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JANUARI/FEBRUARI 2023 
21 januari-26 februari 

 
 

Nieuw jaar van start! 
 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers konden we in onze  

verschillende kerken weer Kerstmis vieren. Wat deed dat goed! 
Van daar uit zijn we nu het nieuwe jaar ingerold. Van harte 
wens ik, mede namens het pastorale team, het overkoepelend 

kerkbestuur en de locatie-raden en -besturen, iedereen van 
harte een heel zalig nieuwjaar toe! 

Ons geloof inspireert ons, om iedere keer weer nieuwe wegen 
te gaan en te groeien in de band met God en met elkaar.  

 
Veel zegen voor 2023! 
 

Hans Bouman, 
Pastoor-deken 
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Gewoon januari 
 
Januari begint met knallen en je neemt nog een oliebol. 

We vieren nieuwjaar met ons allen, heel de wereld draait even dol. 

Daarna is het tijd voor de veger, de bezem gaat door de straat. 

Ook binnen wordt het steeds leger, de versiering wordt weggehaald. 

De echo van feestelijkheden sterft weg en wij keren terug  

naar ons werk, onze bezigheden. We nemen ze weer op de rug. 

Januari heeft geen kapsones, is een maand die niet pronken wil. 

Een maand waarin alles gewoon is. Winters, rustig en stil ... 

© 2015 MdJ 

 

Vormsel 2023 
 
De info-ouderavond over het vormsel is voor de parochies van  

Heerlen-Zuid op woensdag 25 januari om 20.00 uur in het  
Gemeenschapshuis van Welten, Weltertuijnstraat 44 /48 in 
Heerlen.  

Wie geen uitnodiging via de mail heeft ontvangen en toch wil  
deelnemen kan contact opnemen met onze catechiste  

Anita van den Berg, emailadres: anita@pancratiusheerlen.nl,  
telefoon: 06-40508492. 

Carnavalsmissen in onze parochies 
 
In onze parochies pakken de verschillende Carnavalsverenigin-
gen de mooie traditie weer op om met de vereniging en alle te 

vieren onze kerken. 
• H.V.V. de Winkbulle openden eerder al het seizoen met 

een H. Mis in de Pancratiuskerk 
• Op 29 januari vieren we om 11.30 uur met V.V. Eekheu-

ere in de Pancratiuskerk 

• Op 5 februari vieren we om 11.11 uur met C.V. de Soep-
lummele in de Josephkerk Heerlerbaan 

• Op 12 februari vieren we om 10.00 uur met C.V. Vla-
vreters in Welten. 

Welkom aan iedereen die mee wil vieren! 
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Tarieven grafrechten m.i.v. 01.01.2023 Begraaf-
plaatsen cluster Heerlen-Zuid (St. Joseph en St. Mar-

tinus) 
 
 

Graftype 

Eerste graf-
recht 

voor 20 jaar 

Verlenging met 
10 jaar 

Verlenging met 
20 jaar 

Enkel breed 
graf (2) 

€ 1.920,00 € 460,00 € 920,00 

Dubbel breed 
graf (4) 

€ 3.840,00 € 920,00 € 1.840,00 

Kindergraf 
(tot 12 jaar) 

€ 1.160,00 € 330,00 € 660,00 

Urnengraf 
(gras/grond)* 

€ 1.160,00 € 330,00 € 660,00 

Urnengraf (kel-
dertje)* 

€ 1.420,00 € 460,00 € 920,00 

Urnengraf 
(wand)** 

€ 1.420,00 € 460,00 € 920,00 

 
*een eerste grafrecht voor een urn in het gras/de grond is alleen nog      

  mogelijk bij de St Joseph, Heerlerbaan 

 

**alleen mogelijk bij de St Martinus, Welten 

 

Palmtakjes inleveren 
 
In het voorportaal van de dagkapel staat weer een mand klaar 
waarin u de palmtakjes van vorig jaar kunt leggen; deze wor-

den verbrand en gebruikt voor de asoplegging op Aswoensdag 
22 februari a.s. 
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Veertigdagentijd 

 
Ook dit jaar worden in de veertigdagentijd in de St. Martinus-

kerk op de dinsdagavond om 18.40 uur de Vespers gebeden. 

 

Eerste Communie 2023 

 
De voorbereiding voor de communie is gestart. 
Op zondag 26 maart zullen de communicanten uit Welten te 
weten: Elena Adqmiak, Jur Reumkens, Nikki Joosten, Sophie 

Lamberts, Raf Rosenboom, Sophie Hulsman, Kayleigh Geurts, 
Pim van Heumen en Luca Goossens zich presenteren  

tijdens de H. Mis om 10.00 uur. 
Het jeugdorkest van T.O.G. zal deze Heilige Mis opluisteren. 
U bent welkom!! 
                                        

                 

                             GEDOOPT:                                   

8 jan. Julian Scheeren 
 

 
 

INLEVERDATUM 

MISINTENTIES uiterlijk dinsdag: 
 

14 FEBRUARI 2023 

Voor de periode van 25 feb – 27 mrt 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.  

 
  

mailto:sintmartinus@home.nl
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Zaterdag 21 januari 

Dagkapel 
Celebrant: Kapelaan Taison 

19.00 uur: 

 
Jrd. Sjef en Fieny Consten-

Quaedvlieg 

 
Zondag 22 januari 
3e Zondag door het jaar 

Celebrant:  Kapelaan Taison 
10.00 uur: organist B. van 

Kerkvoort 
 
Jrd. Jo Winkels en Mimi 

Winkels-Overweel;  
Netty de Jong-Born (c); 

echtp. Hoppers- Retera (st); 
 
Dinsdag 24 januari 

Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: H. Mis 
 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 

Leon 
 

Zaterdag 28 januari 
Dagkapel 
Celebrant: Kapelaan Taison 

19.00 uur: 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st) 
 

Zondag 29 januari 
4e Zondag door het jaar 
Celebrant:  Prof. Rohling 

10.00 uur: organist B. van 
Kerkvoort  >>>>>>> 

Idy Eymael-Jegers (c);  

Jan Bardoul ©; 
 

Dinsdag 31 januari 
Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: H. Mis 
 

Echtp. Hoppers-Retera (st); 
Ivonne 
 

Zaterdag 4 februari 
Dagkapel 

Celebrant: Kapelaan Taison 
19.00 uur: 

 
Tiny Waterval-Stevens 
 

Zondag 5 februari 
5e Zondag door het jaar 

Celebrant:  Prof. Rohling 
10.00 uur: organist B. van 
Kerkvoort 

Jrd. Ouders Sijstermans-
Reinaerts en Liza en Annie 

Reinaerts; 
Netty de Jong-Born (c); 
echtp. Hoppers- Retera (st); 

 
Dinsdag 7 februari 

Dagkapel 
18.40 uur: Rozenhoedje 

19.00 uur: H. Mis 
Echtp. Hoppers-Retera (st); 
ouders Paffen-Wachelder; 

Corrie v. Ekelenburg (c); 
Francie  
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Zaterdag 11 februari 

Dagkapel 
Celebrant: Kapelaan Taison 

19.00 uur: 

 
Zondag 12 februari 
6e Zondag door het jaar 
Carnavalsmis 

Celebrant: Kapelaan Taison  
10.00 uur: 

 
Echtp. Hoppers- Retera  
Ouders van der Kroon, 

Reinier van der Kroon en 
Madelijne van der Kroon 

 
Dinsdag 14 februari 
Dagkapel 

18.40 uur: Rozenhoedje 
19.00 uur: H. Mis 

 
Echtp. Hoppers-Retera (st ) 
Jan Bardoul (c); John  

 
Zaterdag 18 februari 

Dagkapel 
Celebrant: Kapelaan Taison 
19.00 uur: 

 
Zondag 19 februari 

7e Zondag door het jaar 
Carnaval 

Celebrant:  Deken Bouman 
10.00 uur  >>>>>>> 
 

Jrd. Berthi de Esch-Thompson 

(st);  
Mayke Mertens-Habets (c); 

echtp. Hoppers-Retera(st); 
overleden fam.leden fam. 
Paas; 

 
Dinsdag 21 februari 

Carnavalsdinsdag 
Geen H. Mis 
Parochiekantoor gesloten 

 
 

Woensdag 22 februari 
ASWOENSDAG/ASKRUISJE 
Celebrant: kapelaan Taison 

19.00 UUR 
 

 
Zaterdag 25 februari 

Dagkapel 
Celebrant: kapelaan Taison 
19.00 uur: 

 
Zondag 26 februari 

8E zondag door het jaar 
Celebrant: kapelaan Taison 
10.00 uur: 

 
Eerste jrd. Mia Dabekaussen; 

Fien en Sjir Kurvers-
Dabekaussen ( c); 
Netty de Jong-Born ( c); 

Echtp. Hoppers-Retera (st) 
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Kerkbalans: geef voor de kerk van morgen! 
 
We vinden het lastig om te vragen, want zeker met de energie-
crisis hebben velen het zwaar, weten soms niet meer hoe rond 

te komen…. Maar ook bij onze kerken hakken de kosten erin! 
We worden niet door Rome, het bisdom of door de Neder-

landse staat betaald: de parochie kan alleen maar bestaan 
door de collectes en door de kerkbijdrage, een soort “contribu-
tie” die ons kerk-zijn  

mogelijk maakt en mogelijk houdt. Velen van u dragen daar 
naar vermogen hun steentje aan bij, dank daarvoor. Wij hopen 

ook  
komend jaar weer op u te mogen rekenen! 
Doet u nog niet mee? Dan denk daar toch eens over na!  

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: 
ING IBAN nummer NL04 INGB 0001040176  of 

RABOBANK IBAN nummer NL39 RABO 0119905515 
ten name van Kerkbestuur St. Martinus.  
Voor meer informatie kunt u ook bij het parochiekantoor   

terecht. Dank! 
 

Informatiebijeenkomst Vastenactie-project 2023 

Agro-ecologische modelboerderij in Mombassa,  
Kenia 
 
Een tiental parochies in 

de dekenaten Kerkrade 
en Heerlen wil zich tij-

dens de Vastenactie van 
2023 (van Aswoensdag 22 februari tot en met Paaszaterdag 8 
april 2023) inzetten voor de inrichting van een agro-ecolo-

gische modelboerderij in  
Mombassa, Kenia.  

Op deze modelboerderij worden zogenaamde animatoren op-
geleid. Na hun opleiding gaan deze vrouwen en mannen terug 
naar hun dorpen om daar boerinnen en boeren te begeleiden 

bij ecologische vormen van landbouw.  



 

8 

Deze ecologische vormen van landbouw moeten een alternatief 

bieden aan de kleinschalige landbouw, die door de aanhou-
dende droogte in Kenia vanwege de klimaatverandering voor 

grote problemen staat. 
 

Op dinsdag 7 februari 2023 houdt het Missionair Overleg 
Parkstad een informatieavond over het land Kenia en deze 

agro-ecologisch modelboerderij. De bijeenkomst begint om 
19.30 uur en wordt  

gehouden in de Theresiazaal van de Twee Gezusters, Put-
graaf 3 te 6411 GT Heerlen. Iedereen is welkom, maar aan-
melding vooraf via het emailadres ajhouben@hetnet.nl wordt 

op prijs gesteld. Tijdens de bijeenkomst is er een internetver-
binding met pater Peter Ndegwa CSSP in Kenia, die tekst en 

uitleg zal geven over de inrichting van de modelboerderij en 
het verdere project. De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige 
Mgr. Bert van Megen, pauselijk nuntius in Kenia, kent pater 

Peter Ndegwa goed en beveelt het project van  
harte aan. 

Verdere info over de vastenactie wordt gepubliceerd in het vol-
gende parochieblad. 

 

  

Leven 
 
Vreemd genoeg weten we na zo’n 10.000 jaar zoeken en on-
derzoeken nog steeds niet wat leven is. We weten ook niet hoe 
we denken, onthouden, emoties voelen, bewust zijn. We weten 

dat bij bepaalde gevoelens hersengebieden actief worden, 
maar hoe ontroering tranen over onze wangen doet biggelen, 

ons hart in de keel doet kloppen, ons seksueel prikkelt, dat 
weten we niet precies. 

Stel nu eens dat we allemaal in een enorm bewustzijn wonen 

en dat alles bewustzijn heeft. Dat atomen bewust bij elkaar 
kruipen om moleculen te vormen, dat moleculen kleine orga-

nismen gaan vormen en dat kleine organismen tot grote uit-
groeien, tot en met ons mensen aan toe.  

mailto:ajhouben@hetnet.nl
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Dat al die stadia van ontwikkeling leven bevatten en dat zoge-

naamde dode materie niet bestaat. 

Iedereen weet uit ervaring dat liefde en leven verwant zijn. 

Met een verliefde kop ben je, vol energie, bereid naar het an-
dere einde van de wereld te reizen. Maar ben je somber en ne-
gatief, dan staat je levensvlam op een laag pitje. Echte spiritu-

ele ervaringen gaan gepaard met een enorm liefdesgevoel en 
een enorme energie. Zou het niet zo kunnen zijn dat precies 

het leven zelf onze goddelijke kant is? 

Die vraag gaan we onderzoeken op woensdag 25 januari om 
half acht in de Andreaskerk. 

Afhankelijk van de kou vragen we een kleine bijdrage voor de 
stookkosten, maar de entree is gratis. U kunt zich aanmelden 

bij Marcel Mollink (butterflymarcel@hotmail.com). 

Tot ziens. 
Joep de Jong 
 

 
Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert 
 
Lezing door Corinne Groenendijk 

 

Duurzaam leven, hoe doe je dat in praktijk? De heilige Francis-

cus van Assisi kan ons inspireren om betrokken, vredevol en 
eenvoudig te leven. Dominee Corinne Groenendijk schreef 

hierover een boek, met bezinnende gedachten 
en praktische ideeën. 
Op woensdag 1 februari komt ze naar Wit-

tem voor een lezing. 
Tijd: 19.30 uur 

Plaats: Scala, ontmoetingsruimte klooster Wit-
tem 

Toegang gratis, wel graag aanmelden: 043 - 450 17 41 of via 
www.kloosterwittem.nl/Agenda. 
 

 

 

mailto:butterflymarcel@hotmail.com
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
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Week van gebed voor de eenheid  

 
Oecumenische viering in de Andreaskerk 

 

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van de kerken in 
januari gaat dit jaar over het thema 'goed doen - recht zoe-

ken'. Het thema is gekozen door kerken in de Verenigde Sta-
ten, waar racisme en ongelijkheid momenteel hoog op de 

maatschappelijke agenda staat. Maar in ons land spelen verge-
lijkbare problemen. Daarom kunnen ook de Nederlandse ker-
ken met het thema uit de voeten. 

Hieronder een passage uit de toelichting bij het thema door de 
Raad van Kerken, een van de organisatoren van de Week van 

gebed voor eenheid: "Het zoeken naar recht, vraagt – net als 
het leren goed doen – om zelfreflectie van de kerk. Kerken in 
grote delen van de wereld dienen te erkennen dat zij hebben 

meegewerkt aan raciaal onrecht, zowel actief als passief (door 
te zwijgen). Vooroordelen op basis van afkomst zijn en waren 

een oorzaak van de verdeeldheid die het lichaam van Christus 
heeft verscheurd. Het idee dat witte mensen superieur zijn, 
heeft als een gif veel schade aangericht en gezorgd voor on-

derdrukking tot op de dag van vandaag. Vooral in Noord-Ame-
rika en in landen over de hele wereld die door de eeuwen heen 

door witte Europese machten zijn gekoloniseerd. 

Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van onder-
drukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit 

vereist dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen 
kwaad aandoen. Dat is niet altijd makkelijk en zal soms leiden 

tot conflicten. Maar Jezus geeft in Matteüs 5 vers 10 aan zijn 
volgelingen een rijke belofte: het koninkrijk van de hemel is 
voor hen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden." 

De oecumenische viering samen met de Protestantse Parkstad-
gemeente ter afsluiting van de Week van gebed voor   eenheid 

vindt dit jaar plaats op zondag 29 januari in de  

Andreasparochie.  
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OPROEP! 
 

Hebt U in het nieuwe jaar misschien een aantal uurtjes te 
besteden? 
De Kerk zoekt vrijwilligers voor allerlei activiteiten. 

Welke talenten hebt U ? 
 

Voor informatie kunt U terecht op het parochiekantoor: 
Geopend op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
U bent welkom. 
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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 


