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DECEMBER 2022 /JANUARI 2023 
Advent en Kerstmis 

 
10 december-16 januari 

Kerstgedachte 
 
Wat is er toch aan de hand, 

De wereld lijkt wel in brand… 

Nog maar net leek de dood van Corona verdwenen, 

Toen is oorlog op het toneel verschenen. 

De koude van de energiecrisis treft ons allemaal, 

Hoe moet het toch verder in dit verhaal. 

 

Maar dan staan we stil bij de nacht, 

Waarin God een wonder naar ons bracht. 

 

Het enige vuur in die nacht 

was het van de herders, zij hielden de wacht. 

De dood kwam door de soldaten die een kind moesten zoeken 

Daar de gekroonde niet wilde buigen voor de God van de boeken. 

De warmte van de adem van dieren hielp hen allemaal, 

Zo kon het verder in dat verhaal. 

 

Weer opnieuw staan we stil bij de nacht, 

Waarin God een wonder naar ons bracht, 
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Zodat Christus steeds bij ons wil horen, 

Zingen we dus met Kerst samen met de engelenkoren. 

Ook al zal het duister daarmee niet verdwijnen, 

De glans van het eeuwige Licht zal voor ons allemaal schijnen! 

 

Mede namens het pastorale team, de lokatiebesturen en het over-

koepelend kerkbestuur: 

Zalig Kerstmis, juist nu, 

Veel zegen voor 2023! 

Hans Bouman, 
deken 

Tijden Kerst in de verschillende kerken 
 
Verderop in dit parochieblad vindt u de details van alle vieringen in 

onze kerk. Ook in de anderen kerken van ons cluster bent u natuur-

lijk van harte welkom! 

Op Kerstavond 24 december zijn de vieringen als volgt: 

• 17.30 H. Moeder Anna Bekkerveld 

• 17.30 St. Martinus Welten 

• 18.00 St. Joseph Heerlerbaan 

• 19.00 Pancratius 

• 19.00 Elisabethkapel Parc Imstenrade 

• 19.15 Molenberg 

• 20.00 St. Martinus Welten 

• 20.00 St. Joseph Heerlerbaan 

• 21.00 Pancratius 

• 22.00 St. Martinus Welten 

 

Gezinsviering Kerstavond 

Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom bij de gezinsviering op 

24 december om 17.30 uur in de kerk van Welten. De communi-

canten en de kinderen van groep 2 van Martinusschool voert het 

kerstspel uit. 

Bezoek de kerststal van de kerk van Welten 

Eerste en tweede kerst dag u kunt kerststal bezoeken in de kerk. De 

kerk is open vanaf 14.00uur t/m 16.00 uur op 25 en 26 decem-

ber. De kinderen kunnen tijdens de bezoek knutselen/kleuren met 

kapelaan.  
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Ziekencommunie – donderdag 22 december 
 
Voor degenen voor wie het moeilijk is om naar de kerk te komen, wil 

kapelaan Taison op donderdag 22 december de ziekencommunie 

brengen. U kunt daarvoor een afspraak met hem maken, telefoon-

nummer 06 51 62 77 58.  

Vormsel 2022 
 
In de St. Josephkerk hebben op zaterdag 19 november 14 vormelin-

gen het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen van de Vicaris-

Generaal Maessen . 'Vriendschap kleurt je leven' was het thema van 

de Vormselmis. Je kunt in het leven alles doorstaan, als er maar een 

vriend naast je staat. Wanneer je iemand ontmoet aan wie je alles 

kunt zeggen, die naar je wil luisteren, iemand die je begrijpt, iemand 

die je zorgen, je vreugde en je leven deelt, dan mag je spreken van 

een echte vriend. Vriendschap is een kostbaar geschenk dat kleur 

geeft aan je leven. 

Tijdens de Vormselmis hebben we gebeden dat wij niet alleen Jezus 

als vriend mogen ontmoeten, maar dat we ook de kracht krijgen om 

voor ten minste één iemand een goede vriend te zijn. 

We willen alle vormelingen van harte feliciteren en veel succes en  

geluk wensen op hun verdere levenspad! 

 

Info-avond vormsel 2023 

 
De info avond over het vormsel is in januari 2023. De ou-

ders/verzorgers, die zich hebben aangemeld  zullen hierover via de 

mail bericht ontvangen. 

Een warme kerst met Kadans in Welten 
 
Het koor Kadans organiseert een kerstconcert op woensdag,  

14 december om 20.00 uur in de Martinuskerk in Welten. 

Voor u treden op: BinSingen, een mannenkoor uit Aken met een heel 

verfijnde samenzang, popkoor Divided, een jongerenkoor verbonden 

aan de muziekschool met een eigen fris geluid, Gemengd Koor Park-

stad, waarbij het plezier in zingen te horen is in de uitvoering van de 

liederen en het gemengd koor Kadans uit Heerlen met een herkenba-

re eigen klank. De avond wordt rond 22.00 uur afgesloten met het 
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gezamenlijk zingen van stille nacht, in het Engels, Duits en Neder-

lands. 

De kerk is vanaf 19.30 uur geopend. De entree is gratis, een vrije 

gave wordt op prijs gesteld. In de pauze is er koffie, thee en vlaai. 

U bent van harte uitgenodigd voor dit gevarieerde kerstconcert. 

Kerstconcert – zaterdag 17 december 
 
De St. Josephparochie Heerlerbaan wil bewoners van Heerler-

baan/Heerlen-Zuid een warme plek bieden om in de aanloop naar 

Kerstmis samen te komen bij het kerstconcert op zaterdag 17 de-

cember a.s.  aanvang 18.30 uur in de St. Josephkerk.  

Dit kerstconcert wordt verzorgd door het Recreatieorkest en het  

klarinetensemble van de Koninklijke Harmonie Heerlen, het zang-  

ensemble Pure Voices en toneelvereniging Stoute Schoenen 

Toegangskaarten voor het concert kosten slechts 5 euro en zijn in de 

voorverkoop verkrijgbaar op het parochiekantoor van de St. Joseph-

kerk en bij Gemakswinkel Lenzen in winkelcentrum Giesen-Bautsch. 

De goed verwarmde kerk in kerstsfeer is voor bezoekers open vanaf 

18.00 uur. 

Het concert duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. 

Na afloop zijn alle deelnemers en bezoekers uitgenodigd om elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een kop koffie/thee en kerstbrood. 

 

Winterglorie in de Pancratiuskerk! 

 
Gospelkoor Souldelight komt voor een derde editie van Winterglorie 

naar Heerlen! Op zondag 18 december klinken er weer opzwepen-

de gospelliederen – waar de soul vanaf druipt 

– en de meest sfeervolle kerstklassiekers 

door de Sint-Pancratiuskerk. Er worden op die 

dag maar liefst drie concerten georganiseerd 

door Heerlen Mijn Stad in samenwerking met 

Wintertijd Heerlen en Deken Hans Bouman. 

De gratis entreebewijzen zijn binnenkort 

verkrijgbaar via www.heerlenmijnstad.nl  

waar U ook de verschillende aanvangstijden 

kunt vinden.  

 

Ontmoetingen bij een bekertje koffie na de Mis 
Een keer per maand proberen we een ontmoetingsmoment te organi-

seren na de zondagse mis. Koffiemoment is belangrijk voor een 

http://www.heerlenmijnstad.nl/
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hechte gemeenschap. Ontmoetingen bij een bekertje warme koffie 

kan ons helpen verder te groeien als een gemeenschap. De eerste 

ontmoetingsmoment met koffie plaats vindt op zondag 15 januari 

na de mis. U bent van harte welkom. Laten we samen bidden, sa-

men vieren, samen lekker kletsen 

                                                 
                

                             GEDOOPT:                                   

5 nov. Nora van Zundert 

 
OVERLEDEN: 

 
14 nov. Adèle Stiels-Joha, 98 jr  

17 nov. Finny Slijpen-Rocks, 85 jr 
22 nov. Idy Eymael-Jegers, 86 jr. 

 
 

INLEVERDATUM 
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 

 

10 JANUARI 2023 

Voor de periode van 14 jan – 23 feb 2023 
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.  
 

 

   Parochiekantoor is tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten        

mailto:sintmartinus@home.nl
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Zaterdag 10 december 
Dagkapel 
Celebrant: Kapelaan Taison 

19.00 uur: 
 
 

Zondag 11 december 
3e Zondag van de Advent 

Celebrant: Kapelaan Taison 
10.00 uur 
 

 
Jrd. Jan Quaedvlieg en tevens 

voor Graham Errington; 
echtp. Hoppers- Retera (st); 
uit dankbaarheid;  

Finny Slijpen-Rocks (c) 
 

Dinsdag 13 december 
Dagkapel 

18.40 uur: Rozenhoedje 
 
Jrd. ouders Wachelder-Hazen; 

echtp. Hoppers-Retera (st); 
Math  Jansen (c); Nettie de 

Jong-Born (c) 
 
 

Zaterdag 17 december 
Dagkapel 

Celebrant: Deken Bouman 
19.00 uur: 

 
Gerda Malherbe-Magray (c) 
 

 
 

 

 

Zondag 18 december 
4e Zondag van de Advent 

Celebrant:  Deken Bouman 
10.00 uur: 
 

 
Jrd. ouders Ploumen-

Hoeppener (st); jrd. Sjef 
Kuipers; jrd. Sjeng Haesen; 
Giel Goertzen; 

echtp. Hoppers- Retera (st); 
 

 
Dinsdag 20 december 
Kerstviering 

Seniorensociëteit en 
Zonnebloem 

 
14.00 uur: Kapelaan Taison 

 
19.00 uur: Géén H. Mis 

 

Zaterdag 24 december 

 
KERSTAVOND 

 
17.30 uur: 
Gezinsviering 

Celebrant: Kapelaan Taison  
  

Kerstspel met 
communicanten 
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20.00 uu

1e Nachtmis 

Celebrant: Kapelaan Taison 
 
Jan Bardoul (c) 

 
 

22.00 uur 
2e Nachtmis 
Celebrant: Kapelaan Taison 

 
 

Jrd. Jo Vrösch; jrd. ouders 
Kerckhofs-Smeets, Jo en fam. 
Franssen; Nettie de Jong- 

Born (c); Liza en Harry 
Reulen-Uebachs;  

Ben Vork en fam; 
 

 
Zondag 25 december 
Eerste Kerstdag 

Celebrant: Kapelaan Taison 
10.00 uur: Fam. koor Chrisko 

 
Voor de overledenen van de 
fam. Schouten; voor levende 

en overleden leden van het 
Legioen van Maria (st); 

ouders Waterval-Huppertz en 
overleden fam. leden;  
Rinus van Druten (c);  

Giel Bleijlevens;  
echtp. Hoppers-Retera (st); 

Jan van As 
 
 

 

Maandag 26 december 

Tweede kerstdag 
H. Stefanus 
Celebrant:  Kapelaan Taison 

10.00 uur: 
 

Dinsdag 27 december 
Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 

 
Zaterdag 31 december 
Dagkapel   

Celebrant: Kapelaan Taison 
19.00 uur: 

 
Zeswekendienst Adèle Stiels-

Joha; Uit dankbaarheid voor 
het afgelopen jaar en tevens 
voor de overledenen van onze 

parochie (st) 
 

Zondag 1 januari 
Maria, Moeder van God 
Celebrant:  Kapelaan Taison 

10.00 uur:  
 

José Brouns-Hupperetz (st); 
echtp. Hoppers- Retera (st); 
 

Dinsdag 3 januari 
Dagkapel 

18.40 uur: Rozenhoedje 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
ouders Paffen Wachelder;Voor  

Leo 
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Zaterdag 7 januari 

Dagkapel  
Celebrant: Kapelaan Taison 

19.00 uur: 
 
Tiny Waterval-Stevens;  

echtp. Mom-Beuken (st) 
 

Zondag 8 januari 
Openbaring des Heren 
Celebrant:  Kapelaan Taison 

10.00 uur:  
 

Jrd. emeritus pastoor J.W. 
Peters , zijn zus en zijn 
ouders (st); Finy Franssen-

Rompen (c);  Pauline 
Janssen-Habets (c); Echtp. 

Hoppers-Retera (st) 
 

Dinsdag 10 januari 
Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Corry van Ekelenburg (c); 
Voor Liin 

Zaterdag 14 januari 

Dagkapel Celebrant:  
Kapelaan Taison 19.00 uur: 

 
Jrd. Jef Frederiks; ouders 
Kurvers-Eussen, Mireille en 

Jolanda; Jan Bardoul (c) 
 

Zondag 15 januari 
2e Zondag door het jaar 
Celebrant:  Kapelaan Taison 

10.00 uur:  
 

Zeswekendienst Finny 
Slijpen-Rocks; 
Jrd. Hub de Esch en ouders 

de Esch-Bergs (st); 
Mayke Mertens-Habets (c);  

echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Na de H. Mis is er  
gelegenheid om koffie te 
drinken. 
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 Tarieven misstipendia 2023 
 
De tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2023 zijn be-

kend. Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook 

parochies genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele ja-

ren weer enigszins te verhogen. Hieronder de tarieven zoals het bis-

dom die voor 2023 heeft vastgesteld. 

Eucharistievieringen 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00 

Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00 

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondag-

missen worden gehouden € 325,00 

Rouw- en trouwgelden 

Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00 

Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00 

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere be-

graafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00. 

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in cre-

matorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00. 

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de 

parochiekerk (extra dienst) € 500,00. 

Minimumkerkbijdrage 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het 

crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zon-

der navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt 

niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan 

de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-

aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van 

waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar ten-

minste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerk-

bijdrage hebben betaald. 

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,00 voor 2023. 

 

Vooraankondiging Actie Kerkbalans 
Actie Kerkbalans 2023 is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 

januari. In het volgend parochieblad volgt nadere informatie. 

 

Waar wilt u uw lichtje laten branden? 
 
Via www.brandeenlichtje.nl vindt U een donatielink en informatie. 
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In memoriam Fred Piepers 
 
Op 12 november 2022 overleed op 77 jarige leeftijd onze Eredirigent 

Fred Piepers. 

De heer Piepers begon op de zeer jeugdige leeftijd van nog geen 24 

jaar als dirigent bij het Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Heerlerbaan.  

Met dit koor heeft hij vele grote Missen van bekende componisten als 

Mozart, Haydn, Schubert en vele anderen uitgevoerd. Veelal  

gebeurde dit met medewerking van bekende solisten, orkesten en 

organisten. Heel bekend is ook zijn Nederlandse première van de 

Tsechische Kerstmis Mis van Jacub Jan Ryba alsmede de  

radio-opname die hiervan werd gemaakt. 

De heer Piepers was in totaal 53 jaar verbonden aan ons koor,  

waarvan 35 jaar als actief dirigent. Na zijn afscheid als dirigent werd 

hij benoemd tot Eredirigent. Naast ons koor heeft de heer Piepers 

ook de kerkkoren van Heksenberg, Huls en Ubachsberg onder zijn 

leiding gehad en werd onder zijn leiding Mannenkoor L’Esprit opge-

richt. Na het afscheid van ons koor in 2004 nam hij de leiding over 

bij het kerkkoor van Wijlre. 

Voor al zijn verdiensten voor de kerkmuziek werd hem in 1984 op  

39 jarige leeftijd de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et  

Pontifice toegekend. 

Wij verliezen met de heer Piepers een zeer kundig en bevlogen  

dirigent en musicus en een aimabel en betrokken mens. Wij zullen 

zijn inbreng en nadrukkelijke aanwezigheid node missen. 

Wij wensen zijn vrouw Marianne en de verdere familie  

veel sterkte toe. 

Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten, 

Wiel Lipsch, voorzitter 

 

Jij kleine stad, mijn Bethlehem  
(Op de melodie van: O little town of Bethlehem) 

 

Jij kleine stad, mijn Bethlehem, ligt eenzaam in de nacht. 

Maar kijk, daar in de duisternis straalt nu een ster met kracht. 

Zie, al haar donk're straten zijn nu in Licht gehuld. 

Verlangens uit een oude tid zin deze Nacht vervuld. 

 

O Heilig Kind van Bethlehem, Gij hebt ons uitverkoren. 

Kom tot ons, Heer, zo bidden wij en wordt in ons geboren. 

Uw naam zij steeds geprezen, Gij God van Israel. 

O, kom tot ons en blijf bij ons, O Heer... Emmanuël! 
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Adventsactie 2022, Een goede start voor ieder kind 
 
Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de katholieke kerk om 

geld in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar gaat de campagne 

over een goede start in het leven voor ieder kind. 

Hoe helpt Adventsactie? 
Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die bijdragen aan de  

gezonde ontwikkeling van jonge kinderen. In Sierra Leone krijgen 

ouders zaden voor voedingsrijke planten en voorlichting over gezon-

de voeding. In de DR Congo steunen we een project dat straatkin-

deren een veilige plek biedt en ze herenigt met hun familie. Een  

ziekenhuis in Somalië krijgt apparatuur om infectieziekten bij  

kinderen aan te pakken. In El Salvador steunen we een project dat 

zorgmedewerkers en ouders leert jonge kinderen te stimuleren in 

hun ontwikkeling.  

Steun deze projecten van Adventsactie en doneer: 

NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag 

Meer informatie: www.adventsactie.nl 

 

 
 
 

http://www.adventsactie.nl/
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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 
 

Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten) 
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen 

Telefoon: 06-51627758; E-Mail: kapelaan@rkheerlen.nl 
 
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                         € 15,00 
         Zaterdag/Zondag     € 30,00 
 

Giften:  Stichting Help Kerk St. Martinus 
Welten/Benzenrade: 

IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818 
E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl 


