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RESPECT 
 

O nvergetelijk was de foto die 
kort na een Processie in de 

krant stond: hoe een groep wiel-
renners zich geduldig en respectvol 
achter de Processie aansloot en 
daardoor bovendien de toch al lange 
stoet van deelnemende groepen 
nòg langer maakte – fantastisch, zo 
kan het dus ook! We maken dat wel 
eens anders mee, vooral wanneer 
een uitnodigend zonnetje in het 
weekend drommen wandelaars en 
fietsers massaal naar ons Heuvel-
land trekt, waar velen verrast zijn 
door de schoonheid van het land-
schap en door het tekort aan fat-
soenlijke fiets- en wandelpaden 
langs onze autowegen, zodat alles 
en iedereen op dezelfde weg is aan-
gewezen en de problemen feitelijk 
zijn voorgeprogrammeerd …  
Mensen die noodgedwongen op 
elkaars lip moeten zitten, verliezen 
meestal snel hun tolerantie, hun 
respect en hun geduld, dat weten 
we allemaal. Vooral als men niet 
weet dat het Waalse Heuvelland net 
zo mooi is als bij ons (of zeggen we 
liever: „bijna“ net zo mooi?) – maar  

 
wèl tien maal rustiger. Dan crossen 
we liever snel dwars door een Pro-
cessie, een Fanfare of zelfs door een 
groep Communiekinderen heen, om 
maar snel de finish te bereiken, dan 
ons in de toeristische file der wach-
tenden aan te sluiten. 
Eén wielrenner die zoiets doet en 
zijn wettelijke „onschendbaarheid“ 
misbruikt valt direct op en wordt 
terecht een bron van ergernis voor 
velen. Het negatieve valt altijd op, 
maar het positieve minder. Die an-
dere 25 wielrenners die dat niet 
doen en zich geduldig achteraan 
aansluiten vallen daarom misschien 
minder op – maar juist zij verdienen 
onze lof en onze aandacht en juist 
daarom was die foto fenomenaal! 
Laten wij ons niet enkel ergeren aan 
en mopperen op het negatieve om 
ons heen, maar ook en juist oog hou-
den voor het vele goede dat er toch 
ook is en ons daaraan optrekken. 
Trok de Heer niet zelf de straat op 
om een Blijde Boodschap te ver-
spreiden? 
 

uw pastoor Rick van den Berg. 

Een mooi jubileum 
 
Al meer dan tweehonderd jaar trekt 
de processie door ons dorp. Het 
Allerheiligste wordt plechtig door de 
straten gedragen; er wordt muziek 
gemaakt, gezongen en gebeden. 
Ook dit jaar maakt het jubilerend 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor daar 
weer deel van uit. 
 
Er waren vroeger twee grote proces-
sies: de Sacramentsprocessie 
(tweede donderdag na Pinksteren) 
en de processie ter ere van Sint Jan 
(24 juni). Men trok naar het kasteel 
te Wittem, het Redemptoristen-
klooster te Wittem, naar Hilleshagen 
en ‘om’ Hurpesch. Er werden door 
het koor speciaal voor dit doel extra 
zangstukken ingestudeerd.  
‘Bij de vier onderscheidene rustalta-
ren werd telkens een 4 stemmige 
strophe van een sacramentshymne 
en een vierstemmig “Tantum Ergo” 
gezongen.’ Lezen we in de notulen 
uit 1961. 
 
Tegenwoordig gaat de processie via 
rustaltaren naar de Wienberg, waar 
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor de 
Plechtige Hoogmis opluistert met 
Nederlandstalige liederen. Daarna 
terug naar de kerk waar het ‘Te 
Deum’ wordt gezongen. 
Bij de rustaltaren wordt echter nog 
steeds het ‘Tantum Ergo’ gezongen. 
Dat is in al die jaren niet veranderd. 

 

MECHELS PLAT BREUZELE 
 

 

 



  

KERKREGISTERS 

Spontane hulp bij opbouw processiebogen 
In een gemeenschap is het goed als men elkaar bij tijd en wijle behulpzaam is. 
Dat hebben wij mogen ervaren bij ons verzoek om hulp bij het opzetten van 
de (zware) processiebogen bij gelegenheid van de Processie. 
Parochievrijwilligers hielpen bij de Koningsfeesten; vrijwilligers bij de Konings-
feesten helpen bij parochie-activiteiten. Dat is een mooi gebaar! 
 
Opbrengst vastenaktie 
De vastenaktie heeft in onze parochie €  ,— opgebracht. Dank aan allen voor 
uw bijdrage. Het bedrag is inmiddels naar Missiebureau Roermond overge-
maakt. 
 
Uitnodiging aan communicanten om (korte tijd?) misdienaar te worden 
De feestelijke dag van de Eerste Communie is inmiddels alweer voorbij. In de 
voorbereiding hebben de kinderen in de kerk meegeholpen als misdienaar. 
Vaders en moeders, opa’s en oma’s, stimuleer uw (klein)kind om eens een 
korte tijd misdienaar te worden. Kleine moeite; grote waardering!  

   NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR  

 

GEDOOPT 
 

20-05-2017 Ferre Wehrens 
 

27-05-2017 Youri Haartmans 
 
 

UITVAARTEN 
 

23-05-2017 
Marjo Janssen-Deckers, 57 jaar 
 

27-05-2017 
Yvonne Géron-Hollands, 84 jaar 
 

03-06-2017 
Jacques Kikken, 85 jaar 

DE BASISVISIE 
 
Bij het samengaan van de drie 
Parochies gaan we géén fusie aan, 
we gaan wel een cluster vormen. 
Het verschil hierbij is: alle drie de 
parochies blijven bestaan en alle 
kerken blijven open. Dat is ook het 
beleid van de Bisschop van Roer-
mond. In het clusterbestuur zullen 
twee leden per kerkbestuur zitting 
nemen die de bestuurlijke verant-
woordelijkheid hebben voor de 
drie Parochies. Zij worden be-
noemd door het Bisdom. 
 
Iedere Parochie heeft vervolgens 
een Parochieraad die zich met de 
lokale aangelegenheden zullen 
bezighouden. Zij hebben geen be-
noeming van het Bisdom nodig. De 
leden van het clusterbestuur heb-
ben ook zitting in de Parochiera-
den, zo kan men elkaar over en 
weer goed informeren en voeden 
en is er rechtstreeks contact met  
elkaar. Het clusterbestuur verga-
dert een keer per maand, de paro-
chieraad een keer per twee maan-
den. Het vermogen blijft apart per 
Parochie bestaan, dit wordt ook in 
het convenant opgenomen. 
 
Er is in gezamenlijk overleg een 
convenant opgesteld waar uitein--
delijk de drie Kerkbesturen hun  

 
 
goedkeuring aan hebben gegeven. 
 Dit convenant ligt nu ter goedkeu-
ring voor bij het Bisdom. 
 
Installatie van het nieuwe Kerkbe-
stuur van EMS 
 
Op zaterdag 16 September 2017 
zal het nieuwe Kerkbestuur van 
EMS tijdens een bijzonder viering 
officieel worden voorgesteld en 
beëdigd. Ook zal het convenant 
dan ondertekend worden. Deze 
viering zal in de Kerk van Mechelen 
plaatsvinden en wordt muzikaal 
door de gezamenlijke koren opge-
luisterd. Deken Bronnenberg zal 
hierbij ook aanwezig zijn. U zult 
hierover in een later stadium ver-
der geïnformeerd worden. 
 
Deze nieuwe structuur betekent 
dus een bestuursverandering. 
 
Voor u als parochianen verandert 
er niets ! 
 
 

Kerkbestuur Parochie Heilige  
Johannes de Doper Mechelen 

VOORTGANG EMS 
 

Z oals u weet is het proces van 
samenwerking binnen ons 

cluster EMS al jaren geleden in-
gezet. Veel zaken zijn al op el-
kaar afgestemd binnen de drie 
parochies Epen, Mechelen, Slen-
aken (EMS). Met respect voor 
elkaar zijn de contacten tussen 
de drie kerkbesturen gegroeid en 
is er ook al gedurende enige tijd 
een coördinerend dagelijks be-
stuur hetwelk is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de 
kerkbesturen van de drie paro-
chies. 
In September 2016 zijn wij met 
de leden van de drie kerkbestu-
ren gestart met besprekingen 
om te komen tot één enkel Kerk-
bestuur voor de drie parochies, 
dus één kerkbestuur voor EMS. 
Bij dit proces werden wij vanuit 
het Bisdom ondersteund door 
dhr. v.d. Lee. Bij de eerste ken-
nismaking met hem kregen de 
kerkbesturen van EMS een groot 
compliment van dhr. v.d. Lee 
voor het proces van samenwer-
king dat al in gang gezet was 
door de drie kerkbesturen van 
EMS.  Op weg naar de vorming 
van één kerkbestuur voor EMS 
kon hierop voortgebouwd wor-
den. 



HOEVEEL ZIJN KERKSCHATTEN 
(ONS) WAARD ? 
 
LAVABO 
 

I n de afgelopen jaren heb ik een 
aantal artikelen geschreven over 

de kerkschatten van Mechelen. 
Nu zijn de meeste daarvan geen 
bijzonder kostbare voorwerpen in 
kunsthistorische zin: het meeste is 
niet bijzonder zeldzaam, niet door 
grote meesters gemaakt of uitge-
voerd in kostbare materialen. 
In de stukjes voor het Johannes-
klokje heb ik steeds geprobeerd de 
verhalen rond zo’n kerkschat te 
achterhalen: waar wordt het voor 
gebruikt, welke betekenis heeft of 
had het voor de eredienst, waar 
wanneer en door wie is het aange-
schaft. Naarmate meer bekend is 
over de kerkschatten, krijgen ze 
meer betekenis voor je en ga je ze 
met iets andere ogen bekijken. De 
waarde van de kerkschatten wordt 
volgens mij dan ook niet alleen 
maar afgemeten aan de prijs die 
zo’n voorwerp zou kunnen opleve-
ren op een veiling, maar veel meer 
aan de gevoelswaarde die het voor 
de gemeenschap heeft en die is 
niet alleen in geld uit te drukken.  
 
Heel wat parochianen, nu en in 
het verleden, hebben zich inge-
spannen om onze kerk mooi te 
houden, de spullen netjes te ver-
zorgen, bij elkaar te houden, in-
dien nodig te repareren. Dat dat, 
gezien door de ogen van nu, niet 
altijd even gelukkig gebeurde laat 
het volgende voorbeeld zien. 
 

Wanneer de priester zijn handen 
wilde wassen voor de H. Mis, dan 
deed hij dat bij een lavabo. 
Een lavabo (= latijn voor ”ik zal 
wassen”) is een middeleeuwse pot, 
die gebruikt werd om de handen te 
wassen voor een belangrijk maal. 
Het woord lavabo zal oudere men-
sen ook wel bekend zijn. De wasta-
fel (het kastje waarop het lampet-
stel stond) werd ook lavabo ge-
noemd. 
 
In de kerk in Mechelen werd een 
bronzen lavaboketeltje gebruikt. 
Het lavaboketeltje, stamt uit de 
veertiende eeuw (1300 – 1400) en 
is dus ruim zeshonderd jaar oud en 
daarmee verreweg het oudste 
kunstvoorwerp uit onze kerk.  
Het hengsel aan dit buikig keteltje 
is bevestigd aan twee maskertjes. 
Er zijn twee schenktuitjes, die aan 
hun uiteinde een dierenkopje heb-
ben.  
 
Zolang er nog geen waterleiding 
was, werd dit keteltje in de sacris-
tie gebruikt. Om de handen te was-
sen moest je aan een kant de tuit 
omhoog duwen, zodat water 
stroomde uit de andere tuit. Beide 
handen gelijktijdig nat maken ging 
niet, tenzij iemand anders je be-
hulpzaam was. 
Later (vermoedelijk begin twintig-
ste eeuw) werd er een kraantje aan 
gesoldeerd, waardoor de lavabo 
gemakkelijker te gebruiken werd. 
Met het aanbrengen van het 
kraantje werd de lavabo als ge-
bruiksvoorwerp weliswaar veel 
praktischer, maar werd het als 
kunstvoorwerp verpest en gelijk 
een stuk minder geld waard. 
 
Het is momenteel uitgeleend aan 
het Kerkelijk Museum in Slenaken, 
waar het te bewonderen is. 
 

Lei Koonen 

 Sacramentsprocessie 2017 
 
Bij goed weer zal de Sacraments-
processie op zondag 25 juni plaats-
vinden. Voorafgaand hieraan zul-
len om 9.00 uur de kerkklokken 
uitnodigend luiden. 
 
Bij onverhoopt slecht weer zal de 
H. Mis om 9.30 uur in de kerk 
plaatsvinden en luiden afwijkend 
de kerkklokken om 9.15 uur. 
 
PROCESSIE 
 
Tijdschema: 
9.00 uur opstellen Heerenhofweg 
9.30 uur vertrek processie 
ca 10.15 uur H. Mis Wienberg 
ca 11.15 uur Te Deum  
 en zegen in de kerk 
 
Opstelling: 
Harmonie St.-Cecilia 
Misdienaars met kruis 
Vaandel 
Schoolkinderen en leerkrachten 
Vaandel 
Vormelingen (groep 8)  
 met schelleboom 
Vaandel Zij-actief 
Vrouwen en meisjes 
Scouting St. Martinus 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor 
 St. Gregorius 
Schutterij St. Sebastianus 
Communicanten 
Misdienaars 
Hemel met Allerheiligste 
Vaandel 
Mannen en jongens 
 
Route: 
Hoofdstraat 
1e rustaltaar A gen Vogelsjtang 
Dr. Janssenplein 
Burg. Pappersweg 
2e rustaltaar Electro Coenjaerds 
Elzeterweg 
Mechelbeeklaan 
Malleziep 
3e rustaltaar Wienberg - H. Mis 
Mechelbeeklaan 
Elzeterweg 
Commandeurstraat 
Kerk - Te Deum en zegen. 



DE KERKVRIJWILLIGER 
 
Het EMS-trio: 
Jeanny Houtermans-Franssen,  
François Kool en Peter Pecher. 
 

H aast iedere parochie kent het 
beeld: het kerkbezoek heeft een 

groot ‘grijze haren-gehalte’ en holt 
onrustbarend achteruit. Dat houdt in 
dat de gezinsbijdragen interen en mis-
intenties plus collectes verminderen. 
Dit betekent weer dat handhaving van 
kerktradities onder druk komen te 
staan en het onderhoud/behoud van 
het kerkgebouw, bij ongewijzigd be-
leid, noopt tot het schrijven van rode 
boekhoudcijfers. Het bisdom onder-
kent dat en maant kerkbesturen tot 
het kijken over de parochiegrenzen 
heen, om samen sterk te staan en die 
problematiek een halt toe te roepen. 
 
In Epen, Mechelen en Slenaken (EMS) 
hebben de kerkverantwoordelijken 
dat signaal al zelf ter harte genomen, 
toen ze met pastoor Van den Berg een 
gezamenlijke geestelijke leider kregen 
toegewezen. De gezamenlijke kerkbe-
sturen hielden daarop de clusternaam 
EMS ten doop. Vanuit elk van de drie 
kerkbesturen werden twee personen 
afgevaardigd om zitting te nemen in 
een dagelijks bestuur, het DB-EMS. Zij 
vormen samen met pastoor Van den 
Berg, als voorzitter, de wegbereiders 
voor een toekomstige samenwerking, 
die moet leiden tot een fusie van de 3 
parochies. In dat DB opereert ook het 
trio Jeanny Houtermans-Franssen (67) 
uit Mechelen, Peter Pecher(70) uit 
Epen en good-old François Kool (80), 
die al ruim vijftig jaar lang in Slenaken 
voor de parochie in touw is. 
 
“Van meet af aan hebben we duidelijk 
gemaakt dat we de eigen identiteit 
van de diverse parochies in stand zou-
den houden en ons ook niet zouden 
bemoeien met de inhoud van de res-
pectievelijke parochiekassen. We con-
centreerden ons op praktische zaken, 
die voor alle parochies ook tot kosten-
besparing zouden kunnen leiden. We 
begonnen met de planning van het 
dienstrooster voor de pastoor. Daarna 
werden gezamenlijke vieringen voor 
de drie parochies (boeteviering Pasen, 
Witte Donderdagviering, Paaswake, 
Tweede Paasdag en Tweede Kerstdag 
in Mechelen, Tweede Pinksterdag in 
Epen) van de grond getild en kwamen 

er voorstellen om gezamenlijk 
(kostenbesparende) verzekeringen af 
te sluiten en bouwzaken te clusteren”, 
verhaalt Jeanny Houtermans enthousi-
ast de reeds afgelegde route. 

Epen en Slenaken werken op kleiner 
schaal ook nog samen met de viering 
van het Heilig Vormsel. Dat is dan bij 
toerbeurt één keer in de twee jaar in 
Epen en Slenaken. Dan is ook steeds 
een afgezant van het bisdom aanwezig 
om in die viering voor te gaan. De laat-
ste keer was dat bisschop Wiertz zelf. 
Peter Pecher daarover: “En ik heb toen 
uit zijn eigen mond mogen optekenen, 
dat hij kost wat kost de kerken in de 
dorpsparochies wil openhouden. Dat 
gaf me een boost en heeft me gesterkt 
in de gedachte dat ons clusterwerk 
niet tevergeefs is. We zijn heel goed 
op weg en hebben al verschillende 
werkgroepen ( o.a. financiën, kerkhof-
beheer, bestuur en organisatie, gebou-
wen) in het leven geroepen die op hun 
terrein veel vooruitgang boeken”. 
 
Toch ging het bisdom bij de presenta-
tie van haar “Blauwdruk 2020” uit van 
vorming van grotere clusters dan EMS. 
Daar hebben kartrekkers van EMS 
voorlopig echter geen boodschap aan. 
Ze willen eerst eens goed de zaken op 
een rijtje zetten en dan kijken welk 
werk er nog eventueel verder te doen 
valt. François Kool, die aan de hand 
van pastoor Crombach alle bisdomre-
gels over het maximaal aanblijven van 
12 jaren (met dispensatie!) als kerkbe-
stuurslid aan de spreekwoordelijke 
laars lapte en als dekmantel daarvoor 
de titel van ‘adviseur’ binnen het kerk-

bestuur van Slenaken aannam, over 
de te nemen vervolgstappen: “We 
willen nog dit kalenderjaar overgaan 
tot het installeren van één gezamen-
lijk kerkbestuur. Daarin zullen van elk 

huidig kerkbestuur twee mensen deel 
uit gaan maken en door het bisdom 
officieel worden beëdigd. Samen met 
pastoor Van den Berg vormen ze dan 
het 7-hoofdig bestuur van de 3 paro-
chies. Die laatste stap zullen we zet-
ten aan de hand van een convenant. 
Hierbij worden we begeleid door de 
bisdom-afgevaardigde de heer van 
der Lee, die het klappen van de zweep 
op clustergebied zeer goed kent.” 
 
In de parochies zelf blijven daarna 
nieuw te formeren parochieraden 
actief, waarvan ook de twee EMS-
bestuurders van elke parochie deel 
gaan uitmaken. Die raden mogen 
spontaan ontstaan. Een bisdombe-
noeming is daarvoor niet vereist. Die 
raad moet als antenne onder de paro-
chianen gaan fungeren en door laten 
klinken wat de parochiegemeenschap-
pen boeit. 
 
EMS wordt dus voor de parochianen 
van Epen, Mechelen en Slenaken op 
termijn een vertrouwd fenomeen.  
De opmaat naar een onbezorgde toe-
komst? Het EMS-trio in koor: “Dat 
hopen we, maar dat weet je natuurlijk 
nooit. Zeker is wel dat we, bij ongewij-
zigd beleid, jaarlijks op de financiële 
reserves interen en de ondergang 
tegemoet gaan”. 

Leo Jaspers 
Info: www.parochiesems.nl 

 

Jeanny Houtermans-Franssen, Peter Pecher en Franҫois Kool 


