MEI/JUNI 2022
7 mei-4 juli
HEMELVAART/PINKSTEREN
Onderweg naar Pinksteren: bezieling!
Dit stukje schrijf ik, terwijl ik in quarantaine zit… Corona positief.
Twee jaar lang de dans ontsprongen, scheef aangekeken worden omdat ik geen handen gaf en bleef ontsmetten… maar toch. Geen ramp,
beetje als verkouden. Maar het tempert wel de Paasvreugde…
Bij velen lijkt de paasvreugde getemperd. Ziektes, overlijden van
dierbaren, de oorlog in Oekraïne, je zaak waar je te weinig personeel
hebt of de klanten die niet terugkomen, activiteiten die toch niet rond
te krijgen zijn en daarom alsnog worden
afgezegd, het gebeurt allemaal. Kun je dan toch de
Paasvreugde vast blijven houden?
Deze weken van de Paastijd, onderweg naar Hemelvaart en Pinksteren, blijkt dat de vrouwen, de apostelen en de andere leerlingen ook
hun weg moesten vinden. Die was in eerste
instantie niet vol blijdschap, maar gevuld met verwarring,
vragen, onbegrip en discussie. Maar doordat ze elkaar vast bleven
houden en samen bleven komen, kon de levende Heer in hun midden
zijn en hun bemoedigen, uiteindelijk kon Hij daardoor zelfs met Pinksteren de heilige Geest op hen laten neerdalen. Gaan wij dan ook,
juist bij tegenslagen, met elkaar onderweg en laten ook wij ons begeesteren en bezielen.
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Ik wens u, ondanks alles, een hele goed Paastijd toe, uitlopend op
een zalig Pinksteren!
Hans Bouman, Deken

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. Daarbij is door het
overlijden van deken Schreurs ook diens zeer
gewaardeerde assistentie weggevallen. Dat heeft gevolgen voor activiteiten en presentie bij alle gebeurtenissen; 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. Wel is het misschema t/m eind juni rond, maar er is geen enkele
rek als iemand door ziekte of anderszins uitvalt. In de grote vakantie
zullen waarschijnlijk keuzes in de vieringen gemaakt moeten worden.
De vieringen van de eigen kerk vindt u in dit parochieblad; de andere
vieringen vindt u in de parochiebladen van de verschillende parochies, die u ook via www.rkheerlen.nl kunt vinden.
Dank voor uw begrip en ondersteuning!
Deken Bouman

Actie kerkbijdrage
De afgelopen weken zijn er brieven op naam verspreid in
Welten, om op te roepen tot steun aan de kerk middels de Kerkbijdrage. Je zou het ook kunnen zien als een soort
contributie: als we samen bijdragen, kunnen we ons geloof
vieren en de kerk behouden!
Op dit moment is te zeggen, dat we mooie reacties hebben
gekregen. Dank daarvoor! Wat het precies heeft opgebracht, is nog
niet te zeggen: alle betalingen moeten worden geanalyseerd om te
kunnen kijken, wat er meer is binnengekomen. Zijn het nieuwe betalers of verhogingen? Dat moet per betaling worden nagezocht. Maar
ook dat werk wordt met liefde
gedaan!
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Helaas waren er ook wat verkeerde brieven: er waren brieven gericht
aan oude adressen, of aan personen waar de partner wel betaalde, of
waar een betaling niet goed aan een adres was gekoppeld. Wij danken voor de reacties daarop, want dat helpt om de bestanden te verbeteren.
Dank voor de betrokkenheid en de inzet!

Onderweg naar de eerste H. Communie
Op zaterdag 12 maart hebben de communicanten zich aan ons voorgesteld!
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!

Staand van links naar rechts:
Tyler Peters, Sarah Ruyters, Loeka Steijvers, Conner Vrouwenraets
Jorrit Schneiders, Melle Dohmen , Isabella Schleijper,
Suus van den Bosch , Liz Zegers
Zittend van links naar rechts:
Norah Steijvers
Anna Rohenkohl
Fem Amkreutz
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Dodenherdenking 4 mei
Evenals vorige jaren zal op 4 mei een herdenking plaatsvinden bij de
hoofdingang van de Martinuskerk in Welten, georganiseerd door de
Heemkundevereniging Welten-Benzenrade.
Het pastorale team zal worden vertegenwoordigd door diaken Theo
Cloodt.
Wij herdenken de oorlogsslachtoffers uit Welten en Benzenrade en
zullen tevens de oorlogsslachtoffers uit de wereld
herdenken. Om 20.00 uur wordt hierbij stil gestaan.

Sacramentsprocessie 26 juni 2022
Op zondag 26 juni a.s. zal de Sacramentsprocessie weer plaatsvinden. Deze zal dit jaar, na de mis van 10.00 uur, door een deel van
Welten trekken. De route zal als volgt zijn:
Weltertuijnstraat, De Doom (rustaltaar bij zorgcentrum St. Anna), De
Lirp, De Mullender, John F. Kennedylaan, Weltertuijnstraat. Afsluiting
bij het kruis hoek Weltertuijnstraat/De Doom. Aansluitend kan men
in ‘t Bakkes genieten van een kopje koffie/thee en een versgebakken
stukje vlaai. De deuren zullen daar vanaf 12.00 uur geopend zijn.
U bent allen van harte welkom!

Klepperactie 2022
Na een onderbreking van 2 jaar door alle coronabeperkingen hebben
de misdienaars en acolieten van Welten dit jaar in het paasweekend
weer mogen klepperen (collecteren) voor hun uitstapjes. Hierbij is
het mooie bedrag van € 955,34 opgehaald.
Hartelijk dank voor uw gulle gave!

GEDOOPT
3 apr: Niek Moris
3 apr: Sterre Hendriks
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Gaan trouwen
13 mei om 12.30 uur Pancratiuskerk: Luc Linders en Megan Willemsen, wonend in Welten
20 mei om 16.00 uur Pancratiuskerk: Anton Eurlings en Vita Simons, wonend in de Pancratiusparochie.
25 juni om 12.00 uur in Martinuskerk Welten: Bas Huijts en Marjolein Wigman, wonend in de parochie H. Moeder Anna.
Van harte proficiat met deze mooie plannen, we wensen jullie
een schitterende dag en vooral: heel veel geluk en zegen!

OVERLEDEN:
16 mrt: Math Jansen, 86 jr
5 apr: Kitty Tummers-Heijenrath, 82 jr
12 apr: Carla Roeks-Rothkrans, 99 jr
12 apr: Marianne Schmetz, 75 jr
21 apr: Mayke Mertens-Habets, 93 jr

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

21 JUNI 2022
Voor de periode van 2 juli – 29 aug 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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Vrijdag 6 mei
Kapel Benzenrade
19.00 uur

Zondag 15 mei
5e Zondag van Pasen
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur:

Zaterdag 7 mei
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur :

Jrd. Lou Amkreutz;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Tiny Waterval-Stevens;
Fien en Sjir KurversDabekaussen (st);
Mia Dabekaussen (c)

Dinsdag 17 mei
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Paffen-Wachelder

Zondag 8 mei
4e Zondag van Pasen
Celebrant:kapl.van Attekum
10.00 uur:

Vrijdag 20 mei
Dagkapel
18.00 uur:
Besloten mis vormelingen

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Dinsdag 10 mei
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Zaterdag 21 mei
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur:

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

Zes wk dienst Carla
Roeks-Rothkrans

Zaterdag 14 mei
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur:

Zondag 22 mei
6e Zondag van Pasen
Celebrant: Deken Kuijer
10.00 uur: Jean Lardinois

Jrd. ouders LangenVanwersch en kinderen (st);
José en Sjef BrounsHupperetz vanwege trouwdag
(st)

Echtp. Hoppers-Retera (st)
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Dinsdag 24 mei
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Vrijdag 3 juni
Kapel Benzenrade
Celebrant:
19.00 uur

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Donderdag 26 mei
Hemelvaart van de Heer
Celebrant: deken Bouman
10.00 uur: Géén H. Mis

Zaterdag 4 juni
Vigilie van Pinksteren
Celebrant:
19.00 uur:

11.30 uur: Eerste H.
Communie kinderen St.
Martinus

Tiny Waterval-Stevens; Fien
Kurvers-Dabekausen (c);
Mia Dabekaussen (c)

Zaterdag 28 mei
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur:

Zondag 5 juni
Hoogfeest van Pinksteren
Celebrant:
10.00 uur:
Jrd. Jan Jongen (st); Liza en
Harry Reulen-Uebachs;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Zondag 29 mei
7e Zondag van Pasen
Celebrant: Deken Kuijer
10.00 uur:

Maandag 6 juni
Pinkstermaandag
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur:

Wim Beuken (c); ouders
Waterval-Huppertz en
overleden fam. leden (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 7 juni
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Dinsdag 31 mei
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

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

Echtp. Hoppers-Retera (st)
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Zaterdag 11 juni
Celebrant: Kapl v Attekum
19.00 uur:

Dinsdag 21 juni
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Zondag 12 juni
Feest van de H. Drieeenheid
Celebrant: prof Rohling
10.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Zaterdag 25 juni
12.00 uur: Huwelijk Bas
Huijts en Marjolein Wiegman

Jrd. Pol Eymael; voor de
overledenen v.d. fam.
Schouten;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

11.30 uur: eerste H.
Communie kinderen
Catharinaschool

Zondag 26 juni
13e Zondag door het jaar
Processiezondag:
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur:

Dinsdag 14 juni
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Zeswkn. Dienst Mayke
Mertens-Habets;
Eerste jrd. Fred Inglot en
tevens voor Jos Inglot-Vellen;
Eerste jrd. Harry Roex;
Jan Jongen; ouders StevensSavelsbergh (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Zaterdag 18 juni
Celebrant: kapl v Attekum
19.00 uur:

Zondag 19 juni
Feest van het H.
Sacrament
Celebrant: Deken Kuijer
10.00 uur:

Dinsdag 28 juni
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)

Echtp. Hoppers-Retera (st)
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Vrijdag 1 juli
Kapel Benzenrade
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur

Zaterdag 2 juli
Celebrant:
19.00 uur:
Tiny Waterval-Stevens

Fien Kurvers-Dabekaussen (c)

Alpha bijeenkomsten
Vanaf juni 2022 starten we weer met nieuwe bijeenkomsten.
Samen eten, elkaar ontmoeten, samen praten, samen lachen, samen
leren en naar elkaar luisteren, dat is Alpha.
Deze bijeenkomsten geven 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 bijeenkomsten zijn 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 voor deze bijeenkomsten kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek met onze catechiste Anita van den Berg.
Email anita@pancratiusheerlen.nl of telefonisch 06-40508492.

In memoriam deken Schreurs
Op Palmzondag overleed mgr. Schreurs, oud-deken van
Schinnen en oud-hoofdaalmoezenier van de dienst Kerk en Samenleving. Zijn uitvaart vond op Stille Zaterdag plaats in de kerk van
Schinnen.
Na zijn pensionering vestigde hij zich in Parc Imstenrade, van waaruit
hij zeer dienstbaar was in de ondersteuning met

9

vieringen. Bij de een was hij al vertrouwd door eerdere werkzaamheden in Heerlen; de ander leerde hem binnen korte tijd kennen en
waarderen.
Wij danken deze bijzondere priester voor zijn inzet en wijsheid en
bidden, dat hij nu rust in de vrede van de Heer.

11 juni Pelgrimage naar pater Karel in Munstergeleen
Heel bijzonder om in dit Heilig jaar van pater Karel te
pelgrimeren.
Pelgrimeren heeft te maken met ‘ op weg naar’: de ene keer kies je
heel bewust een pad, de andere keer heb je geen grip op de weg die
ingeslagen wordt. Hoe dan ook, het is zinvol om samen te pelgrimeren naar een bedevaartsoord.
De Sint Josephparochie organiseert in samenwerking met het Missionair Overleg Parkstad voor de 14e keer de pelgrimage naar Pater Karel in Munstergeleen op zaterdag 11 juni a.s..
Pater Martin, passionist en pastor van de kapel is de celebrant.
Iedereen is welkom om mee te pelgrimeren per fiets, auto of te voet.
We vertrekken per fiets om 9.00 uur vanaf de St. Josephkerk Heerlerbaan rechtstreeks naar Munstergeleen. Voor de wandelaars vertrekken we om 10.00 uur vanaf de kerk in Puth naar Munstergeleen.
De H. Mis in de kapel begint om 11.00 uur.
Speciaal bidden we voor vrede wereldwijd op voorspraak van pater
Karel.
U kunt een intentie opgeven voor de pelgrimsprijs van € 5,-. De
meegebrachte intenties kunt u voor aanvang van de Mis
afgeven. Na afloop van de Mis gebruiken we de meegebrachte lunch
op het terras achter de kapel, voor koffie/thee/ fris wordt gezorgd.
Ook kunt u het museum en museumwinkel bezoeken. Het is mooi om
dit samen te doen.
Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat/parochiekantoor van de St. Josephparochie via telefoonnummer (045)
5413896. Het parochiekantoor is geopend op dinsdag
t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.
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Fietstocht Marialint
Een aantal Maria bedevaartsplaatsen in Limburg heeft de
handen ineengeslagen, om samen een Marialint te maken: een fietsroute langs de rschillende bedevaartsplekken, van Maria naar Maria
naar Maria. De Maria-plekken in Tienray, Venlo, Roermond, Sittard,
Wittem en Maastricht zijn met elkaar verbonden via fietsknooppunten. Vanuit elk van deze zes plekken zijn bovendien een of meerdere
lussen te maken langs verschillende plaatselijk Maria-kapelletjes.
Op zondag 1 mei, begin van de Mariamaand, wordt dit
Marialint gepresenteerd op de verschillende bedevaartsplaatsen.
Vanaf zondag 1 mei zijn alle routes digitaal beschikbaar, o.a. op de
website van Klooster Wittem, www.kloosterwittem.nl Op papier zijn
ze te krijgen bij de boekwinkel van Klooster
Wittem.
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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@home.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
Zaterdag/Zondag

€ 12,50
€ 27,50

Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus
Welten/Benzenrade:
IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818
E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl
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