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PETRUS ZAL MIJN NAAM NOEMEN…
De afgelopen dagen hoorde ik op de radio vele malen het liedje “Viva la vida” van
Coldplay. , http://nl.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE&feature=related Naast het
leuke melodietje is alleen een zin blijven hangen, een zin die verschillende keren
terugkeert in het liedje: “I know Saint Peter will call my name”,
“Ik weet dat de heilige Petrus mijn naam zal noemen”. Dat zinnetje zette me aan het
denken want dat zinnetje verwijst het Leven na dit leven, waar wij als christenen op
vertrouwen. We kunnen ons van de Hemel weinig voorstellen. We gebruiken
beelden die we kennen. Een van die beelden is dat Petrus bij de Hemelpoort staat.
We halen dat uit de woorden die de Heer tot Petrus heeft gesproken: “Ik zal je de
sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de
hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden
zijn”.
Als ik uitvaarten regel, dan valt me dikwijls op dat mensen
nooit met elkaar hebben gesproken over hoe ze de dood zien.
Zelfs in gezinnen waar een dierbare lang ernstig zien is
geweest, heeft men over alle aspecten van de uitvaart en de
begrafenis gesproken maar niet hoe men tegen de dood
aankeek. Toch apart dat mensen na zo lange jaren samen en
nadat men vele malen in familie‐ en vriendenkring dierbaren
ten grave heeft gedragen, dat men daar nooit over sprak. Is het
bij ons wel zo? Weet ik van mijn partner, van mijn ouders of
dierbaren hoe ze de dood zien en weten zij hoe ik de dood zie?
Ik beluister wel eens vaker de verhalen van hoe jonge ouders het aan hun kinderen
uitleggen. “Opa is in een heel diepe slaap gevallen. Hij is nu voor ons een sterretje
geworden”, is een manier van ouders om over blijvende verbondenheid te spreken.
Voor kinderen is het niet gemakkelijk om het verschil tussen lichaam en ziel te
maken. Een oma vertelde me onlangs dat kleinkinderen hadden gevraagd: “Oma, als
opa een sterretje in de hemel is, waarom komen we dan naar het kerkhof?”. Deze
oma had het opgelost door te zeggen: “Ja, opa is een sterretje maar hier hebben we
een steen gezet en bij die steen kan iedereen aan opa komen denken”. Een mooi
beeld hoorde ik onlangs ook bij jonge ouders. De kleinkinderen waren bij het hele
rouwproces betrokken, oma was thuis op bed opgebaard en toen was er de uitvaart
en de begrafenis. De ouders hadden tegen de kleintjes verteld: “Op het kerkhof
zetten we de kist met oma op het graf. Dan gaan wij naar de koffietafel en
ondertussen komt Jezus oma ophalen, neemt oma mee en legt de bloemetjes mooi
neer op de plek waar oma met Jezus is meegegaan. Er zal dan ook een kruis staan als
een teken dat oma nu bij Jezus woont en van daar een sterretje voor ons is”. Na de
koffietafel waren de kleintjes zo verwonderd geweest hoe mooi de bloemetjes door

Jezus waren neergelegd… Ik vond het een mooi verhaal om de kinderen iets te
proberen te vertellen wat eigenlijk niet onder woorden te brengen is. Een manier om
te vertellen dat wie in Jezus gelooft, eeuwig zal leven en te getuigen van Zijn Woord:
“In het Huis van Mijn Vader is ruimte voor velen”. Ons leven gaat bij Hem door in
een andere vorm. Ons lichaam sterft en vergaat. Onze ziel, het eeuwige van de mens,
keert naar God terug om daar het loon naar het voorbije leven te ontvangen. Wat
verwacht ik als mijn lichaam het begeeft, als ik met mijn leven naar de Heer ga en
Sint‐Petrus bij de Hemelpoort mijn naam zal noemen?

Liturgische kalender
Zondag 9 november, Kerkwijdingfeest St. Jan van Lateranen,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Schmeits‐Schols; Jan
Hermens als jaardienst; Frits Donners; Sjeer van Noothoorn als jaardienst; Wil
Meuffels.
Maandag 10 november, H. Paus Leo de Grote,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marij Brands‐Strouken; Nic Frijns; Marianne
Schillings‐van Duinen; Ed Woelk; voor bijz. intentie (H7).
Dinsdag 11 november, H. Martinus van Tours,
08.30 uur: H.Mis; Toos van den Boogaart‐van Oirschot.
Woensdag 12 november, H. Josafat,
08.30 uur: H.Mis; Martinus van den Boogaart.
Donderdag 13 november,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H8); Toos van Luijk.
Vrijdag 14 november,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, H.Pater Karel Kapel; Miep Bosch.
Zaterdag 15 november, H. Albertus de Grote,
15.00 uur: H.Doopsel Keano Rooskens.
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Voor de levende en overleden leden van
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia b.g.v. hun St. Caeciliafeest; OO. Lemmens‐Collard als
jaardienst (St.); OO. Köhlen‐Janssen als jaardienst (St.); Maria Agnes den Dekker‐
Limpens als jaardienst (St.); Echtpaar Jan Baltussen en Riet penners (St.); Mia Bleeser‐
Paas; Wiel Timmermans; Hub Hermes; Nic Frijns; Tiny Kneepkens‐Jennekens; Louis
Neis; OO. Honneff‐Schols en zoon Martin, Annie op den Camp en Betty Schols;
Gertha Snackers‐Albers; Jack Henssen; Sef Ronkaars.

Zondag 16 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 mmv gelegenheidskoortje Daniëlle; OO. Thei Dols en Billa Nijsten
als jaardienst (St.); To Dols‐Hansen; Rie Nacken als jaardienst.
Maandag 17 november, H. Elisabeth van Hongarije,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Leo en Fien Schoens‐Claessens en
verdere familie.; bijz. intentie (H10).
Dinsdag 18 november,
08.30 uur: H.Mis; Erna Franken‐Havens.
Woensdag 19 november,
08.30 uur: H.Mis; Jo Tagage.
Donderdag 20 november,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (vB); voor bijz. intentie
(H11).

Vrijdag 21 november, Opdracht van de H.Maagd Maria,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, H.Pater Karel Kapel; Jo van der Aalst; bijz. intentie
(H12).
Zaterdag 22 november, H. Caecilia,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pastoor Willem Mullenders als jaardienst (St.);
Greetje Hamers‐Hendrix als Zeswekendienst; OO. Philips‐Dols.

Zondag 23 november, Christus Koning van het heelal,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis m.m.v. Fanfare Juliana b.g.v. hun St. Caeciliafeest; Voor de levende
en overleden leden van de Fanfare met name hen die het voorbije jaar stierven: Jan
Voots en Sef Ronkaars; Lerôn Wennekes als jaardienst; OO. Christiaan Donners en
Maria Ehlen en zoon Frans als jaardienst (St.); Sjeer van Noothoorn.
13.00 uur: H. Doopsel van Timo Lemmens.
Maandag 24 november,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia en Sjaak Wetzels‐Heuts; Thei Delil; voor
bijz. intentie (H13).
Dinsdag 25 november, H. Catharina van Alexandrië,
08.30 uur: H.Mis; OO. Nijsten‐Bonenkamp en zoon Jan; OO. Hanckman‐Pepels.

Woensdag 26 november,
08.30 uur: H.Mis; Annie van den Berk‐Broers.
Donderdag 27 november,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H14).
Vrijdag 28 november,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, H.Pater Karel Kapel; Harrie van der Linden; voor bijz.
intentie (H15).
Zaterdag 29 november,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; Overl. Fam. Penners; Overl.
Fam. Van Rijn; Gertha Snackers‐Albers; OO. Salden‐Lemmens; Sjaak Croonen als
jaardienst; Christina Mei‐Honnef als jaardienst.

Overleden
4 oktober: Mevr. Efenia Margaretha (Gertha) Snackers‐Albers, 74 jaar (Windraak)
6 oktober: Mevr. Margaretha Catharina (Greetje) Hamers‐Hendrix, 91 jaar
(Baenje/Munsterhof)

H.Doopsel
15 november: Keano Rooskens, Watersleyerweg.
23 november: Timo Lemmens, Gildenstraat.

Misdienaars / Acolieten
Zondag 9 november:
08.30 uur: Remco van Huijkelom
10.00 uur: Rens Verhaegh, Bert Hundscheid, Mark Sollet.
Zaterdag 15 november:
18.30 uur: Michel Beuken, Mark Trompetter, Jelke Voots.
Zondag 16 november:
08.30 uur: Kay Verhaegh.
10.00 uur: Remco van Huijkelom, Daniël Sollet.
Zaterdag 22 november:
18.30 uur: Chris Verheugd, Chrétien Schalkx.
Zondag 23 november:
08.30 uur: Bert Hundscheid.
10.00 uur: Kay Verhaegh, Thijs Hundscheid, Daniël Sollet.
Zaterdag 29 november:
18.30 uur: Maarten bevers, Arnoud Bevers, Falko Voots.

Website
Op onze parochiële website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht
handig als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar
eens een kijkje op: www.sint‐pancratius.nl Welkom!
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt:
www.paterkarel.nl

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: €. 7,00
voor weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.

