen is hij jarenlang een vertrouwd gezicht 

geweest door de UTP en zijn assistenties. Ook voor het geheel 
van de kerk in Nederland heeft hij veel betekend als secretaris-

generaal van de kerkprovincie. Nog altijd kijkt hij naar wat wél 
kan, zo levert hij iedere week een inhoudelijk sterke en door-
dachte overdenking voor de digitale nieuwsbrief. 

Wij wensen hem een heel mooi jubileum toe en danken hem 
voor zijn inzet en betrokkenheid. 

Boskapel Parc Imstenrade in de meimaand: 1 mei 
en donderdagen 
 

We zullen de Meimaand-Mariamaand openen met een feestelij-
ke openluchtmis op zondag 1 mei om 10 uur bij de Boskapel, 
gelegen achter de villa van Parc Imstenrade. De HH. Missen in 

de Elisabethkapel van 10 uur en de Josephkerk van 11.15 uur 
zullen die dag komen te vervallen. 

Bij goed weer zal in de maand mei op iedere donderdag om 19 
uur de H. Mis bij deze kapel worden gevierd. 
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Palmtocht 
 
De eerste christenen trokken op Palmzondag met palmtakken 

van kerk naar kerk om de intocht van Jezus in Jeruzalem te 
gedenken. Daarop geïnspireerd, is er op Palmzondag, 10 

april, een wandeling (ca. 6 km) langs wegkruisen en kapel-
len. Bij elke kruis wordt een palmtakje achtergelaten en een 
bezinningsmoment gehouden. Vertrek: 14.00 uur bij de recep-

tie van Klooster Wittem; Einde ca. 16.30 uur.  
 Kosten voor deelname: € 3,50, inclusief koffie/thee met 

paasbrood na afloop. Graag vooraf opgeven bij 
nan.paffen@kloosterwittem.nl of bij de receptie, tel. 043 450 
1741. 
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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 
 

E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl 


