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Op naar een nieuw Pinksteren
Als er ergens een zaak opduikt waarin mensen blijken tekort geschoten te zijn in hun
taak, dan is het eerste wat er geroepen wordt: “Vertrouwen is goed, maar controle is
beter.” Er moet dus meer en beter gecontroleerd worden. En vervolgens worden er
formulieren ontworpen, handtekeningen, vergunningen en stempels gevraagd om te
zorgen dat het niet meer kan gebeuren. En zo ontstaat langzaam maar zeker
wantrouwen, geïnstitutionaliseerd wantrouwen, dat het risico met zich mee brengt dat
delen van onze maatschappij langzaam maar zeker vastlopen in de eigen procedures.
Twee voorbeelden.
Uit het onderwijs: Een leerkracht vertelde: “Ik sta graag voor de klas, maar word af en
toe moe van alle administratie die je bij moet houden. Als ik een zwakke leerling wat
extra aandacht wil geven, dan moet ik op maandag al opschrijven dat ik dat op dinsdag
wil doen en op dinsdag moet ik daarna opschrijven wat ik concreet heb gedaan.” Alles
wordt geregistreerd, zodat alles gecontroleerd kan worden.
In de zorg: In de tijd dat mijn moeder nog leefde, was er iedere dag thuiszorg. Een groot
goed. Maar ie-de-re dag moest de verzorgster opschrijven hoe laat ze was
binnengekomen en hoe laat ze weer vertrok en hoeveel tijd ze had besteed aan
verzorging en hoeveel tijd ze had besteed aan verpleging. Daarna werden we, als
kinderen, geacht elke keer ook twee handtekeningen te zetten. Alles werd geregistreerd,
zodat alles gecontroleerd kon worden.
Na al die registratie moet er uiteraard een heel legertje mensen aan het werk worden
gezet om de papierwinkel te gaan controleren. We sluiten ons zelf op in een
wantrouwende wereld, waarin we leven en werken krampachtig in de hand willen
houden. Maar we merken dat in de mate dat we dat doen, het wezenlijke van het werk
en het leven ons uit handen dreigt te glippen, of in ieder geval nodeloos bemoeilijkt
wordt. Controlezucht verkleint het vertrouwen in mensen onder elkaar.
Verkleind vertrouwen in de ander, dat met elke bewakingscamera die geplaatst wordt,
met elke tas die gecontroleerd wordt, weer opnieuw een knauw krijgt. Omdat we gaan
denken, wat 1500 jaar geleden al werd gedacht: homo homini lupus est: de ene mens is
een wolf voor de ander. Wantrouwen dat de geest van onze wereld vergiftigt. Het kan
geen toeval zijn dat met het loslaten van ons geloof in onze streken die houding dat een
ander niet te vertrouwen is en dus gecontroleerd moet worden, zo sterk naar boven
komt. Dat mensen elkaar en zichzelf gaan opsluiten en afsluiten uit angst voor een
ander; zich verzekerd willen weten door een getekend papiertje of een extra
dievenklauw op de achterdeur.
Zichzelf opsluiten voor en afsluiten van de buitenwereld: Dat is precies wat de apostelen
hadden gedaan tot de dag van Pinksteren aanbrak. Angst en wantrouwen voor de ander
hield hen achter gesloten deuren. Net zoals wij elkaar en onszelf opsluiten voor elkaar
en afsluiten van elkaar. Op allerlei manieren.
Op het eerste Pinksterfeest overwon de kracht van Gods Geest de menselijke
kleingeestigheid. Dat leverde bevrijding op. De apostelen durfden de straat weer op,
spraken de taal van mensen onder elkaar. Zeker: de taal van mensen die fouten maken
en de taal van mensen die zwakheden kennen. Maar meer en sterker dan dat: de taal van
Gods Heilige Geest, die mensen vertrouwen geeft en bij elkaar brengt. Gekregen,
herwonnen, vertrouwen in het leven dat mensen bij elkaar wil brengen en houden in
Gods naam. Gods Geest die mensen de kracht geeft om ondanks de krassen en deuken
die iedereen in het leven oploopt, toch in Gods naam te leven en elkaar te vertrouwen.
Dat is de Geest van Pinksteren, waaraan we ook en juist in onze tijd grote behoefte
hebben. We mogen ons geroepen weten om die Geest uit te dragen in onze wereld.
+ Harrie Smeets, bisschop van Roermond

Liturgische Kalender
Zondag 30 juni, Dertiende Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Kneepkens-Voots en kinderen (St.); Annie
Hulsen-Salden als jaardienst; Jo Donners als jaardienst; Leo Goffin; Charles Halmans,
Méne Smeets-Halmans.
Maandag 1 juli, Z. Georgius Beesley,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie.
Dinsdag 2 juli, Z. Eugenia Joubert,
08.30 uur: H.Mis; Regien van den Boogaart.
Woensdag 3 juli, H. Thomas, apostel,
08.30 uur: H.Mis; Piet van Tuijl.
Donderdag 4 juli, H. Elisabeth van Portugal,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 5 juli, Eerste Vrijdag, H. Antonius Maria Zaccaria,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Mathieu Ramaekers.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
Zaterdag 6 juli, H. Maria Goretti,
18.30 uur: H.Mis; Anna Maria Keulen en OO. Keulen-Heijnen (St.); Echtpaar Winand en
Anna Neis-Willems (St.); Sjeer van Noothoorn als jaardienst; OO. Donners-Ehlen en zoon
Frans als jaardienst.
Zondag 7 juli, Veertiende Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis; Echtpaar Lei en Annie Delahaye-Verheyen als jaardienst (St.); OO.
Hendrix-Dahlmans en zonen Jan, Charles en Michaël (St.); Jan Voots en overl. familie; Zef
en Annie Rouschop-Pennings.
Maandag 8 juli, H. Kilianus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Tiny en Math Spijkers als jaardienst.
Dinsdag 9 juli, H.H. Martelaren van Gorcum,
08.30 uur: H.Mis; Lambert Suilen.
Woensdag 10 juli, H. Amelberga,
08.30 uur: H.Mis; Ed Houben.
Donderdag 11 juli, H. Benedictus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 12 juli, H.H. Nabor en Felix,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Jan van Luijk.
Zaterdag 13 juli, H. Henricus,
18.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie.
Zondag 14 juli, Vijftiende Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis; OO. Winand Keulers-Schmeits als jaardienst (St.).
Maandag 15 juli, H. Bonaventura,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mathieu Hanneman
Dinsdag 16 juli, O.L.Vrouw van de Berg Karmel,
08.30 uur: H.Mis; Mia Beerens-Pastoor.
Woensdag 17 juli, H. Hyacinthus,
08.30 uur: H.Mis; Gertruda van den Boogaart.
Donderdag 18 juli, Z. Simon van Lipnica,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 19 juli, H. Bertholdus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Anna Maria van Tuijl.
Zaterdag 20 juli, H. Apollinaris,
18.30 uur: Hoogmis Meerstemmig.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Overleden
29 mei: Mevr. Anna Maria (Annie) van Neer-Raven, 79 jaar (Windraak).
Moge zij rusten in vrede.
Gevonden
Pinksterzondag op de Kerkstraat gevonden een sleutel met labeltje waarop staat:
“Keukendeur naar tuin”. Af te halen bij de pastorie.
Misdienaars / Acolieten
Zondag 30 juni,
10.00 uur: Amy Packbeers, Cyam Wemmers.
Zondag 7 juli:
10.00 uur: Kean en Ravi In ’t Panhuis.
Zondag 14 juli:
10.00 uur: Mark Trompetter.
Zaterdag 20 juli:
18.30 uur: Robin Dubois.

Oud brood
Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht en
brengen wilt!
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, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen

