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“MENSEN EN TYPEN IN EN BUITEN DE DORPSGEMEENSCHAP” (4)
Door Professor Dr. Alfons Chorus, uit: deel twee van het “Historisch Jaarboek voor het Land van
Zwentibold” 1981

3. Zo heeft vooral de Zuid-Limburger ook meer zin voor het betrekkelijke in
godsdienstige zaken. Ook hier is hij ruimdenkend, kent minder dodelijke ernst en stelt
zich O.L.Heer niet gemakkelijk voor als iemand die de rekening met halve stuivers laat
oplopen. De echte Calvinist is door en door ernstig in het religieuze, en hij kan niet als de
Limburger met vrijwel alles van zijn godsdienst lachen. Voor de Zuid-Limburger heeft
alles een keerzijde, ook de pastoor.
In deze wat sceptische geest van de Limburger moet men ook een van de oorzaken
zoeken voor het mislukken van de hervorming in Zuid-Limburg. De vroegere herder van
de hervormde gemeente in Maastricht Ds. Bax, heeft een omvangrijk werk geschreven
over de reformatie in Maastricht en omgeving 2). Onder de oorzaken van de mislukking
aldaar der reformatie noemt hij ook de aard der bevolking, met name de spotzucht.. Die
spot maakt ook voor het heiligste geen halt. Zo hoorde ik eens op een Sittardse
paardenmarkt een boer de leeftijd van zijn dier opgeven als acht, hoogstens negen jaar.
De aspirant-koper deed toen de bek open van het paard en op diens gebit wijzend zei hij
lachend: “Dat paard heeft zeker al de plechtige communie gedaan”.
Zo zit er in de godsdienstige overtuiging van de Zuid-Limburger een stuk gezond
humanisme in de goede zin. Ook in de tijd van de reformatie deed zich dat gelden. Die
ernstige preken, dat zwaar-kaliber calvinisme van de nieuwe ijveraars, dat viel veel
Limburgers te zwaar op de maag. Toen de bekering niet vlot verliep stuurde men een
kopstuk, Moded de geweldenaar (Moded, hebreeuws voor Stijcker, Herman, geb. Te
Zwolle), die nog door Vondel naast Datheen genoemd werd. Succes bleef echter ook toen
uit. Eén klein feitje wijst op een typische oorzaak. Moded heette na korte tijd, zo staat
het geschreven in ’t Latijn: Kackhusius – in goed Limburgs “kakhoes”. Welnu, dat is wel
duidelijk: met zo’n naam kun je in Limburg geen nieuw geloof brengen. Dat is te gek.
Moded zag zijn mislukking in, keerde terug naar het Noorden en bekeerde de ZuidHollandse eilanden, die nog steeds “zwaar” in ’t geloof heten.
Eén voorbeeld uit de vele die op dit stuk over ons dorp te vertellen zouden zijn. De
tragische sloping van de goede religieuze voornemens van Lei van de Pèlser –ik noem
zijn naam voluit, want ik vertel niets oneervols over hem. Leo was toen een wat oudere
vrijgezel van rond de dertig. De pastoor had hem met een aantal jongeren overgehaald
om een retraite bij de Jezuïeten in Spaubeek mee te maken. Die retraites waren toen nog
stevig: ze duurden een volle week en menigeen kwam bekeerd naar huis; zo ook Leo. En
het dorp kreeg het schouwspel te zien, dat niet alleen s’ zondags maar elke dag van de
week een hele troep stevige jonggezellen te communie ging. En ze wilden niet zo maar,
vóór de mis communiceren zoals de pastoor dat het gemakkelijkst vond; neen, de
liturgie moest vernieuwd worden, dat hadden ze op de retraite geleerd –het was een
geestelijk gastmaal, dus onder de mis moest gecommuniceerd worden. De pastoor vond
het wel lastig mar hij wilde de geestdrift der retraitanten niet afremmen.
Ieder keek verbaasd naar de communicanten, elke dag opnieuw. Maar zoals gewoonlijk
slonk de ijver geleidelijk. Het troepje werd kleiner, de afval zette door. Tenslotte bleef
alleen Leo over, hij hield alleen vol. Hij kwam op klompen, het toen gangbare schoeisel
door de week, naar de kerk; de klompen liet hij in de bank staan en op mooie wollen
sokken ging hij te communie. Hij hield vol, maanden, hij alleen. De mensen kwamen naar
de kerk apart om dat te zien. En ieder vroeg zich af: hoe lang nog? Het werd een
uitputtingsslag; Leo alleen tegen zoveel nijdassen. Opeens kwam hij een dag niet –haha,
er ging gejuich op – de retraite was uitgewerkt. Maar niks hoor, hij had zich verslapen.
De volgende dag was hij er weer, en toen weer. Maar de verslapping werd erger, ten

slotte bleef alleen de zondag over. Stilaan was het helemaal afgelopen. Leo had het
verloren. Ieder kon weer gerust zijn: Leo wilde niet hoger in de hemel komen dan de
anderen. En de mensen zeiden: het is maar goed; O.L.Heer houdt niet van te ambitieuze
mensen, zelfs niet als het om de hemel gaat.
Ook het betrekkelijke had natuurlijk zijn grenzen, zo bijvoorbeeld op dogmatisch gebied.
Toen de oude Jan Marcelis gestorven was, hadden zijn kinderen een mooi houten kruis
op zijn graf laten plaatsen. Er stond in gegrift: “Hier rust de ziel van Jan Marcelis”. Als
koorknapen kwamen wij telkens langs dat kruis, dat pal langs het pad stond waarover
wij naar de sacristie liepen. Vreemd vonden we dat: een ziel in de grond, kon dat wel
volgens de katechismus? We openbaarden onze onrust aan de pastoor. Die ging meteen
kijken en kwam hoofdschuddend terug. Hij zei niets maar een paar weken later had het
kruis van Marcelis een ander opschrift. Ja, priesters gingen in die tijd discreet te werk.

Liturgische Kalender
Zondag 20 oktober, Negenentwintigste Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H. Mis; Frits Donners; Frans Dols.
Maandag 21 oktober, Z. Keizer Karl von Habsburg,
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Hermes-Geurts.
Dinsdag 22 oktober,
08.30 uur: H.Mis; Hans Poelen.
Woensdag 23 oktober, H. Johannes van Capestrano,
08.30 uur: H.Mis; Hans Pier.
Donderdag 24 oktober, H. Antonius Maria Claret,
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 25 oktober, H.H. Crispinus en Crispinianus,
08.30 uur: H.Mis; Willy van Luijk.
Zaterdag 26 oktober, H. Amandus,
18.30 uur: H.Mis; OO. Kurvers-Schmeits als jaardienst (St.); OO. Zelissen-Beumers.
Zondag 27 oktober, Dertigste Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); Emile Neis.
15.00 uur: Plechtig Lof vw. aankomende Allerheiligen en Allerzielen, met
gedachtenis van de overledenen van ’t voorbij jaar.
Maandag 28 oktober, H.H. Simon en Judas Thaddeus
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Theelen-Waterreus.
Dinsdag 29 oktober, H. Narcissus,
08.30 uur: H.Mis; Ben Janssens.
Woensdag 30 oktober, H. Marcianus van Syracuse,
08.30 uur: H.Mis; Hans Poelen.

Donderdag 31 oktober, H. Quintinus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 1 november, Hoogfeest van ALLERHEILIGEN
11.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig; Echtpaar Harrie Ronckaars en Mia
Keulers (St.); Piet Coolen als jaardienst; Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans; Pater
Joachim van der Heijden.
Zaterdag 2 november Gedachtenis van ALLERZIELEN,
11.00 uur: Plechtige Requiëmmis; Echtpaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als
jaardienst (St.); Jan Hamers als jaardienst (St.); voor de overledenen van de parochie van
wie we in ’t afgelopen jaar kerkelijk afscheid namen; voor de overl. pastoors en
priesterzonen van Munstergeleen.
Zondag 3 november, Eenendertigste Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; Thé Schols.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Donners-Haarden (St.);
Frans Dols; OO. Godschalk-Janssen als jaardienst; Jo Schiffer; Giovanni Poddighe (off.).
Maandag 4 november, H. Carolus Borromeüs,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Luc van den Boomen.
Dinsdag 5 november, Z. Bernardus Lichtenberg,
08.30 uur: H.Mis; Dora van Luijk-Verhuijzen, Willem van Luijk.
Woensdag 6 november, Alle heilige geloofsverkondigers,
08.30 uur: H.Mis; Jos Simons.
Donderdag 7 november, H. Willibrord,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 8 november, Z. Johannes Duns Scotus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Tijn Raaijmakers.
Zaterdag 9 november, Wijding Basiliek St. Jan van Lateranen,
16.00 uur: H.Mis met samenzang; Jes Ubaghs-Dols als jaardienst; Math Ubaghs.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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. 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.

Start Kinderwoorddienst
Vanaf zondag 27 oktober gaat de Kinderwoorddienst weer van start! In de
zondagsmissen van 10 uur gaan de kinderen tijdens de Woorddienst naar hun eigen
ruimte in de torenkamer, om samen het evangelie van die dag te beluisteren en bekijken,
te zingen en te knutselen. Op 27 oktober een feestelijke start. Alle kinderen: welkom!

Overleden
24 september: Mevr. Anna Maria Catharina (To) Hendrix-Odekerken, 90 jaar (Glana)
Moge zij rusten in vrede!

Gezinsmis b.g.v. Sint Maarten
10 november om 10 uur:
"Wees een lichtje"
Kom op zondag 10 november, de dag vóór het Sint Maarten-feest, allemaal met je
lampion naar de kerk!
We trekken in een feestelijke lichtjes-stoet de kerk in, we zingen en bidden samen, en we
vragen Gods hulp om ook voor elkaar een lichtje te zijn. Net zoals Sint Maarten dat was!
Aan het eind van de mis worden alle lampionnen gezegend.
Jongens en meisjes vanaf groep 5 die willen voorlezen of meezingen, kunnen zich tot 2
november aanmelden bij Daniëlle:
danielle.kinderkerk@gmail.com
Welkom!

Misdienaars / Acolieten
Zondag 27 oktober,
15.00 uur: Amy Packbeers, Kean en Ravi In ’t Panhuis.
Zaterdag 2 november:
11.00 uur: Mark Trompetter, Robin Dubois
Zondag 3 november:
10.00 uur: Amy Packbeers

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!)

