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“MENSEN EN TYPEN IN EN BUITEN DE DORPSGEMEENSCHAP” (10-slot)
Door Professor Dr. Alfons Chorus, uit: deel twee van het “Historisch Jaarboek voor het Land van
Zwentibold” 1981

Opmerkelijk was dat dit soort vechterijen beperkt bleef tot typische clans, waarvan de
leden het “schnaps” drinken in de baksteen-bakkerij geleerd hadden. De gewone burger
stond erbuiten. Er speelden kennelijk soms oude familievetes mee; er is ook gebleken,
dat die brikkebekkesj-trek naar Duitsland in ons dorp al rond 1830 begonnen is.
Toen de messenstekerij op zijn hoogst was, werden er voor ons dorp enkele rijkspolitiemannen aangewezen. De rechtbankmagistraten hadden geleidelijk door, dat er zelden
iemand behoorlijk gestraft kon worden omdat er meestal een groep op iemand had
ingestoken; men zette namelijk vaker een tafel op een slachtoffer en daar werd dan van
vier kanten naar gestoken.
Wie de schuldige was bleef dan meestal onbewijsbaar, en als er iets te bewijzen viel
kwamen de meesten met een paar maanden zitten eraf.
Er ging dus weinig repressie uit van de straffen: de meesten ontliepen een veroordeling.
Tevens was de enige veldwachter bij ons in die tijd een vrij oude man, die door zijn
zuster in een kamer opgesloten werd als ze geruchten van geweld hoorde; hij had dus
nooit iets gezien en kon niets getuigen.
De rijkspolitie hielp snel maar ze was al spoedig overbodig. De voornaamste preventie
bleek het in gang zetten van de mijn Maurits in ’t begin van de twintiger jaren. Die mijn
leverde (werk) aan ieder die wilde en kon een grote schakering van werkzaamheden,
die bovendien goed betaald werden. Dat werk reguleerde ook het leven van de mensen
in ’t algemeen. In hun vrije tijd hadden die werkers nu genoeg om handen met de grote
liefhebberijen van die dagen: de boekvinken in de kooitjes, die geregeld tezamen
gebracht werden om voor prijzen hun beste “slagen” te laten horen; en verder de
postduiven.
De industrie bleek niet zo slecht te zijn als de agrarisch-gerichte denkers hadden
voorspeld 4(Vgl. O.a. Bouwens, “Brikkebekkesj” in: Munstergeleen, een monografie)
In de laatste jaren is trouwens duidelijk geworden hoe direct het verband is tussen
achteruitgang van werkgelegenheid in Zuid-Limburg en diverse vormen van wangedrag
en criminaliteit.
En wat zei onze oude pastoor van dat alles? Ik heb hem er nooit over horen preken. Wel
weet ik nog goed, dat hij een paar keer, met een paar jaren interval, een oude vastenbrief
voorlas, waarin de mensen gewaarschuwd werden voor de afschrikwekkende lezing van
vrijdenkers als Voltaire, Montesquieu en Rousseau. Het is me bijgebleven omdat ik die
namen zo poëtisch vond klinken. Uit een publicatie van wijlen prof. Rogier van Nijmegen
heb ik begrepen, dat het hier ging om een vastenbrief van de eerste bisschop van
Roermond, Mgr. Paredis.
Och, de tijd stond toen meer stil dan tegenwoordig.
Prof. Dr. A. Chorus
Professor Dr. Alfons Chorus. Overleed te Warmond op 15 januari 1998.
Hij werd geboren op de “Chorushoeve” te Munstergeleen op 18 april 1909.
Na zijn studies werd hij de eerste Katholieke hoogleraar Psychologie aan de
Rijksuniversiteit te Leiden.

Liturgische Kalender
Zondag 15 maart, Derde Zondag van de Vasten,
08.30 uur: H.Mis; Kinderwoorddienst; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie.
10.00 uur: H.Mis; Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans.
Maandag 16 maart, H. Johannes de Brébeuf,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Wim Philips (St.); OO Christiaan Schols en Anna
Dols, zonen Pierre, Frits en Thé, dochter Miet, Eddy Beurskens, Jan Dautzemberg, Betty
Rutten; Zef en Annie Rouschop-Pennings.
Dinsdag 17 maart, H. Gertrudis,
08.30 uur: H.Mis; Lambert Meertens.
Woensdag 18 maart, H. Cyrillus,
08.30 uur: H.Mis; Bert Kruijdenberg.
Donderdag 19 maart, St. Joseph,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 20 maart, H. Johannes Nepomuc,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Joseph Coolen.
Zaterdag 21 maart, H. Nicolaus van Flue,
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Elise Cremers-Neis (off.); Marlies Nacken als
Zeswekendienst; Gertje Nacken als jaardienst.
Zondag 22 maart, Vierde Zondag van de Vasten, Halfvasten/Krombroodzondag,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis met samenzang en medewerking Krombroodraapcomité;
Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); Familie Widdershoven-Erckens en zoon Thom als
jaardienst; voor de levenden en overledenen van het Krombroodraapcomité.
Maandag 23 maart, H. Turibius de Mogrovejo,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Harrie van den Boogaart.
Dinsdag 24 maart, H. Severus van Catania,
08.30 uur: H.Mis; Jan Ambaum.
Woensdag 25 maart, Maria Boodschap,
08.30 uur: H.Mis; Piet Penning de Vries.
Donderdag 26 maart, H. Bercharius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 27 maart, H. Rupertus van Salzburg,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Wil Heuvelmans.
Zaterdag 28 maart, H. Castor,
18.30 uur: H.Mis; OO. Coumans-Keulers als jaardienst (St.); OO. Lambert Spijkers en
Elisabeth Roberts als jaardienst (St.); Bert van Wissen; Ulrich de Sera; OO. CroquéKaunang; Overl. fam. Taminiau-Croqué.

Zondag 29 maart Vijfde Zondag van de Vasten,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis m.m.v. koor Zanglust en waaronder toediening van het H.
Vormsel aan 25 kinderen van onze parochie door Mgr. Lambert Hendriks; Annie
Wintraecken als Zeswekendienst.
Maandag 30 maart, Z. Ludovicus van Castoria,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Henk ten Voorde.
Dinsdag 31 maart, H. Balbina,
08.30 uur: H.Mis; Jan Keeris.
Woensdag 1 april, H. Hugo van Grenoble,
08.30 uur: H.Mis; Lies van Tuijl-Vossen.
Donderdag 2 april, H. Franciscus van Paola,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 3 april, H. Paus Sixtus I,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Mgr. Ben Janssen.
Zaterdag 4 april, Vooravond Palmzondag,
18.30 uur: H.Mis met samenzang, waaronder presentatie van de 1 e
Communicanten; Anna Maria Keulen en OO. Keulen Heijnen als jaardienst (St.); OO.
Kurvers-Schmeits en zonen en Tiny en Math Spijkers (St.). (Palmwijding)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In Munstergelaener no 15 trof U een mooie kleurrijke folder aan vanwege de jaarlijkse
kerkbijdrage actie. Zo viel ze dit keer bij iedereen in huis, en we hopen dat het een
aanmoediging mag zijn om de parochie te steunen. Immers, zonder uw bijdrage - al is ze
misschien maar klein- kan de parochie niet voortbestaan. Dankbaar zijn wij voor de
trouwe deelnemers die al jaren meedoen en wellicht ook voor dit jaar reeds hun
bijdrage hebben overgemaakt! Doet U nog niet mee? Overweeg toch eens met het lezen
van de folder of U ons zou kunnen steunen. Op de folder treft U de bankgegevens aan
waarop U uw bijdrage kunt overmaken: R.K. Parochie St. Pancratius: NL77RABO
01350.00.068. `Onder vermelding Kerkbijdragen 2020. Alvast heel hartelijke dank!

VASTENACTIE 2020
Deze zal zijn ten bate van de St. Joseph parochie, te Santhipuram, Aartsbisdom
Trivandrum, Kerala Zuid-India, Pastoor Silvester Kuris. Voor deze pastoor en zijn
parochie hebben we reeds vaker projecten gerealiseerd. Verleden jaar collecteerden we
voor de renovatie van de kerkhofkapel. Pastoor Silvester heeft laten weten dankbaar te
zijn voor de hulp, en de werkzaamheden gaan voorspoedig. Hij hoopt komende maand
de kapel in te zegenen. Foto’s daarvan zullen nog volgen.
Het project van dit jaar:
In de parochie zijn zo’n 60 weduwen die afhankelijk zijn van financiële bijstand. Voor
hen is een sociaal en medisch project opgezet om hen uit het isolement te halen:
1. Wekelijkse bijeenkomst van ontmoeting en gezelligheid
2. Aanbieden medische controle / zorg.
3. Verstrekken van medicatie of het geld daarvoor.

4. Bloeddruk en bloedsuiker controles.
5. Aanschaf van medische zaken i.v.m. de controles.
6. Dit alles op maandelijkse basis, allereerst voor de weduwen, maar verder ook
voor overige behoeftige zieken.
Middels Uw bijdrage, die DIRECT en TOTAAL aan dit project zal worden geschonken
kunt U de noodlijdende mensen aldaar een beetje hun situatie verbeteren.
Graag in Uw milddadigheid aanbevolen. U kunt Uw gave deponeren in de rode
vastenactiebussen in de kerk, met een envelop in de brievenbus van de pastorie, of
overmaken op het banknummer van de kerk, onder vermelding van VASTENACTIE
2020. R.K. Parochie St. Pancratius: NL77RABO 01350.00.068.

Misdienaars / Acolieten
21 maart,
18.30 uur: Robin Dubois, Amy Packbeers.
22 maart,
10.00 uur: Kean en Ravi In ’t Panhuis.
29 maart,
10.00 uur: Vormsel: Mark Trompetter, Amy Packbeers.
ALS ER VOLDOENDE PLAATS IS DIT OOK TOEVOEGEN:

Oud brood

Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht , zo
wordt er niets verspild. U kunt het deponeren in de ton aan de sacristiedeur, of aan de
poort van de pastorie.

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!)

