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“MENSEN EN TYPEN IN EN BUITEN DE DORPSGEMEENSCHAP” (5)

Door Professor Dr. Alfons Chorus, uit: deel twee van het “Historisch Jaarboek voor het Land van
Zwentibold” 1981

4. Ik wees er al op hoe de mensen in zo’n dorp hun leed, of ruimer hun lot, met
waardigheid wisten te dragen. Men hield het onaangename of vervelende of
onafwendbare zoveel mogelijk in besloten kring. “Menselijk opzicht” of valse schaamte
speelde in zo’n dorp een veel grotere rol dan boven de grote rivieren. Ook dat is een trek
die op Franse invloed wijst. De Franse, in ’t algemeen de mediterrane cultuur, is immer
veel meer een schaamte-cultuur vergeleken met de noordelijk protestantse schuldcultuur. In de laatstgenoemde is het persoonlijk bevinden of geweten, het eigen
schuldbesef de voornaamste maatstaf voor het handelen; in de schaamte-cultuur is
veeleer belangrijk wat MEN, dus de gemeenschap ervan vindt. Il faut sauver les
apparences! Een typisch voorbeeld van dat laatste lijkt me het volgende gebeuren.
Een alleen wonden man kon men jaren s’ avonds met opgewekt gezicht en een hondje
met een krulstaart de beemden in zien wandelen. Toen de man oud was, sliep, zo
vertelde men, het hondje altijd op zijn voeten om die warm te houden. Op een dag klonk
er een vreemd geblaf in het huisje; de familie die ging kijken vond de man dood. Men
ging naar de pastoor om over de begrafenis te praten. Tot haar verrassing kreeg de
familie te horen, dat de man zelf een paar weken tevoren alles geregeld had. Hij wou een
mis met drie heren en een plechtige uitvaart met rouwstoet. Voor het laatst in zijn leven
wilde hij het eens heel goed hebben, zo had hij gezegd; daarmee toch zeker het belang
van hem bij de gemeenschap uitdrukkend.
Vergeleken bij wat men op dit punt nu ziet, was de dood in zo’n gemeenschap als een
vanzelfsprekendheid, die bij het leven hoort, opgenomen. Zo hadden toen bij ons de
schoolkinderen een zeker recht om te gaan kijken waar er een klein kindje gestorven
was. Met een groepje werd men dan toegelaten door de moeder. Waarschijnlijk heeft die
daarin een meeleven van de gemeenschap en dus een troost ervaren.
Ook werd ik als kind al meegenomen door mijn moeder om s’ nachts een paar uur te
waken bij een oude stervende. Daarna kwamen anderen os dan aflossen. Ik heb er nooit
iemand een complex in moderne zin van zien krijgen.
5. De beslotenheid van zo’n gemeenschap bracht ook mee, dat menig talentvolle figuur
niet goed tot zijn recht kwam. En als die dan niet getrouwd was of geen kinderen had,
zocht hij vaak zijn troost in de drank. Zo herinner ik me een man die voortreffelijk
vertellen kon als we met een groep kinderen in de werkplaats om hem heen zaten: die
man had fantasie. Dat kwam ook tot uiting in zijn werk: hij kon prachtige stukken en
beelden uit hout draaien. Maar daar was natuurlijk geen atelier of groep in de buurt
waar hij zich had kunnen ontplooien. Hij had weinig werk en veel tijd; zo kwam hij aan
de drank en wel zo erg, dat hij –enig geval in ons dorp in mijn tijd- een jaar of wat naar
Veenhuizen gestuurd werd. Maar helpen deed het niet. Want toen ze hem per trein
terugstuurden ging hij, van Sittard naar Munstergeleen lopend, binnen in het eerste huis
dat aan de ingang van het dorp lag en cafee had. Hij dronk daar zoveel, dat hij weer naar
huis gedragen moest worden.
Zo waren er zeker ook talentvollen in het toneelspel en meer nog in de muziek; de
laatsten sprongen eruit bij de fanfare en in het kerkkoor. Maar ook zij konden zich in die
tijd weinig naar buiten laten horen. Maar merkwaardig, ook al bleven zij lichten onder
de korenmaat –die musici hadden genoeg aan hun instrument en muziek en kwamen
zelden of nooit tot alcoholmisbruik. (wordt vervolgt)

Liturgische Kalender
Zondag 10 november, Tweeëndertigste Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Gezinsmis met samenzang vw. Sint Maarten; Frits Donners en overl.
familie; OO. Fleischeuers-Daniëls.
Maandag 11 november, H. Martinus van Tours,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Leo Elders.
Dinsdag 12 november, H. Josafat Kuncewicz,
08.30 uur: H.Mis; Fien Schreuder-Coolen.
Woensdag 13 november, H. Nicolaus I, paus,
08.30 uur: H.Mis; Leo Kirkels.
Donderdag 14 november, H. Rufus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 15 november, H. Albertus de Grote,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Harry Kornips.
Zaterdag 16 november, H. Gertudis,
16.00 uur: Hoogmis Meerstemmig St. Caeciliafeest Kerkkoor; OO. Leo en Netty
Lemmens-Luijten als jaardienst (St.); Arno Kurvers als jaardienst (St.); OO. HermesGeurts; Familie Coumans las jaardienst; OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven; Jaack
Henssen; Voor de levenden en overleden van het kerkelijk zangkoor.
Zondag 17 november, Drieëndertigste Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis met samenzang, Kinderwoorddienst; OO. Thei Dols en Sibilla DolsNijsten als jaardienst; OO. Otten-Penders als jaardienst.
Maandag 18 november, Kerkwijding St. Pietersbasiliek,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Theo Dernison.
Dinsdag 19 november, H. Mechtildis,
08.30 uur: H.Mis; Jet Gruijthuijsen-Bazelmans.
Woensdag 20 november, H. Edmundus,
08.30 uur: H.Mis; Marietje van der Linden.
Donderdag 21 november, Maria Presentatie,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 22 november, H. Caecilia,
08.30 uur: geen H.Mis.
Zaterdag 23 november, H. Columbanus,
16.00 uur: H.Mis met samenzang; Pastoor Willem Mullenders als jaardienst.

Zondag 24 november, Christus Koning van het Heelal,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis mmv. Fanfare Juliana vw. hun Caeciliafeest; Kinderwoorddienst;
Piet Coolen (St.); Zef en Annie Rouschop-Pennings als jaardienst; Echtpaar RouschopKubben en Mia Kubben; voor de levenden en overledenen van Fanfare Juliana
Maandag 25 november, H. Catharina,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel kapel; Lerôn Wennekes als jaardienst.
Dinsdag 26 november, H. Conradus,
08.30 uur: geen H.Mis.
Woensdag 27 november, H. Valerianus,
08.30 uur: geen H.Mis.
Donderdag 28 november, H. Theodora,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 29 november, H. Saturninus van Carthago
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Wim van den Berk.
Zaterdag 30 november, H. Andreas, apostel,
16.00 uur: H.Mis met samenzang; Huub Janssen als jaardienst (st.).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

Kerkbijdrage
In het begin van dit jaar hebben wij de actie Kerkbalans 2019 bij u geïntroduceerd.
Gelukkig zijn wij, dat er nog een aantal parochianen ook dit jaar weer hebben
bijgedragen. Wij hadden immers afgesproken SAMEN KERK te willen zijn. De gevers
danken wij hiervoor ook nu weer hartelijk en wij hopen dat u ook volgend jaar weer zult
willen meedoen om onze parochie levend te houden en ons in staat te stellen als
parochie voor u iets te kunnen betekenen.
Maar zoals ieder jaar zit er nu ook weer een probleem aan te komen, omdat wij
constateren dat de inkomsten uit kerkbalans 2019 achter blijven bij verleden jaar.
Inventarisatie leert ons, dat er een aantal parochianen, die vele jaren aan Kerkbalans
hebben deelgenomen, dit jaar hun bijdrage nog niet hebben gedaan. Wij hopen, dat dit
op een misverstand berust en dat zij niet met bijdragen zijn gestopt. Wij blijven uw
bijdrage aan Kerkbalans nodig hebben, temeer omdat andere inkomsten zoals collecten
en misintenties ook niet toenemen. De kosten stijgen immers wel.
Wij rekenen op de achterblijvers. Denkt u er nog eens goed over na alstublieft.
Het kerkbestuur.

ADVENT, OP WEG NAAR KERSTMIS !
Op zondag 1 december steken we weer het eerste kaarsje op de Adventskrans aan.

Elke week komt er een vlammetje bij. Ook in de Kinderwoorddienst zien we het steeds
lichter worden.
Ga je mee “Op weg naar het Licht” ?
zondag 1 dec.
10.00 u
Zie je al iets?
zondag 8 dec.
10.00 u
Wat licht op het pad
zondag 15 dec.
10.00 u
Hoera, het wordt lichter!
zondag 22 dec.
10.00 u
God geeft Zijn Licht

KERSTAVOND, 24 DEC.
Op Kerstavond vieren we samen dat Jezus, het Licht van de wereld, voor ons geboren
wordt;
in een feestelijke Gezinsmis om 19.30 uur. We zijn heel blij dat een ensemble van de
“Munsterglaner” weer voor prachtige muziek gaat zorgen! Wie komt er nog meer
meehelpen er een mooie viering van te maken?
Alle kinderen vanaf groep 5, en alle (groot)ouders die mee willen uitbeelden, zingen,
lezen of anderszins helpen, kunnen zich aanmelden bij Daniëlle: tel 4758733 of mail
danielle.kinderkerk@gmail.com

Misdienaars / Acolieten
Zondag 10 november:
10.00 uur: Kean en Ravi In ’t Panhuis.
Zaterdag 16 november:
16.00 uur: Mark Trompetter, Robin Dubois.
Zondag 17 november:
10.00 uur: Cyam Wemmers, 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!)

