JULI/AUGUSTUS 2022
1 juli-29 augustus
Vakantietijd…?
De kinderen gaan nog een paar weken naar school, het is een
late vakantie dit jaar. Maar toch is het al te merken dat de vakantietijd eraan komt. Verenigingen bouwen de activiteiten af,
de media maken zich zorgen over de drukte op Schiphol en
over de mogelijk hoge temperaturen… De vakantie hangt dus
in de lucht!
Het andere nieuws lijkt wat gewoner te worden. We kijken niet
meer op van een Coronabesmetting of van een verhaal over
vluchtelingen. Maar voor de getroffenen is dat anders! Voor
hen geen vakantiegevoel, maar echte zorgen van het leven:
zorgen, over het bestaan zelf. Hoe mooi is het dat zo’n 100 (!)
vluchtelingen uit de Oekraïne bij particulieren onderdak vinden
en dat er ook een hele groep terecht kan in het klooster Huize
de Berg. De mensen verdienen het, dat wij ons druk maken
om hen. Zij doen ons beseffen, hoe klein onze zorgen rond
warmte, wachttijden en uitval van vluchten eigenlijk zijn.
Mensen, wat hebben we toch eigenlijk veel om dankbaar voor
te zijn!
Deken Bouman
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Vakantierooster
In de vakantieperiode zijn er een aantal wijzigingen in het
misschema. Dat betekent:
In de grote vakantie vanaf maandag 18 juli zullen er in ons
cluster de volgende aanpassingen aan het misschema zijn:
• woensdag avondmis 19 uur Molenberg: valt uit
• vrijdag avondmis 18.30 uur H. Moeder Anna: valt uit
• zaterdag avondmis 18 uur Pancratius: valt uit
• zaterdag avondmis 19 uur Martinuskerk Welten:
valt uit
Daarnaast zal er een extra Mis zijn:
• zaterdag 19 uur Theresiakapel (Putgraaf)
Zo hopen we toch aan iedereen voldoende gelegenheid te kunnen geven om te kunnen vieren in onze kerken. De vakantietijd kan natuurlijk ook een goede gelegenheid zijn eens op een
andere tijd of in een andere kerk te vieren. Welkom!
De Mistijden van alle kerken in het cluster zijn te vinden op
www.rkheerlen.nl .

Processie Welten
Enkele straten van Welten ontvangen dit parochieblad al voor
het weekend, dus voor u geldt als lezer: welkom bij de processie as zondag 26 juni in Welten! Een kleine route leidt ons van
de kerk naar de Doom, waar de zegen gegeven wordt en de
processie ontbonden. Het Bakkes opent al om 12 uur de poorten voor de viering van het Lustrum, zodat we direct aansluitend aan de processie elkaar kunnen ontmoeten.
Bakkes, proficiat!
Leest u dit pas na de processie, dan hopen we dat u meegedaan hebt en ervan genoten hebt, of danken we u voor uw
medewerking. Schrijf het voor de komende jaren vast in de
agenda: de derde zondag na Pinksteren!
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Onderhoudswerkzaamheden kerk
Wanneer u dit leest, zijn de werkzaamheden aan de Martinuskerk afgerond. Het meest zichtbaar is het schilderwerk van de
deuren, maar ook het schilderwerk van de dakkapellen was
dringend nodig. Daarnaast zijn er ook reparaties verricht aan
kapotte glas-in-lood-ruitjes.
De rekeningen zullen natuurlijk ook niet uitblijven… De oproep
van de Stichting Helpt Kerk St. Martinus in de Welterkoerier
leidde in korte tijd tot € 3.270,- aan bijdragen. Welten weet
het kerkgebouw te koesteren!
Giften blijven welkom op NL45 ABNA 0445 5638 18 tnv Help
Kerk Sint Martinus. Giften op deze rekening komen ten goede
aan het onderhoud van het kerkgebouw en zijn gezien de
ANBI-status van de stichting onder voorwaarden fiscaal
aftrekbaar. Dank voor uw steun!

Kerkelijk zangkoor St. Joseph
Heerlerbaan-Welten huldigt jubilarissen
Aangezien het ten tijde van Corona niet mogelijk was om het
Caeciliafeest doorgang te laten vinden, heeft het Kerkelijk
Zangkoor St Joseph op 12 juni jl een zevental jubilarissen van
2020 en 2021 gehuldigd. Het betreft de volgende personen:
Silvy Nelissen, 60 jaar lid; Elly Huitema, 50 jaar lid; Mia Berlage, 40 jaar lid; Annie Steinschuld, 40 jaar lid; Finy Alzer, 25
jaar lid; Lucie Steinbusch, 25 jaar lid en Werner Ploumen, 25
jaar lid.
De jubilarissen werden tijdens een feestelijke bijeenkomst door
de voorzitter van het koor toegesproken en werden bedankt
voor hun inzet voor het koor.
Naast bloemen en een attentie ontvingen zij de gebruikelijke
eremedaille van de Sint Gregoriusvereniging.
Ook werd afscheid genomen van dirigent Jean Lardonois, die
zijn werkzaamheden overdraagt. Als dank voor zijn inzet voor
ons koor werd hij benoemd tot erelid.
Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten,
Wiel Lipsch, voorzitter
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Vormelingen
Op zaterdag 2 juli gaan de vormelingen van Heerlen-Zuid een
middag er op uit. We gaan samen de Catacomben in Valkenburg bekijken en rodelen, waarna we om 18.00 uur aansluiten
bij de reguliere Mis in de Annakerk.
Deze dag sluiten we af met friet in de pastorie in Welten.
Na de vakantie zullen de vormelingen starten op de middelbare
scholen, wij wensen hun al heel veel succes!
Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door Vormheer Mgr. Maessen, op zaterdag 19 november 2022 om 17.30
uur.

Dank voor felicitaties
Omdat het geen echt jubileum is, vierde ik mijn 30-jarig
priesterjubileum in stilte. Dank aan hen die op welke manier
dan ook betrokken waren en feliciteerden.
Deken Bouman

Kroedwusj-wandeling - 13 augustus
De St-Josephparochie Heerlerbaan organiseert in samenwerking met IVN Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad de
jaarlijkse kroedwusj-wandeling. Een wandeling om deze mooie
traditie voort te zetten. De kroedwusj is samengesteld uit:
twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onweer
werende kruiden.
Het vertrek van de wandeling is zaterdag 13 augustus om
11.00 uur bij de St.-Josephkerk. Wij gaan onder leiding van en
met uitleg van het IVN Heerlen op pad om deze kruiden te
plukken en te binden. Bij het beeld van Maria in de Boskapel in
Imstenrade wordt de kroedwusj gezegend. Na afloop is er een
gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers in de
St. Josephkerk.
De Kroedwusj wordt in huis of op zolder opgehangen en moet
mogelijk onheil zoals blikseminslag, brand en ziekte afwenden.
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Voertuigzegening – 24 juli
Ook dit jaar zal weer de traditionele autozegening, of liever
gezegd zegening van alles wat wielen heeft en waarmee we op
weg en op reis kunnen gaan, plaatsvinden en wel op zondag
24 juli na de H. Mis van 11.15 uur bij de St. Josephkerk.
Door de zegen willen we ook onze eigen levensreis aan God
toevertrouwen en veilig op weg gaan.

Vooraankondiging Communiedata 2023
basisschool Tarcisius zondag 14 mei 2023, Annakerk
basisschool St. Martinus donderdag 18 mei 2023
(Hemelvaartsdag), Martinuskerk Welten
basisscholen Windekind/Eikenderveld zondag 21 mei 2023,
Annakerk
basisscholen de Windwijzer/de Tovercirkel
zondag 28 mei 2023, Josephkerk Heerlerbaan
In het begin van het nieuwe schooljaar zullen de leerlingen van
groep 4 benaderd worden met een opgaveformulier.

Gaan trouwen
Zijn voornemens om gaan trouwen:
• 20 augustus om 14 uur in St. Pieter Beneden Maastricht:
Sebastian Visscher en Valérie Pijls, wonend in de parochie H. Moeder Anna
• 3 september om 13 uur in de Pancratiuskerk: Peter
Hoogendijk en Petra Beckers, wonend in de parochie St.
Martinus Welten.Van harte proficiat met deze mooie

plannen, we wensen jullie een schitterende dag en
vooral: heel veel geluk en zegen!
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GEDOOPT
22 mei: Ben Lurken
29 mei: Jip Frissen
3 juni: Sverre Houben
3 juni: Rodin Houben
3 juni: Romée Houben

OVERLEDEN:
4 juni: Gerda Malherbe-Maigraij, 87 jr

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

16 AUGUSTUS 2022
Voor de periode van 27 aug – 17 okt 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 1 juli
Kapel Benzenrade
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur:

Zaterdag 9 juli
Celebrant: kapl. van Attekum
19.00 uur:
Jrd. fam. J. VröschQuaedvlieg en kinderen (st);

Fien Kurvers-Dabekaussen
(c); Mayke Mertens-Habets
(buurt Benzenrade);
Mevr. Bindels;
Fam. Frijns-Dekkerklein

Zondag 10 juli
15e Zondag door het jaar
Celebrant: kapl. van Attekum
10.00 uur: Gem. koor St.
Joseph Heerlerbaan-Welten
Einde koorjaar.

Zaterdag 2 juli
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur:

Jrd. Nelly Bianchi-Bisschoff;
Tonny Bianchi-Dabekaussen
en wederzijdse overleden
fam. leden (st);
Jan Quaedvlieg (c) en
schoonzoon Graham
Errington;
Mia Simons-Severens (c);
ouders van Kerkoerle-Stap en
overleden fam. leden;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Zondag 3 juli
14e Zondag door het jaar
Celebrant: prof. Rohling
10.00 uur: Organist
J.Lardinois
Jrd. Tiny Waterval-Stevens;
Jrd. Maria Rober-Muijters;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 12 juli
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Dinsdag 5 juli
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Jrd. Jo Handels;
echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Paffen-Wachelder;
Gerda Malherbe-Maigraij;
Fien Bemelmans en voor
overleden vrienden

Zaterdag 16 juli
Celebrant: prof. Rohling
19.00 uur:
Mia Dabekaussen (c);
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Zondag 17 juli
16e Zondag door het jaar
Celebrant:prof. Rohling
10.00 uur:

Dinsdag 26 juli
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Zes wk. dienst Gerda
Malherbe-Maigraij;
jrd. José en Sjef BrounsHupperetz (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 19 juli
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Zondag 31 juli
18e Zondag door het jaar
Celebrant: deken Kuijer
10.00 uur:

Zaterdag 30 juli
Géén avondmis

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zondag 24 juli
17e Zondag door het jaar
Celebrant: deken Bouman
10.00 uur:

Jrd. Fien KurversDabekaussen en Sjir Kurvers
(st); Tonny BianchiDabekaussen, Nelly BianchiBisschoff, Max Bianchi en
wederzijdse overleden
familieleden (st); Jo Vrösch
en overleden fam. leden van
fam. Vrösch en fam. Maes;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Ter intentie van alle overleden
rectoren en pastoors van
Welten (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 2 augustus
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Zaterdag 23 juli
Géén avondmis

Echtp. Hoppers-Retera (st)
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Vrijdag 5 augustus
Kapel Benzenrade
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur

Zondag 14 augustus
Viering Maria
Tenhemelopneming
Zegening Kroetwusj
Celebrant: deken Bouman
10.00 uur:

Fien Kurvers-Dabekaussen
(c); Mayke Mertens-Habets
(buurt Benzenrade); Voor
familie Kuipers-Pakbier en
voor familie Kuipers en fam.
Pakbier uit dankbaarheid

Jrd. Sjir Sijstermans;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 6 augustus

Dinsdag 16 augustus
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Géén avondmis

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Zaterdag 20 augustus

Zondag 7 augustus
19e Zondag door het jaar
Celebrant: deken Bouman
10.00 uur:

Géén avondmis
Zondag 21 augustus
21e Zondag door het jaar
Celebrant: kapl. van Attekum
10.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens;
echtp. Hoppers-Retera (st)
Dinsdag 9 augustus
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Jrd. Wiesje Hermans;
Nelly Bianchi Bisschoff, voor
Tonny Bianchi-Dabekaussen,
Max Bianchi en wederzijdse
fam.leden (st);
voor de overledenen van de
fam. Schouten;
Deken C. Buschman (st)
echtp. Hoppers-Retera (st)

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Zaterdag 13 augustus
Géén avondmis
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Dinsdag 23 augustus
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Zondag 28 augustus
22e Zondag door het jaar
Celebrant: prof. Rohling
10.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Jrd. ouders Kuipers-Kurvers
en overleden kinderen;
Jan Quaedvlieg (c) en
schoonzoon Graham
Errington;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 27 augustus
Géén avondmis

Alpha groep
De eerste Alpha groep is beëindigd, Het was volgens de leden
een waardevolle tijd, een tijd waar mensen het geloof
gevonden en hervonden hebben. Maar ook hun geloof hebben
verdiept, zodat ze met veel plezier hun vrijwilligerswerk in de
parochies kunnen voortzetten.
Zij zullen als groep verder onderweg gaan om verder te
groeien in hun geloof.
Vanaf september start de volgende groep. Voor informatie kunt
u contact opnemen met Anita van den Berg, catechiste. Telefoon 06-40508492 of via de mail anita@pancratiusheerlen.nl

Proficiat Kleine Zusters van St. Joseph
In alle eenvoud die hen siert, vieren de Kleine Zusters van
St. Joseph, vooral bekend van klooster Huize de Berg, dat zij
precies 150 jaar geleden door mgr. Savelberg werden gesticht.
In de loop der jaren kende de congregatie in totaal zo’n
3000 (!) zusters: zij werk(t)en in de Benelux, Indonesië, China
en Afrika. Zij gingen om te helpen, waar niemand helpt.
Wij danken hen voor hun inzet en wensen hen van
harte proficiat met dit jubileum!
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Theresiakapel Putgraaf
Herhaald vandalisme, bestaande uit het vernielen van devotiekaarsen, noodzaakt ons om nog maar een beperkt aantal
kaarsen in de kaarsenbak te leggen. Hiervoor vragen wij Uw
begrip.
De hierdoor ontstane schadepost is groot voor de
Theresiakapel. Uw hulp, middels een gift, stellen wij dan ook
zéér op prijs.
Echter, er is ook goed nieuws.
Het Kerkbestuur heeft het vakantierooster voor de komende
periode samengesteld. Voor de Theresiakapel betekent dat, dat
er, ingaande zaterdag 23 Juli weer HH Missen opgedragen
zullen worden. De aanvangstijd zal 19:00 uur zijn. Voorlopig
geldt dit tot en met zaterdag 3 September. Wij hopen weer
velen van U te mogen begroeten.
Bestuur Stichting kapel Putgraaf.
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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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