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WAARLIJK AANWEZIG 
 

D e teruggang in het kerkbezoek is 
een fenomeen dat vele oorzaken 

kent, al is het wel een typisch Euro-
pees fenomeen: andere werelddelen 
vertonen namelijk een heel ander 
beeld. Deels is de Europese Kerk daar 
zelf schuld aan, omdat wij niet altijd 
even helder hebben overgebracht, 
wat wij nu eigenlijk in de Heilige Mis 
vieren. Sterker nog: het is bedroe-
vend, dat de doorsnee katholiek in 
heel zijn leven amper 20 uur gods-
dienstles ontvangt, te weten 10 com-
munielesjes en 10 vormsellessen en 
dat is minder dan één etmaal. Wan-
neer een aldus opgevoed “katholiek” 
meisje op latere leeftijd kennis maakt 
met een islamitische jongen, die in 
één week tijd méér uren Koranonder-
richt ontvangen heeft dan zij aan 
godsdienstles in heel haar leven, dan 
is het gevolg niet moeilijk om te ra-
den.  
Voeg daarbij dat de persoon van Jezus 
Christus voor velen de mysterieuze 
onbekende is. Zijn jaardienst op Goe-
de Vrijdag wordt daarom maar matig 
bezocht en kan om 15.00 uur maar 
moeilijk concurreren met onze terras-
jes. 

Iedere H. Mis vieren wij Pasen, dat is 
het kortste antwoord dat bestaat. 
Waarbij met Pasen bedoeld is: de on-
deelbare eenheid van Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag en Paaszondag, 
ofwel: Laatste Avondmaal, Kruisdood 
en Verrijzenis.  
 
Je mag dat ook zo zeggen: wat Christus 
toen, 2000 jaar geleden, voor ons ge-
daan heeft, dat komt tot ons en dat 
ontvangen wij hier en nu, elke keer als 
wij deelnemen aan de H. Mis. Vanouds 
noemt de Kerk dit: Realis Presentia, 
Ware Aanwezigheid: tijdens de H. Mis 
veranderen brood en wijn in het Li-
chaam en Bloed van Christus. Hem 
ontvangen en ontmoeten wij als wij 
ter Communie gaan en om die reden 
heet de H. Eucharistie niet voor niets 
het Allerheiligst Sacrament.  
 
Tegen dit licht mogen wij ook Zijn 
Woorden verstaan: “Ik ben het leven-
de brood dat uit de hemel is neerge-
daald. Als iemand van dit brood eet, 
zal hij leven in eeuwigheid” (Joh.6,51). 
Wie deelneemt aan de Heilige Mis 
maakt zich één met Christus en deelt 
aldus in Zijn Pasen. 

kunstwerken tijdens de Paasdagen te 
voorkomen.  
Op g’n sjtraot was recent op een zoek-
tocht door de kerk en trof daar bij de 
kerkklokken een grote hoeveelheid 
eieren aan. Laten we hopen dat de 
kerkklokken deze, bij terugkomst uit 
Rome, zoals de traditie dat wil, weer 
op Paaszondag gaan uitwerpen! 
Zalig Paasfeest toegewenst! 
 
Op g’n Sjtraot 

 

Soms zijn wij bijzonder creatief in het 
vinden van uitvluchten, om vooral 
niét naar de Mis te hoeven gaan: ”ik 
ben toch al goed voor mijn mede-
mens”, “voor mij is God heel dichtbij 
als ik een boswandeling maak”. Prima 
zo!  
 
Katholieken kom je inderdaad overal 
tegen … behalve in de kerk. Toch zijn 
er tegenargumenten: zal iemand ooit 
zeggen: “ik bezoek mijn moeder nooit, 
omdat ik mijn zieke buurvrouw al be-
zoek?” Het leven is nooit: “of-of” 
maar: “en-en”!  
En wat dat bos aangaat: daar vind je 
inderdaad van alles maar géén H. 
Communie.  
 
En Christus sprak: “Blijft dit doen om 
Mij te gedenken”. Eigenlijk kun je niet 
eens zeggen: “Ik moet als katholiek de 
H. Mis bezoeken”. Dat klinkt nog naar 
buitenkant. Is het niet veel mooier om 
te zeggen: “ik mag de Heilige Mis be-
zoeken en Christus ontvangen en er-
vaar dit als een grote rijkdom en een 
onverdiend geschenk …”. 
Zalig Paasfeest! 
 

uw pastoor Rick van den Berg  

 Info:                     www.parochiesems.nl 

DE WARE SPIRIT 

Kerkvrijwilliger de heer Jan Claessens 
is al decennia lang actief op velerlei 
gebied. Nu heeft hij besloten het wat 
rustiger aan te gaan doen. Jan Claes-
sens: ‘Alles wat ik gedaan heb, heb ik 
voor Onze Lieve Heer gedaan.’ Jan, en 
alle kerkvrijwilligers, bedankt! 

KLEURRIJK PASEN 
 

W aar kom je ze al niet tegen, de 
paaseieren. In februari vonden 

we ze in rood, geel en groen. De afge-
lopen weken kwamen daar alle ande-
re kleuren bij, maar moesten we ze 
vanwege de Vastentijd helaas even 
laten staan.  
Voor veel kinderen en ouderen is het 
een leuke activiteit om zelf paaseieren 
te schilderen. Niet alleen een kleurtje, 
maar ook een patroontje of figuurtje 
mag niet ontbreken op een mooi be-
schilderd paasei. Dat leidt soms zelfs 
tot Fabergé-achtige kunstwerken. 
Maar pas wel even op dat de eitjes 
eerst worden gekookt, om andere 

 

Bij de foto: v.l.n.r. Gerda Mohnen, secretaris, 
Jan Claessens, kerkvrijwilliger, 

Jeanny Houtermans, vice voorzitter. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Carl_Faberg%C3%A9


 

KERKREGISTERS 

AKTIE KERKBALANS 2018 GEEF VOOR JE KERK    DEEL II 
 

JOUW KERK, MIJN KERK, ONZE KERK 
De kerk wil een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je 
katholiek bent of niet. 
 De realiteit is, dat aan het onderhoud van het kerkgebouw en de vieringen 
kosten zijn verbonden. Daarom brengen wij de Aktie Kerkbalans onder de aan-
dacht en geven u enig idee over de inkomsten en uitgaven van de kerk. 
 

WAT VERSTAAN WE ONDER ‘KERK’ OF ‘KERKFABRIEK’ 
Als we spreken over ‘de kerk’ kunnen we twee dingen bedoelen: 
1e De kerkgemeenschap. In ruime zin zijn dat alle gelovigen en allen die de 
parochiegemeenschap een warm hart toedragen. 
2e Het kerkgebouw. Een gewijde ruimte die gebruikt wordt om kerkelijke vie-
ringen te houden. 
Als we spreken van de ‘Kerkfabriek’ dan bedoelen we het Instituut Kerk geleid 
door een kerkbestuur dat de materiële middelen en het vermogen beheert die 
nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst. 
 

WAAR OF NIET WAAR 
- Het kerkgebouw is eigendom van de Kerkfabriek. 
Antwoord: Waar. 
Over het kerkgebouw is al veel geschreven. Het oudste gedeelte dateert uit de 
13e eeuw. Er is heel wat aan ge- en verbouwd. De jongste aanbouw is het Pas-
toor Van der Looy zaaltje. Het kerkbestuur heeft de plicht om het gebouw te 
onderhouden en te exploiteren. Middelen hiervoor moet men zelf vergaren. 
 

- De kerk is een rijksmonument; je krijgt voor de instandhouding subsidie. 
Antwoord: Gedeeltelijk waar. 
Het kerkgebouw heeft cultuurhistorische waarde en is door de Rijksoverheid 
aangewezen als beschermd monument met nummer 39226. Voor groot on-
derhoud draagt het Rijk 50% en de Provincie 20% bij. Dat betekent dat de pa-
rochiegemeenschap nog zo’n 30% zelf moet financieren. 
 

- Het kerkbestuur kan zelf bepalen welke functie men het gebouw geeft. 
Antwoord: Niet waar. 
Het gebouw is, in tegenstelling tot de Protestantse kerkgebouwen, een sacra-
le, d.w.z. een gewijde ruimte die uitsluitend bestemd is voor de eredienst. Wil 
men het gebouw een andere bestemming geven, dan moet het eerst ‘aan de 
eredienst onttrokken’ worden. Daarvoor heeft het Bisdom richtlijnen opge-
steld waaraan men zich heeft te houden. 
 
Inkomsten en uitgaven rondom het kerkgebouw. 

We kunnen niet zonder uw financiële steun! Geef dus voor uw kerk.  
U kunt uw Kerkbijdrage overmaken op  NL89 RABO 0132 2041 18  
 

JOUW KERK IN BEELD 
We dagen u uit om de kerk en wat deze voor u betekent in een foto vast te 
leggen. Fotografeert u graag? Doe dan mee! Mail de foto naar de redactie: 
marliekoonen@hetnet.nl ; hij zal dan op onze site www.parochiesems.nl wor-
den geplaatst. 

   NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 

Inkomsten bestaan uit:   Uitgaven zijn o.a.: 

Kerkbijdragen (algemene middelen)   Repareren dak doopkapel (uitgevoerd) 

Pachtgelden landerijen (algemene 
middelen) 

  
Renovatie toren / kruis en haantje 
(uitgevoerd) 

Subsidies (regeling Erfgoedwet en   Onderhoud verwarming 

Subsidieregeling Instandhouding    Vervanging rottende dakgoten 

Monumenten)   Onderhoud binnenschilderwerk 

   Groot onderhoud Müllerorgel 

     

 

De Vastenaktie loopt nog tot 3 april. 
Doneer uw gave in de collectebussen 
in de kerk of via rekening NL21 INGB 
000 300 0046 t.n.v. Vastenactie,  
Roermond. 

Wil je opstaan en Mij volgen? 
 

Wil je gaan op nieuwe wegen, 
steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoeder en zegen 
voor wie vreemdeling is? 

Val je niet een mens te hard 
die in leugens is verward? 

Hoor je ‘t kloppen van Mijn hart 
in jou en jij in Mij? 

 
DOOPSELS 
 

04-02-2018 
Fiene Hochs 
 

03-03-2018 
Fien Naus 
 
UITVAARTEN 
 

05-02-2018 
Liza Kempener-Drummen, 96 jaar 
 

23-02-2018 
Lenie Eijkenboom-Hagen, 85 jaar 
 

23-02-2018 
Jo Horbach, 75 jaar 
 

14-03-2018 
Sjeng Franssen, 89 jaar 
 

24-03-2018 
Ger Schijen, 69 jaar 

 

mailto:marliekoonen@hetnet.nl
http://www.parochiesems.nl


KERKSCHATTEN 
 
Een bedieningsset 
 

B ij enkele sacramenten zoals, de 
doop, het vormsel, de priester-

wijding en de ziekenzalving wordt 
olie gebruikt. Voor de verschillende 
sacramenten worden ook verschil-
lende oliën gebruikt.  
Vaak staan op de busjes waarin de 
olieën bewaard worden de letters 
SC, OC of OI, aanduidingen voor de 
verschillende oliën. 
De voornaamste olie is het Chrisma 
(Sanctum Chrisma, afgekort SC) dat 
gebruikt wordt bij de doop, het 
vormsel en de priester- of 
(bisschops)wijding. Ook wordt het 
Chrisma gebruikt bij de inwijding 
van altaren of kerken. 
De tweede olie is de catechume-
nenolie (oleum catechumenum, OC) 
waarmee baby’s of al oudere ge-
loofsleerlingen worden gezalfd vóór 
de doop. 
Het H. Oliesel of de ziekenolie is de 
derde olie . Deze wordt in het Latijn 
oleum informorum (OI) 
genoemd en wordt gebruikt bij de 
ziekenzalving.  
De oliën worden jaarlijks vervangen 
en de busjes of karafjes waarin de 
olie wordt bewaard, worden gerei-
nigd. De overgebleven olie wordt 
verbrand. 
Vlak voor Pasen, op Witte Donder-
dag of op de woensdag daarvoor, 
vindt in de kathedraal te Roermond 
de zgn. Chrismaviering plaats.  
Tijdens deze viering wijdt de bis-
schop de Chrismaolie en zegent hij 
de cathechumenenolie en de zie-
kenolie. Die olie wordt daarna ver-
deeld over de parochies in het bis-
dom. 
 
In het kerkelijk museum in Slenaken 
bevindt zich een bijzonder 
‘olievaatje’ afkomstig uit Mechelen. 
Het is een zogenoemd 
‘bedieningsset’. De priester gebruik-
te zo’n bedieningsset bij het toedie-
nen van de ‘laatste sacramenten’ of 
de ‘sacramenten der stervenden’, 
zoals de ziekenzalving vroeger wel 

werd genoemd. De laatste sacra-
menten die worden toegediend 
zijn de biecht, de communie en het 
H. Oliesel. Bij het H. Oliesel worden 
de handen van de zieke aan de bin-
nenzijde gezalfd. 
 
Dit bedieningsset is een ongeveer 
18 cm hoog zilveren busje met 
daarboven een kruis. Het busje is 
bedoeld voor de ziekenolie.  
Op het deksel van het busje, dat 
ook dient als de voet van het kruis, 
staat een soort kroon van acan-
thusbladeren, die het gelijkarmige 
kruis dragen.  
 
Het kruis heeft in de viering een 
medaillon waarin de letters IHS 
(een symbool voor Christus) zijn 
gegraveerd. Op de armen van het 
kruis staan in een koordrand (een 
ring als een soort touw) de symbo-
len van de vier evangelisten: de 
engel van Matheus, de os van Lu-
cas, de adelaar van de evangelist 
Johannes en de leeuw van Marcus. 
In de hoeken van de armen staan 
bladmotieven. 
 Aan de achterzijde is het kruis te 
openen en wordt een klein doosje 
(pixus) zichtbaar, waarin een of 
enkele hosties bewaard kunnen 
worden.  
 

 

Zo’n klein object was voor de 
priester gemakkelijk mee te ne-
men, wanneer hij bij een ernstig 
zieke geroepen werd. 
 

Lei Koonen 



DE KERKVRIJWILLIGER 
 
Diny Straat en Tiny Jurgens 
 

D e vastentijd, dit jaar vallend 
tussen Aswoensdag 14 fe-

bruari en Paaszondag 1 april, is 
een tijd voor bezinning. Een tijd 
ook waarin het duo Diny Straat en 
Tiny Jurgens in Mechelen op de 
bres staat voor de naaste in nood 
en vaak van verre komaf. 
 
De roots van beiden lagen echter 
elders. Diny Straat-Roos groeide 
76 jaar geleden op in het Brabant-
se Waspik. Daar maakte ze kennis 
met dienstplichtig militair Math 
Straat die op Eperheide zijn wieg 
zag staan. Cupido voerde beiden in 
1966 richting Mechelen, waar ze 
aan het Dokter Janssenplein 2 hun 
eigen nest bouwden en twee zo-
nen het levenslicht gunden.  
 
Tiny Jurgens-Erven, 74 jaar gele-
den geboren en vervolgens geto-
gen met manlief Jan in Voeren-
daal, maakte pas in 2005 haar op-
wachting in Mechelen. “Eigenlijk 
een toevalstreffer”, weet Tiny nu. 
“Onze zoon Joris zocht samen met 
zijn aanstaande Mechelse vrouw 
Suzanne Lindelauf een huis in Me-
chelen. Aanvankelijk zou dat in de 
Wienberg staan, maar later beslis-
ten zij anders en zochten hun heil 
aan de Malenshof. Jan en ik waren 
in die tijd echte wandelliefhebbers 
en raakten helemaal verslingerd 
aan deze streek. In ons apparte-
ment in Voerendaal voelden we 
ons verre van gelukkig en toen was 
een deal snel gemaakt. Wij koch-
ten dat pand aan de Wienberg en 
hebben daar vervolgens nooit spijt 
van gehad.” 
 
Beiden hebben aan den lijve erva-
ren dat het deelnemen aan het 
gemeenschapsleven een snelle 
integratie bevordert. Diny Straat 
deed dat via de tennisvereniging, 
de damesgymclub, Zij-Actief en 
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
In dat laatste kader draagt ze bin-

nen het begrafeniskoor nog steeds 
haar vocale steentje bij. Tiny Jur-
gens liet zich al vrij snel strikken 
om op kerkelijk vlak haar bijdrage 
te leveren. Nadat haar man Jan 
binnen het kerkbestuur voor de 
financiën zorg droeg, trad Tiny toe 
tot de vastenactiegroep.  
 
Via Marlie Koonen-Vincken bracht 
dat vastenactiepad Diny en Tiny 
samen. Ze werden in 2008 uitver-
koren om de wijk Hoofdstraat-
Overgeul voor hun rekening te ne-
men. Dat doen ze sindsdien met 
volle overgave en heel nauwgezet. 
 
“Wij willen in de vastentijd een 
extra stapje zetten om iets te bete-
kenen voor die allerarmsten op 
aarde, die best een morele steun in 
de rug kunnen gebruiken”, is hun 
beider hartenkreet. Dit jaar zijn ze 
in die sfeer op pad voor de aller-
armsten in het noorden van het 
Afrikaanse Zambia, waar het HIV-
virus genadeloos heeft toegeslagen 
en gezinnen totaal ontwricht heeft. 
Katholieke Zusters van de heilige 
Harten van Jezus en Maria, nemen 
het daar op voor kinderen die door 
de Aids-dood van vader en moeder 
bij hun gootouders aan hun overle-

vingslot zijn overgelaten.  Die kin-
deren hebben niets en komen bij 
de zusters om eten, dekens en 
zeep vragen. “Durf je ze dan met 
lege handen huiswaarts te laten 
sturen, terwijl wij met onze rijk-
dom dat kunnen voorkomen?”, 
ventileren Diny en Tiny hun moti-
vatie om dit jaar weer voor de vas-
tenactie op pad te gaan. 
 
Als doorgewinterde collectanten 
hebben ze wel enige moeite met 
de veranderde ophaalkoers van de 
vastenzakjes. In het verleden zorg-
den zij voor de distributie van die 
zakjes en haalden die een tijd later 
ook weer, liefst gevuld, op. Dat 
laatste gebeurt nu niet meer, want 
de ontvangers wordt gevraagd om 
hun zakjes mee naar de kerk te 
brengen in de daarvoor bestemde 
vastenactiebus bij de hoofdingang 
te deponeren. 
 
Dat laatste is tegen het zere been 
van Diny en Tiny. Ze praktiseren 
daarom nog steeds een tussen-
weg. Ze bellen netjes aan en over-
handigen de mensen een vasten-
zakje met bijbehorende folder. 
Niet zelden wordt hen dan ge-
vraagd of ze even willen wachten 
en het zakje weer gevuld mee wil-
len nemen. “Daaraan geven we 
graag gevolg, want ook niet ker-
kende mensen blijken vaak een 
zwak te hebben voor de doelstel-
ling van de vastenactie en hebben 
daar graag ook iets voor over. Dan 
moet je ze ook die kans geven”, 
antwoordden beiden in koor. 
 
Geen wonder dat het gedreven 
span nog lang niet de handdoek in 
de ring wil gooien en belooft door 
te gaan zolang als hun benen dat 
nog toestaan!  
 

Leo Jaspers 

 

Diny Straat (l.) en Tiny Jurgens (r.). 


