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DE LAATSTE ADEM EN DAN…
Zo enkele keren per jaar mee maak je het als priester mee dat je aanwezig bent bij het
overlijden van een parochiaan. Toch blijft het elke keer een heel apart gebeuren. Het
is mooi als je de betreffende persoon tijdig de H. Ziekenzalving mag toedienen. Dan
merk je ook dikwijls er tijdens de toediening van dit Sacrament een rust over de zieke
stervende komt.
De eerste keer dat ik iemand zag sterven was voor mij het onomstotelijke bewijs dat
een mens uit een lichaam en een ziel bestaat en dat het leven verder gaat. Wie het
ooit meemaakte zal begrijpen wat ik bedoel: onmiddellijk na het sterven verdwijnt de
warmte, komt er een andere kleur, het wordt anders, de verpakking van de mens
blijft achter. Elke keer als ik zoiets meemaak word ik gesterkt in mijn
Verrijzenisgeloof. Ons leven eindigt niet in het donkere gat van de dood, ons leven
eindigt niet met de dood van het lichaam. Onze ziel leeft verder, keert naar God
terug om het loon naar het voorbije leven te ontvangen. Door Zijn Kruis, sterven,
dood, neerdalen ter helle en verrijzen heeft Jezus Christus voor ons de hemelpoort
geopend, de dood het laatste woord ontnomen, kunnen we eeuwig leven. Wie Hem
in het leven aanneemt als Redder en Heer, hoeft niet te vrezen! Dat geloof kan een
mens rustig laten leven en rustig laten sterven!

Pasen gaat over de kern van ons geloof. De kruisdood en de verrijzenis van Jezus zijn
de kern van ons geloof want daar staat of valt het christendom mee. Daar hangt ook
onlosmakelijk mee samen dat we een eindbestemming hebben, dat God ons thuis
verwacht in de Hemel. Als je dat niet gelooft, kun je je geen christen noemen. In de
eerste brief aan de Korintiërs vinden we dat mooi verwoord: “Als wij verkondigen
dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder
u beweren dat er geen opstanding uit de doden bestaat? Als er geen opstanding van
de doden bestaat, is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan,
dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg. Dan blijken wij zelfs van
God een vals getuigenis te hebben afgelegd; want dan hebben wij tegen God in
getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, wat Hij niet heeft gedaan, indien, zoals zij
beweren, de doden niet verrijzen. Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus
niet verrezen, en als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en ligt u nog
in zonde. Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij
enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van
alle mensen te beklagen. Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden als
eersteling van hen die ontslapen zijn.” (1 Kor. 15,12‐20)
Mogen wij in deze dagen van de Paastijd versterkt worden in ons geloof dat de
vriendschap met Hem hier op aarde een vriendschap is die blijft, over de grens van
dit leven!

Liturgische kalender
Zondag 6 april, Derde zondag van Pasen,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Alfons Chorus en
Herma Chorus‐Borgers als jaardienst (St.); OO. Frans en Fien Kremers‐Heuts als
jaardienst (St.0; Arnold Kurvers en Josephina Schols en zonen Jeu, Joke en Martien;
Thei Niessen als jaardienst; OO. Spijkers‐Brands als jaardienst; To Dols‐Hansen
(buurt1).
Maandag 7 april, H. Johannes Bapt. De la Salle,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings‐van Duinen; Mia en Sjaak
Wetzels‐Heuts; Theo Ruijters; voor bijz. intentie (H5).
Dinsdag 8 april,
08.30 uur: H.Mis; Piet van Tuijl.
Woensdag 9 april,
08.30 uur: H.Mis; Johannes ter Schure.
Donderdag 10 april,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jean Daniëls; Lou Spijkers als jaardienst; voor
bijz. intentie (H6).
Vrijdag 11 april, H. Stanislaus,

08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H7); Miet van
Tuijl‐Klaassen.
Zaterdag 12 april,
18.30 uur: H.Mis waaronder presentatie 1e Communicanten, mmv. Koortje Daniëlle;
Pierre Tummers (St.); Betje Spijkers‐Roberts en Lambert Spijkers; Wil Voots als
jaardienst.

Zondag 13 april, Vierde zondag van Pasen,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Vossen‐Heuten als
jaardienst (St.); voor bijz. intentie (GB4); OO. Piet Bours en Maria de Esch; Jan
Hamers; OO. Hamers‐Ronckaers en dochter Tiny; OO. Meijs‐Heunen; OO. Peter
Nacken en Marie Nacken‐Beltgens als jaardienst.
Maandag 14 april,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mientje Stribos‐van der Heijden; Sjeng
Vrancken; Els Meuleners‐Lemmens; Wil Köke; Bruno Fulgheri; Lambert Slangen;
Betje Spijkers‐Roberts en Lambert Spijkers; voor bijz. intentie (H8).
Dinsdag 15 april,
08.30 uur: Géén H.Mis.
Woensdag 16 april,
08.30 uur: Géén H.Mis.
Donderdag 17 april,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H9); Henk Brus
Vrijdag 18 april,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H10); Toon
Groenemans.
Zaterdag 19 april,
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Fleischeuers‐Daniëls (St.); OO. Brands‐Dols
als jaardienst (St.); Dien Oberdorf‐Keulers; Mia Bleeser‐Paas; OO. Schmeitz‐Schols;
Wiel Timmermans; Marij Brands‐Strouken; OO. Chorus‐Janssen als jaardienst (St.);
Nic Frijns als Zeswekendienst; Hub Hermes als Zeswekendienst; To Dols‐Hansen
(buurt 2).

Zondag 20 april, Vijfde Zondag van Pasen,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis mmv. Gelegenheidskoortje Daniëlle; Echtpaar Smeets‐Keulers tot
dankzegging; Emiel Jacobs als jaardienst en OO. Jacobs en Ubl‐Plankenauer.

13.30 uur: H. Doopsel Tijs Jongen.
Maandag 21 april, H. Anselmus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; To Dols‐Hansen; voor bijz. intentie (H11).
Dinsdag 22 april,
08.30 uur: H.Mis; Prof. Ludovicus van Tuijl.
Woensdag 23 april, H. Joris,
08.30 uur: H.Mis; Jean Daniëls.
Donderdag 24 april, H. Fidelis,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H12).
Vrijdag 25 april, H. Marcus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H13); Anna van
der Aalst.
Zaterdag 26 april,
15.00 uur Plechtige Meerstemmige H.Mis uit dankbaarheid b.g.v. het Gouden
Huwelijksjubileum van Dhr. en Mevr. Dols en Mia Dormans‐Otten.
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; Betje Spijkers‐Roberts en
Lambert Spijkers; Hein Brands als jaardienst; Leo lemmens als jaardienst; voor bijz.
intentie uit dankbaarheid; Nic Frijns (buurt Haag 1).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Overleden
9 maart: Dhr. Gabriël Nicolaas Jozef (Nic) Frijns, 73 jaar (Haagstraat)
17 maart: Dhr. Felix Maria Petrus Joseph (Felix) Wolfs, 59 jaar (Geleenstraat)
Mogen zij rusten in de vrede van de Heer.

H.Doopsel
20 april: Tijs Jongen (Irenestraat)

Misdienaars / Acolieten
Zondag 6 april,
08.30 uur: Kay Verhaegh, Thijs Hundscheid.
10.00 uur: Michel beuken, Mark Trompetter, Bert Hundscheid.
Zaterdag 12 april:
18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet.
Zondag 13 april:
08.30 uur: Stijn Bruls, Chrétien Schalkx.
10.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Remco van Huijkelom.
Zaterdag 19 april:
18.30 uur: Chris Verheugd, Jelke Voots, Falko Voots
Zondag 20 april:

08.30 uur: Remco van Huijkelom, Arnoud Bevers.
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Maarten Bevers.
Zaterdag 26 april:
18.30 uur: Loran Evers, Huub Widdershoven.

Website
Onze parochiële website werd onlangs in een nieuw jasje gestoken, meer
overzichtelijk en bij de tijd gebracht. Ook deze parochieberichten kunt U daar lezen.
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.

