SEPTEMBER/OKTOBER 2022
27 augustus- 17 oktober
Kapelaan Taison: welkom in Heerlen!
De bisschop zal per medio september kapelaan Taison benoemen in de parochies van ons cluster. Op 11 september zal hij
afscheid nemen in Maastricht-West, waar hij nu werkzaam is;
direct daarna verhuist hij, om op zondag 18 september om 10
uur voor het eerst de H. Mis te vieren in Welten, waarna iedereen aansluitend in de gelegenheid is hem om te feliciteren en
kennis te maken bij ’t Bakkes in Welten.
De week erna, 25 september, zal hij celebreren om 10 uur in
de Molenberg, om vervolgens om 11:15 uur onthaald te worden in de Josephparochie van de Heerlerbaan.
Kapelaan Taison is 33 jaar en afkomstig uit India. Hij is al geruime tijd in Nederland, waar hij studeerde aan het GrootSeminarie Rolduc. Hij is nu drie jaar actief als kapelaan in
Maastricht-West.
Zowel bij de kennismaking met het pastorale team als met het
kerkbestuur heeft hij een buitengewoon goede indruk gemaakt
bij de kennismakingsgesprekken. Wij wensen hem een goede
afronding en afscheid in Maastricht, en zien uit naar zijn komst
in Heerlen.
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Hij zal worden benoemd in alle parochies, maar het accent van
zijn werken zal (net zoals eerst bij Rick Blom) zijn in de
Josephparochie Heerlerbaan en in Welten, waar hij ook zal
komen wonen.
Zijn contactgegevens vanaf 15 september:
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen
kapelaan@rkheerlen.nl
T 06-51627758

Vakantierooster verlengd
Het vakantieschema wordt verlengd, omdat de nieuwe kapelaan pas medio september arriveert en teveel wijzigingen
alleen maar verwarrend zijn. Dat betekent tot medio oktober,
de periode van dit parochieblad:
• 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 is er een extra Mis:
• zaterdag 19 uur Theresiakapel (Putgraaf)
Zo hopen we toch aan iedereen voldoende gelegenheid te
kunnen geven om te kunnen vieren in onze kerken. Welkom!
De Mistijden van alle kerken in het cluster zijn te vinden op
www.rkheerlen.nl .

Correctie overzicht Communiedata 2023
basisschool Tarcisius zondag 14 mei 2023, Annakerk
basisschool St. Martinus donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag), Martinuskerk Welten
basisschool Tovercircel donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag), Andreaskerk Heerlerbaan
basisscholen Windekind/Eikenderveld zondag 21 mei 2023,
Annakerk
basisscholen de Windwijzer zondag 28 mei 2023, Josephkerk
Heerlerbaan
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Rozenkransprocessie 2 oktober
Op zondag 2 oktober a.s. zal de Rozenkransprocessie weer
plaatsvinden. Zoals gebruikelijk zal deze ook dit jaar weer, na
de mis van 10.00 uur, via een ‘rondje om de blok’ trekken en
vervolgens eindigen bij het kruis hoek De
Doom/Weltertuijnstraat.
De route zal dus als volgt zijn:
Weltertuijnstraat, Welterkerkstraat, Pijnsweg, Rustaltaar bij
het kruis hoek Pijnsweg/Smidserweg, Weltertuijnstraat, en afsluiting bij het kruis hoek Weltertuijnstraat/De Doom.
Aansluitend kan men in ‘t Bakkes weer 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!

Dank voor uw bijdrage!
Door de oproepen in de Welterkoerier en in dit parochieblad
zijn er mooie bijdragen ontvangen voor de instanhoudingswerkzaamheden aan ons kerkgebouw. De werkzaamheden zijn
inmiddels afgerond; verstandig periodiek onderhoud is de
beste waarborg voor de instandhouding.
Dank voor uw bijdragen!

Vormsel 2022
Na de zomervakantie gaan we weer verder met ons vormseltraject, de vormelingen ontvangen de uitnodiging via de mail.
Op zaterdag 19 november om 17.30 uur is het dan eindelijk zover, dan zullen de vormelingen het sacrament van het
Heilig Vormsel ontvangen, in welke kerk wordt in het volgende
parochieblaadje bekend gemaakt.
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Vormsel 2023
Op de diverse basisscholen zullen de aanmeldingsformulieren
voor het vormsel (groep 8) in september worden uitgereikt.
Deze kunnen vóór 15 oktober bij hun eigen leerkrachten worden ingeleverd. Ook kunnen de kinderen met behulp van onderstaande QR-code of via link https://ap.lc/o0lGn worden
aangemeld.
Hier geldt: uw aanmelding is in behandeling
genomen, als u hier via de mail bericht van
krijgt.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact
opnemen met onze catechiste Anita van den
Berg, emailadres: anita@pancratiusheerlen.nl
telefoon: 06-40508492.
Is uw kind niet gedoopt en wilt u toch dat zij of hij de eerste
Heilige Communie en vormsel ontvangt, dan kunt u contact
opnemen met deken Bouman of kapelaan Taison.

Gaan trouwen
Zijn voornemens om gaan trouwen, allen in de Pancratiuskerk:
• 3 september om 13 uur: Peter Hoogendijk en Petra Beckers, wonend in de parochie St. Martinus Welten;
• 12 september 14.00 uur: Danny Muller en Wendy Anatasia, wonend in de Andreasparochie;
• 24 september 11 uur: Quinten van Moerbeke en Fleur Voragen,
wonend in de parochies Heerlen-Noord;
• 1 oktober 13 uur: Paul Koelman en Alina Wennemann, wonend
in Landgraaf;
• 1 oktober 15.30 uur: Charles van Druten en Eva Jamin, wonend
in de parochie Molenberg.
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
9 juli: Stan Consten

OVERLEDEN:
29 juni: Pauline Janssen-Habets, 95 jr
17 juli: Rinus van Druten, 94 jr
29 juli: Corrie van Ekelenburg, 89 jr
5 aug: Jan Bardoul, 86 jr
8 aug: Anton Burgers, 98 jr

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

4 OKTOBER 2022
Voor de periode van 15 okt – 28 nov 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 27 augustus

Zaterdag 3 september

Géén avondmis

Géén avondmis

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

Zondag 4 september
23e Zondag door het jaar
Celebrant: Deken Kuijer
10.00 uur:
Jrd. Math Feijen; Tiny
Waterval-Stevens; Wim
Beuken (c)
echtp. Hoppers- Retera (st);

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

Dinsdag 6 september
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Dinsdag 30 augustus
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor overleden vrienden en
Fien Bemelmans

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Mia Simons-Severens (c)
Vrijdag 2 september
Kapel Benzenrade
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur

Zaterdag 10 september

Jrd. Pierre Lippertz; Bernard
Raben, uit dankbaarheid bgv
30 jarig huwelijk Edwin en
Angelique Fister-Raben;
Mayke Mertens-Habets (buurt
Benzenrade); Jrd. Ouders
Cordewener-Lemmens (st)

Zondag 11 september
24e Zondag door het jaar
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur:

Géén avondmis

Echtp. Hoppers- Retera (st)
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Dinsdag 13 september
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Zondag 25 september
26e Zondag door het jaar
Celebrant: Deken Kuijer
10.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);
jrd. Ans Niemarkt-Smeijsters

6 wk. dienst Anton Burgers
Echtp. Hoppers- Retera (st);
ouders Kurvers-Eussen,
Mireille en Jolanda

Zaterdag 17 september
Géén avondmis

Dinsdag 27 september
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Zondag 18 september
25e Zondag door het jaar
Eerste mis in Welten van
kapelaan Taison
Celebrant: Kapelaan Taison
en Deken Bouman
10.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Hub Rutjens en fam. BuckOffergelt

6 wk dienst Corrie van
Ekelenburg; 6 wk dienst Jan
Bardoul; jrd. Claire LuytenWinnekes; jrd. Sjir Kurvers
en Fien Kurvers-Dabekaussen
(st); Mayke Mertens-Habets
(c);
echtp. Hoppers- Retera (st)

Zaterdag 1 oktober

Dinsdag 20 september
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers- Retera (st);
voor de overledenen van de
fam. Schouten; Hub de Esch
(st); Kitty TummersHeijenrath (c); Liza en Harry
Reulen Uebachs; Tiny
Waterval-Stevens; Annie
Frederiks-Dohmen en Math
Frederiks

Géén avondmis
Zondag 2 oktober
27e Zondag door het jaar
Rozenkransprocessie
Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Zaterdag 24 september
Géén avondmis
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Dinsdag 4 oktober
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

Dinsdag 11 oktober
Dagkapel
18.40 uur: Rozenhoedje

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

Echtp. Hoppers- Retera (st)

Vrijdag 7 oktober
Kapel Benzenrade
Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur

Zaterdag 15 oktober

Ouders CordewenerLemmens (st); Mayke
Mertens-Habets ( buurt
Benzenrade)

Zondag 16 oktober
29e Zondag door het jaar
Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur:

Zaterdag 8 oktober

Echtp. Hoppers- Retera (st);
jrd. Sjir Stams (st); jrd.
Jenny de Vlieger-Laeven en
overige familie (st)

Géén avondmis

Géén avondmis
Zondag 9 oktober
28e Zondag door het jaar
Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur:
Echtp. Hoppers- Retera (st);
ouders Waterval-Huppertz en
overleden fam. leden (st)

Kinderkoortje.
Wordt jij ook zo blij van zingen? Kom dan ook eens meedoen met het
kinderkoor. Natuurlijk mag je altijd een vriendje of vriendinnetje
meenemen.
Waar: iedere maandag repeteren we op Basisschool Martinus ,vanaf
12 september. Tijd: 15.00 – 15.45 uur Voor wie: groep 4 of hoger.
Aanmelden kan bij dirigente Nadine Maes
nadine@maesklonen.nl
of 06-10433562
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ZaterdagMiddagClub
We horen vaker van ouders dat de kinderen altijd tijdens de communielessen heel erg genieten van de Bijbelverhalen en de uitleg hierover. En dat ouders geloofsopvoeding belangrijk vinden voor de
opvoeding van hun kinderen.
Daarom organiseren we als samenwerkende parochies een
ZaterdagMiddagClub.
Dit Clubje is van 14.00 – 16.00 uur in de pastorie van Welten,
Welterkerkstraat 3 in Heerlen.
We starten meestal met een knutselwerkje en na een korte pauze
gaan we samen naar een bijbelverhaal luisteren. Meestal hebben we
daarna nog tijd over om een kaarsje te gaan aansteken in de kapel.
We eindigen altijd met samen spelen, binnen of buiten. Het is altijd
reuze gezellig! Wij vragen geen contributie, maar natuurlijk is een
vrije gave altijd welkom. En ook al ben je niet in de gelegenheid om
elke zaterdag te komen, dan hoeft dat geen probleem te zijn.
Het lijkt ons fijn om samen met jullie ook na het communietraject
samen op weg te gaan richting het vormsel….
Als je denkt dit is misschien iets voor mijn kind kun je altijd informatie krijgen bij onze catechiste Anita van den Berg, dat kan via de mail
of telefonisch. Mail: anita@pancratiusheerlen.nl T: 06-40508492.

Uitnodiging Alpha-cursus
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De tweede
Alpha-cursus gaat van start. De cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof.
De Alpha-cursus is iets voor jou als je:
meer wilt weten over het christelijk geloof; wilt weten of er meer is
tussen hemel en aarde; nieuwe mensen wilt ontmoeten; je kennis
over het christelijk geloof wilt opfrissen.
Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk
geloof besproken, zoals:
Is er meer? / Wie is Jezus? / Bidden: waarom en hoe? / Hoe relevant
is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?
In 13 weken tijd maak je kennis met het christelijk geloof.
Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over
het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door.
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De cursus duurt 12 avonden en één zaterdag.
Lijkt het je wat? Kom dan de eerste keer gewoon vrijblijvend kijken
of de cursus iets voor jou is. Laat wel op tijd weten dat je komt. We
starten op maandag 12 september (inclusief maaltijd) op het adres
Welterkerkstraat 3 in Welten - Heerlen.
Aanmelden is verplicht of wil je meer informatie, dat kan bij onze
catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl ,
telefoon: 06-40508492.
geldt dit tot en met zaterdag 3 September. Wij hopen weer velen
van U te mogen begroeten.

Onderstaand enkele reacties van de cursisten van
de eerste Alpha-groep.
Interessante avonden met een zeer gemoedelijke en informele sfeer,
waarbij kennis wordt opgedaan, maar daarbij ook veel gelachen
wordt. Een aanrader voor iedereen die op een informele manier meer
over het christelijke geloof wilt leren. Mireille
Met veel interesse en plezier heb ik de Alpha cursus gevolgd , met
het doel om mijn kennis van het geloof en christendom nog eens op
te frissen. Naar aanleiding van het vertoonde filmmateriaal van de
anglicaanse schrijver/ priester Nicky Gumble werd door deelnemende
cursisten gesproken , op een open en prettige manier over allerlei
aspecten van het geloof en de Kerk, maar ook over eigen ervaringen.
Paula
Super leuke ervaring, waar iedereen zijn of haar mening kan en mag
geven om zo dichter bij God te mogen staan. Natasha

St. Josephmarkt – zondag 11 september
De Sint Josephparochie Heerlerbaan organiseert op zondag 11 september opnieuw een Sint Josephmarkt. Na de H. Mis van 11.15 uur
(opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor HeerlerbaanWelten), die tevens in het teken staat van Nationale Ziekendag (de
Zonnebloem houdt aan het einde van de H. Mis een collecte), gaat de
St Josephmarkt van start.
Er zijn allerlei activiteiten: muziek, vla, wafels,poffertjes, koffie en
fris, activiteiten voor de kinderen, verkoop van 2e hands spullen: dus
voor elk wat wils. Komt U ook?
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H. Mis in de Boskapel – donderdag 8 september
Op donderdag 8 september (feest van Maria Geboorte) zal de H. Mis
gevierd worden in de boskapel (bij slecht weer in de St. Josephkerk).
Vóór de H. Mis zal de rozenkrans gebeden worden.

Oktober: H. Mis in de Vredeskapel aan de
Bautscherweg
In de maand oktober zal de H. Mis van 19.00 uur op de donderdagavond plaatsvinden in de Vredeskapel, toegewijd aan Onze Lieve
Vrouw van Fatima. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor de
vrede in de Oekraïne. De H. Mis zal voorafgegaan worden door het
bidden van de rozenkrans. De H. Mis in de Josephkerk vervalt op deze donderdagen.
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ADRESSEN en CONTACTGEGEVENS:
Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:
Welterkerkstraat 3, 6419 CR HeerlenTelefoon: 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
Kapelaan Taison
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen
T: 06-51627758; E.mail: kapelaan@rkheerlen.nl (per 15-9-22)
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

12

