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“MENSEN EN TYPEN IN EN BUITEN DE DORPSGEMEENSCHAP” (3)
Door Professor Dr. Alfons Chorus, uit: deel twee van het “Historisch Jaarboek voor het Land van
Zwentibold” 1981

2. In ’t begin dezer eeuw hadden nog heel wat Zuid-Limburgers familie in België wonen.
In ons dorp was in die tijd een oom uit Brussel bekend. Deze had, na het gymnasium bij
de Jezuïeten in Sittard, geneeskunde willen studeren in Amsterdam. Een scrupuleuze
heeroom, gesecondeerd door de pastoor, ontried het de ouders: In A’dam werd je
“slecht”. Dat was natuurlijk niet typisch Limburgs maar uiting van het 19 -de eeuws gettokatholicisme. De student kwam tenslotte terecht in het assurantie-wezen en vandaar in
de hoofdstad der verzekeraars in die tijd, Brussel. Daar werd hij rijk maar bleef zijn
Limburgse land en familie trouw. Het viel zelfs op, dat deze mondaine oom met zijn nog
mondainer aandoende Brusselse gade van de vele steden en streken die hij bereisde,
steeds ansichtkaarten met kerken, kruisbeelden en onze-lieve-vrouwen erop naar zijn
moeder zond: zo’n brave jongen was hij gebleven.
Hij kwam trouw ter kermis en naar feesten en maakte een rijke en gulle indruk. Oude
schoolkameraden, goede Limburgers als ze waren, wisten wel met ’t wierookvat te
zwaaien voor de heer uit Brussel. En ze werden ook goed bedacht als ze hun nood
klaagden, en niet met “krentjes” maar met goudstukken. Men rekende langzamerhand
op goudstukken en er werden tonelen opgevoerd om het mededogen van de rijke
Brusselaar op te roepen. Op een keer maakte een klager het te bont. Toen de oom naar
zijn welzijn vroeg begon de klager te jeremiëren van de bovenste boom. Pièrke
jammerde over zijn vrouw die al weken ziek lag, over de kinderen die weerspannig
waren en zelfs over de geit die bij al die ellende het vertikte om melk te geven.
De Brusselaar scheen onder de indruk van al die misérie te komen; zijn arm bewoog
naar zijn achterbroekzak. De ogen van de smekeling begonnen hoopvol te lichten; een
goudstuk? Neen een kleine platte revolver kreeg hij in de palm van zijn hand gelegd. De
gever zei: “Dáár jonge, schiet je maar voor de kop-aan jouw geval is niks meer te doen”.
Eén twee seconden – de klager begreep, dat de oom hem dóórhad – en beiden bulderden
van het lachen.
Nog jaren later, toen de Brusselse oom al grijs was, ging dat spel nog steeds door. Jooèp
van de Kösch uit Sittard probeerde ook eens zijn kans; hij was een erkend meester in het
vak. Op het moment, dat de Brusselaar zijn armzwaai naar de beurs inzette, zei Jooèp
droevig: Hièr dènk teraan, het kan de letste kièr zin”. Daarbij lie hij in ’t midden of de
binnenkort te verwachten dood die van hemzelf of van de Brusselaar zou zijn. Maar de
gevoelige snaar was geraakt.
Een andere oom was in zijn jeugd eens betrapt op een stoute streek; hij vluchtte de
boomgaard in, achtervolgd door zijn moeder. Toen ze een stuk gelopen hadden hoorde
de jongen zijn moeder piep-hijgen achter hem; hij keerde zich om en zei: “moeder, zul
ver ens get rasten?” Ook hier brak beider gelach de spanning.
Zulke scènes verraden duidelijke trekken van de Zuid-Limburgse aard: het genoegen aan
’t dramatiseren – had niet elk dorp vroeger zijn toneelclub? – het plotseling kunnen
laten omslaan van een stemming: als de ell0ende te groot lijkt moet de verlossende
humor of lach zijn kans krijgen. Zelfs in de meest droevige situaties kan zo’n geest nog
vonken slaan. Zo bijvoorbeeld in de eerste oorlogsjaren toen de Duitsers mensen
begonnen te gijzelen. Op zeker moment hadden ze een willekeurige groep op een plein
in carré bij elkaar gedreven. Onder de gegijzelden was ook een stokdove man, die niet
wist wat hem overkwam. Toen de mensen in gelid moesten gaan staan, stond die dove

man met zijn grote hoorn aan een oor de ruimte af te zoeken om te vernemen wat er
gedaan moest worden. Een Zuid-Limburger die erbij stond zei toen: “Kijk die arme man
nu toch eens; die hoort dadelijk niet eens dat hij doodgeschoten wordt”.
Die beweeglijkheid van geest, die mobiliteit van denken is meer Frans dan Hollands en
zij doet de Limburger vaak verdacht voorkomen bij de Noorderling. (Wordt vervolgd)

Liturgische Kalender
Zondag 29 september, Zesentwintigste Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis; OO. Fleischeuer-Daniëls (St.); Sjir Spiertz als jaardienst.
Maandag 30 september, H. Hieronymus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Wil Hamers, Lies Hamers-Kurvers, Harry en
Miep als jaardienst.
Dinsdag 1 oktober, H. Bavo,
08.30 uur: H.Mis; Mieke van Lieshout.
Woensdag 2 oktober, H.H. Engelbewaarders,
08.30 uur: H.Mis; Wim van der Lely.
Donderdag 3 oktober, H. Theresia van Lisieux,
17.40 uur Rozenkransgebed
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 4 oktober, H. Franciscus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Wim van den Berk.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
Zaterdag 5 oktober, H. Appolinaris,
18.30 uur: H.Mis; OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst (St.).
Zondag 6 oktober, Zevenentwintigste Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Echtpaar Frits Schols en Betty Rutten als
jaardienst (St.); OO. Neis-Jacobs en Mia Neis als jaardienst (St.); OO. Hendrix-Dahlmans
en zonen Jan, Charles en Michaël (St.); To Dols (St.); Jan Voots en overl. familie; Giovanni
Poddighe als Zeswekendienst.
Maandag 7 oktober, O.L.Vrouw van de Rozenkrans,
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (J.M.G.).
Dinsdag 8 oktober, H. Hugo,
08.30 uur: H.Mis; Steven Hackfoordt.
Woensdag 9 oktober, H. Dionysius,
08.30 uur: H.Mis; Hein van den Wijngaert.
Donderdag 10 oktober, H. Gereon,
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 11 oktober, H. Filippus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Martha Beerens-van Laarhoven; Christ Schreuder.
Zaterdag 12 oktober, H. Felix IV, paus,
18.30 uur: H.Mis; Om roepingen tot het H. Priesterschap, Diaconaat en Religieuze leven.
Zondag 13 oktober, Achtentwintigste Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis; voor de zieken van de parochie.
Maandag 14 oktober, H. Callistus I, paus,
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zoenen
Pierre, Frits en Thé, dochter Miet, Eddy Beurskens, Jan Dautzemberg, Betty Rutten.
Dinsdag 15 oktober, H. Theresia van Avila,
08.30 uur: H.Mis; Theo Hooien.
Woensdag 16 oktober, Verjaardag Zaligverklaring Pater Karel in 1988,
07.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel met aansluitend wandel-bidtocht langs
veldkruisen.
Donderdag 17 oktober, H. Ignatius van Antiochië,
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 18 oktober, H. Lucas, evangelist,
14.00 uur: Plechtige Huwelijksmis voor Danny Smeets en Ilona Rouschop.
Zaterdag 19 oktober, H. Paulus van het Kruis,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Winand eb Anna Neis-Willems als
jaardienst (St.).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wandel-Bidtocht t.e.v. de H. Pater Karel
Woensdag 16 oktober is het 31 jaar geleden dat Pater Karel werd Zaligverklaard in
1988. Op initiatief van destijds Kapelaan Kreuwels hield men op deze dag in 1989 voor
het eerst een wandelbidtocht om te bidden voor de heiligverklaring, wat als een traditie
werd voortgezet. We starten deze dag aan de Pater Karel Kapel met een H.Mis om 7.00
uur, vervolgens lopen we de Bidtocht door velden en langs veldkruisen, bij een aantal
van deze veldkruisen zal een tientje van de rozenkrans worden gebeden. Wij bidden
voor elkaars intenties.
De wandeltocht zal zo ongeveer 7-8 km lang zijn, waarbij ergens op ¾ een koffiestop
(op eigen kosten) zal worden ingelast. We eindigen in de parochiekerk met de verering
van de Reliek van pater Karel. Welkom aan alle goede vereerders en lopers!

Huwelijk
Voornemens een Kerkelijk Huwelijk te sluiten zijn:
Danny Smeets uit Sittard en Ilona Rouschop uit Munstergeleen. Beiden woonachtig te
Sittard. Vrijdag 18 oktober om 14.00uur in de St. Pancratiuskerk alhier.
Van harte Proficiat en veel levensgeluk samen gewenst!

Allerheiligen / Allerzielen
Het plechtig Lof met aansluitend de zegening van de graven en urnen op het kerkhof zal
zijn op ZONDAG 27 OKTOBER om 15.00 uur.
Allerheiligen, vrijdag 1 november is om 11.00 uur de plechtige Hoogmis.
Allerzielen, zaterdag 2 november is om 11.00 uur de plechtige Requiëmmis. Op deze
zaterdag zal dan de avondmis komen te vervallen!

Zaterdagavondmissen

De donkere periode van het jaar breekt weer aan. Voor velen is dat een reden om s’
avonds niet meer de straat op te gaan. En dat heeft ook z’n weerslag op het kerkbezoek
van de zaterdagavond. Evenals verleden jaar zullen we in de winterperiode de avondmis
vervroegen en wel naar 16.00 uur. Dan kunt met licht naar de kerk komen, en bent U
met licht ook weer thuis. Dit zal ingaan op zaterdag 9 november, en duren tot het
eerste weekend van de Vasten.

Misdienaars / Acolieten
Zaterdag 5 oktober,
18.30 uur: Amy Packbeers.
Zondag 6 oktober,
10.00 uur: Mark Trompetter.
Zaterdag 12 oktober,
18.30 uur: Robin Dubois.
Zaterdag 19 oktober,
Kean en Ravi In ’t Panhuis.

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!)

