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Ziekenzalving
Wanneer mensen horen spreken over het Sacrament van de Ziekenzalving, dan denkt
men bijna onmiddellijk aan doodgaan. Toch is dat Sacrament niet alleen iets voor het
sterfbed. In het persoonlijke gesprek met mensen die levensbedreigend ziek zijn of met
mensen wiens gezondheid door de hoge leeftijd ernstig verzwakt is of met mensen die
een risicovolle operatie moeten ondergaan, zal de priester het Sacrament van de
Ziekenzalving aanbieden. In dat Sacrament mag de lijdende mens erin gesterkt worden
dat God hem nooit in de steek laat, ook niet in die momenten van pijn en lijden en
verzwakking.
Bij het Sacrament van de Ziekenzalving ligt de
nadruk op Gods Nabijheid bij de lijdende en
zieke mens. De Heer wil dichtbij de lijdende
mens zijn. De Bijbel vertelt ons dat Jezus zieken
de handen oplegde en zijn leerlingen opdracht
gaf zieken de handen op te leggen en met olie te
zalven. We lezen dat ook in de brief van
Jacobus, hoofdstuk 5, verzen 14 en 15: “Is
iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van
de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over
hem uitspreken en hem met olie zalven in de
naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de
zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En
als hij zonden heeft begaan, zal het hem
vergeven worden.” In het Sacrament van de
Ziekenzalving komt de Heer dichtbij elk die
lijdend is. We bidden dat de Heer de zieke mag
oprichten. Dat oprichten heeft
twee betekenissen. We bidden dat de Heer de
zieke lichamelijk mag oprichten maar ook dat
de Heer de zieke eens mag oprichten door de
dood heen in de Verrijzenis.
De kern van de ziekenzalving is de
handoplegging, de zalving met de ziekenolie en
het gebed. De priester legt de zieke de handen
op als een teken van Gods Hand die dichtbij de
lijdende mens is. Het is ook een teken van de
Heilige Geest die de lijdende mens sterk wil laten staan. Bij ziekte en lijden kun je gaan
twijfelen, kun je bang worden. Gods Hand is nu dicht bij je.
Daarna zalft de priester de zieke op het voorhoofd en in de handen met de Ziekenolie,
het is olie die de bisschop gezegend heeft. De priester bidt daarbij: “Moge onze Heer Jezus
Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de
genade van zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonde bevrijden, u heil brengen en
verlichting schenken”.
Dat symbool van de zalf, de olie kennen we. We gebruiken zalf, olie om te verzachten, te
verlichten en te sterken, ook om te laten genezen. De pijn en het verdriet die lijden met
zich meebrengt mag verzacht worden door de zekerheid van Gods Nabijheid. Deze
zalving geneest ook, vergeeft onze zonden. Als de zieke niet meer de zonden kan
belijden, is er vergeving van zonden door deze zalving. Vanwege die zondevergeving kan
en mag het Sacrament ook alleen door een priester gebeuren.

We noemen het Sacrament van de Ziekenzalving niet meer het Laatste Sacrament. Dat
zal uiteindelijk de laatste Heilige Communie zijn. We spreken dan over het Viaticum, de
Heilige Teerspijze, Christus als brood voor onderweg op onze laatste reis.
Met die handoplegging en die zalving bidden wij om het rustige vertrouwen van Gods
Nabijheid en steun, die hebben we niet alleen nodig op het sterfbed maar ook en
misschien vooral in de moeilijke tijd die daaraan vooraf gaat, in elke moeilijke tijd van
pijn en lijden.
Laat ons daarom het Sacrament niet te lang uitstellen en in het Sacrament van de
Ziekenzalving de Heer Jezus dicht bij ons laten komen. Tijdig contact zoeken met de
pastoor, of evt. in het ziekenhuis/kliniek met de rector, voor ziekenbezoek,
ziekencommunie en de toediening van het Sacrament is raadzaam, om te voorkomen dat
juist op het allerlaatste moment geen priester tijdig aanwezig kan zijn! Overigens
verdient het aanbeveling om bij een onverwacht overlijden alsnog een priester te
waarschuwen om bij de overledene de laatste gebeden te verrichten.

Liturgische kalender
Zondag 20 maart, Tweede zondag van de Vasten,
08.30 uur: H.Mis; t.e.v. de H.Pater Karel voor ’n bijz. intentie.
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Annie Otten.
Maandag 21 maart, H. Serapion,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Krijgsman-Heijnen; OO. Renaars.
Dinsdag 22 maart,
08.30 uur: H.Mis; Lies van Tuijl-Vossen.
Woensdag 23 maart, H. Turibius de Mogrovejo,
08.30 uur: H.Mis; Henk van der Peet.
18.00 uur: Kruiswegoefening H.Pater Karel Kapel
Donderdag 24 maart,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Wim Philips (St.).
Vrijdag 25 maart, Maria Boodschap,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Ben Janssen.
Zaterdag 26 maart,
18.30 uur: H.Mis; OO. Latten-Buckinx als jaardienst (St.); OO. Coumans-Keulers als
jaardienst (St.); OO. Lambert Spijkers en Elisabeth Roberts als jaardienst (St.0; Huub
Lemmens en overl. ouders als jaardienst; Martin Hamers als jaardienst; Lei Heuts (vw.
verj.dag).
Zondag 27 maart, Derde zondag van de Vasten,
08.30 uur: H.Mis; t.e.v. de H. Pater Karel voor ’n bijz. intentie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; voor genezing van ’n zieke
(vB).
13.00 uur: H.Doopsel van Ayleen Kuijpers.
Maandag 28 maart,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre
en Frits, dochter Miet en familie; OO. Max Croqué en Marijke Kaunang; O. Fam.
Taminiau-Croqué als jaardienst; Nic Collaris (vw. verj.dag).
Dinsdag 29 maart,

08.30 uur: H.Mis; Jan Verhoeven.
Woensdag 30 maart,
08.30 uur: H.Mis; Piet van Tuijl.
18.00 uur: Kruiswegoefening H.Pater Karel Kapel
Donderdag 31 maart, H. Balbina,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel kapel; Chrit Donners.
Vrijdag 1 april, Eerste Vrijdag, H. Venatius,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Miet van Tuijl-Klaassen.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
Zaterdag 2 april, H. Franciscus van Paola,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Anna Maria Keulen en OO. Keulen-Heijnen als
jaardienst (St.); Bert van Wissen als jaardienst; Truus Webers-de Leijer als
Zeswekendienst; Piet Bevers, Harrie en Roël.
Zondag 3 april, Vierde zondag van de Vasten (halfvasten),
08.30 uur: H.Mis; t.e.v. de H.Pater Karel voor bijz. intentie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Alfons Chorus en Herma
Chorus-Borgers als jaardienst (St.); OO. Frans en Fien Kremers-Heuts als jaardienst (St.);
OO. Wil Kurvers en Paulina Rodigas las jaardienst (St.); Jan Voots; voor bijz. intentie
(HW); tot intentie van het Krombroodraapcomité.
Aansluitend aan de Hoogmis zegening van het Krombrood, tocht naar de Windraak en
uitwerpen aldaar.
Maandag 4 april, H. Isidorus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Dorien Schmitz-Kreuwers.
Dinsdag 5 april, H. Vincentius Ferrer,
08.30 uur: H.Mis; Henk Brus.
Woensdag 6 april,
08.30 uur: H.Mis; prof. Ludovicus van Tuijl.
18.00 uur: Kruiswegoefening H.Pater Karel Kapel
Donderdag 7 april, H. Johan Baptist de la Salle,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia en Sjaak Wetzels-Heuts; Lou Spijkers.
Vrijdag 8 april, H. Dionysius,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Toon Groenemans.
19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, waaronder toediening van het H. Vormsel aan
kinderen van groep 8 van onze Basisschool.
Zaterdag 9 april, H. Liborius,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); OO. Kurvers-Schmeits en Math
Spijkers; Wil Voots als jaardienst; OO. Schurgers-Claessen en zoon Twan; Thei Niessen
als jaardienst; OO. Spijkers-Brands als jaardienst.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Overleden
11 februari: Mevr. Dorothea (Dorien) Schmitz-Kreuwers, 92 jaar (St.Jan Geleen,
voorheen Pancratiusstraat)
21 februari: Mevr. Gertuda Gerdina Theodora Maria (Truus) Webers-de Leijer, 77 jaar
(Wilhelminastraat Sittard, voorheen Watersleyerweg)
Mogen zij rusten in vrede.

H.Doopsel
27 maart: Ayleen Kuijpers (St. Jansminnestraat)

Vastenactie
Zoals reeds vele jaren zal ook dit jaar wederom de vastenactie gehouden worden voor
een project van onze priestervrienden in India. In het komende nummer zal er een
concrete projectomschrijving volgen. Uw bijdrage kunt U deponeren in de offerblokken
in de kerk, of straks als in de Goede Week de dames van Zij-Aktief wederom bij U aan de
deur zullen komen.

Kerkbijdrage
We waren vroeg dit jaar met de actie voor de Kerkbijdrage, en sloten daarmee aan bij de
landelijke campagne KERKBALANS. Velen reageerden reeds door ons met een donatie te
steunen. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk ! Zij die nog niet tot deelname overgingen
willen we vriendelijk vragen dit als nog te overwegen, opdat onze parochie kan blijven
voortbestaan. Uw bijdrage kan middels de U aangereikte acceptgiro, of direct op het
banknummer van het kerkbestuur: RABO 1350.00.068.
Ook kunt U middels een notariële acte een schenking voor 5 jaar vastleggen, hetgeen
belastingtechnisch interessant zou kunnen zijn. Info hierover kan de secretaris Dhr. P.
Wijshoff U verstrekken (telefoon s’avonds: 046. 452.51.49 )
Natuurlijk zou U ook eens kunnen overwegen de parochie via Uw testament met een
legaat te gedenken……

Misdienaars / Acolieten
Zondag 20 maart:
08.30 uur: - 10.00 uur: Jarno Meex, Daniël Verheggen.
Zaterdag 26 maart:
18.30 uur: Bas Göritzer, Max Vroomans.
Zondag 27 maart:
08.30 uur: - 10.00 uur: Nigel Heinle, Max Jütten.
Zaterdag 2 april:
18.30 uur: Mark Trompetter.
Zondag 3 april:
08.30 uur: - 10.00 uur: Maik Krutzen, Joran Vaessen
Vrijdag 8 april:
19.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh
Zaterdag 9 april:
18.30 uur: Max Vroomans, Max Jütten.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 8,00
voor weekdagen en €. 15,00 voor zaterdag en zondag.

