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EÉN KERKBESTUUR 
 

T ijdens een sfeervolle plechtigheid 
en onder grote belangstelling 

heeft onze nieuwe deken Paul Bron-
neberg zaterdag 16 september jl. het 
nieuwe kerkbestuur van onze federa-
tie Epen, Mechelen en Slenaken be-
edigd. Naast mij als voorzitter bestaat 
ons nieuwe kerkbestuur uit zes leden, 
telkens twee van iedere parochie. 
Ook de taken van vicevoorzitter, pen-
ningmeester en secretaris zijn gelijk-
matig over de drie parochies ver-
deeld. Vicevoorzitter is Gerjo Pecher-
Dimmedal (Epen), penningmeester 
Anita Klinkenberg-Eijdems (Meche-
len) en secretaris Guil Lemmerlijn 
(Slenaken). 
De overige leden zijn: Huub Colen 
(Mechelen), Kathy Fischer (Slenaken) 
en Roberto Habets (Epen). En of-
schoon sommige mensen onder het 
juk van de politieke correctheid niet 
langer over de verdeling tussen da-
mes en heren durven spreken, zij 
fijntjes opgemerkt dat beide groepen 
in ons bestuur evenredig vertegen-
woordigd zijn.  
Naast het kerkbestuur zal er in iedere 
parochie ook een parochieraad van 
start gaan die, onder de verantwoor-
delijkheid van het kerkbestuur, zorg 
zal dragen voor de plaatselijke en 
pastorale aangelegenheden. Vanuit 

het kerkbestuur zullen pastoor en 
tenminste één lid in de parochieraad 
zitting nemen. Verder hebben alle 
scheidende leden van het oude kerk-
bestuur zich bereid verklaard om in 
de parochieraad verder te willen 
gaan, te weten: Jeanny Houtermans-
Franssen, Gerda Mohnen en Hub 
Hounjet. Als nieuwe leden zullen  
Marlie Koonen-Vincken en Servé Van 
Wersch de parochieraad gaan verster-
ken.  
De vorming van één kerkbestuur voor 
onze parochies staat natuurlijk niet 
op zichzelf: overal in ons bisdom 
wordt immers tot samenwerking op-
geroepen. Toch zal de toekomst niet 
alleen afhangen van nieuwe en ande-
re structuren, maar veel meer van 
actieve betrokkenheid en levendig 
geloof, die toch het fundament zijn 
van iedere geloofsgemeenschap. Met 
name de belangeloze inzet van zovele 
vrijwilligers is daarbij van onschatbare 
waarde. Tenslotte een dankwoord 
aan de leden van de oude kerkbestu-
ren, die in de afgelopen jaren heel 
wat uurtjes van hun vrije tijd aan de 
gemeenschap geschonken hebben. 
Het nieuwe kerkbestuur veel wijsheid 
en optimisme toegewenst om metter-
daad haar steentje bij te dragen aan 
de Kerk van morgen. 
 

Uw pastoor Rick van den Berg 

 
DE KERKTOREN 
 
Onze inwoners staan er niet dage-
lijks bij stil en beschouwen onze 
kerktoren met zijn prachtige klokken 
en het uurwijzerwerk als vanzelf-
sprekend. De klok roept ons als het 
tijd is om te gaan werken, te gaan 
eten en te gaan slapen. Het wijzer-
werk laat ons al van verre zien hoe 
laat het is. Sommige inwoners hoe-
ven maar even uit het raam te kijken 
om te zien of het Limburgs kwartier-
tje al voorbij is en het nu toch echt 
tijd is om … te gaan.  

 
 
Op g’n Sjtraot mist in elk geval de 
prachtige haan en het uurwerk op 
onze kerktoren (beide voor restaura-
tie tijdelijk verwijderd). De afwezig-
heid van de torenklok zorgt er vaker 
voor dat we net even te laat zijn. We 
kunnen niet spieken op het uurwerk 
of even naar het haantje kijken om 
te zien of de wind uit de verkeerde 
richting komt.  
De vele (euregionale) schutters die 
recent door Mechelen liepen ver- 

 

Jubileumconcert G.K.Z. 
 

Zondag 22 oktober 2017 
Parochiekerk Mechelen 
Aanvang 14.00 uur 
M.m.v. alle Mechelse muziek-
verenigingen. 
 

Elke vereniging brengt een eigen pro-
gramma ten gehore.  
Tot slot worden gezamenlijk uitgevoerd: 
 

- ’Ós Mechele’  
met Harmonie Sint Cecilia, 
 

en het voor dit jubileum speciaal ge-
schreven 

- ‘Jubileumlied 125 jaar G.K.Z.’  
met Schutterij Sint Sebastianus. 
 
Na afloop bent u uitgenodigd om een 
toast op d’r Kirkekoeër uit te brengen. 

 
 
baasden zich er ook over dat Me-
chelen geen klok op de toren had en 
waarom er een draadje los zat. 
Maar leg dat (een echte) Belg maar 
eens uit … Net als menig parochiaan 
hoop ik dat de restauratie snel is 
afgerond en we weer kunnen genie-
ten van de vertrouwde blik op de 
kerktoren om te zien hoe laat het is 
en om ons dorp al vanuit de verte te 
kunnen zien liggen. 
 

Op g’n Sjtraot 



  

KERKREGISTERS 

Het haantje op de toren 
Op dit moment hebben we een ‘kale’ kerkto-
ren: de haan en het uurwerk zijn tijdelijk voor 
onderhoud en reparatie bij de firma Eijsbouts 
in Asten. 
Als alles volgens planning verloopt en de 
weergoden ons gunstig gezind zijn, zal op 
maandag 30 oktober de haan en het uurwerk 
weer worden teruggeplaatst. 

   NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR  

 

GEDOOPT 
17-09-2017 Elianne van den Bosch 
 

17-09-2017 Jacco Fokken 
 
UITVAARTEN 
26-08-2017 
Gerard Prumpeler, 91 jaar 

Aktie Kerkbalans 
 

K erkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-

Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschap-
pen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselij-
ke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdra-
ge. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van 
januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. 
 
De campagne van 2018 loopt van 20 januari t/m 3 fe-
bruari 2018 en heeft als thema"Geef voor je kerk". 
Vooruitlopend op de Aktie hierbij alvast een overzicht 
van de Gezinsbijdrage over de afgelopen vijf jaar. 
In januari volgt info waarom uw plaatselijke kerkge-
meenschap uw financiële bijdrage zo hoog nodig heeft. 
Er staan o.a. tal van restauraties aan te komen.  

Doe alvast mee! Geef op NL89 RABO 0132 2041 18  

Samen op weg 
 

F eestelijke Eucharistieviering b.g.v. de vorming  
Parochiefederatie EMS, 16 september 2017. 

 
Voor ieder een goede reis op de ingeslagen weg. 
Sta open voor ontmoetingen, sta open voor veranderin-
gen en zoek het goede. 
Moge de Heilige Paulus, de Heilige Johannes de Doper 
en de Heilige Remigius op deze tocht steeds aan ieders 
zijde zijn. 

Ondertekening Samenwerkingsconvenant door de secreta-
rissen kerkbesturen van Mechelen, Slenaken en Epen. 
V.l.n.r. Gerda Mohnen, Henk van Empel, pastoor Rick van 
den Berg, Roberto Habets en deken Paul Bronneberg. 

 

Het nieuwe kerkbestuur EMS. V.l.n.r. Guil Lemmerlijn, Kathy  
Fischer, Roberto Habets, Gerjo Pecher-Dimmedal, Anita 
Klinkenberg-Eijdems en Huub Colen. 



 

KERKSCHATTEN 
 
De kruisweg 
 

D e kruisweg is de weg die 
Christus ging op zijn sterfdag: 

van de Hof van Olijven naar de 
Calvarieberg, en die uiteindelijk 
eindigde bij het H. Graf. 
Pas nadat de Romeinse keizer Con-
stantijn (midden vierde eeuw) het 
christendom legaliseerde, konden 
christenen de heilige plaatsen be-
zoeken zonder te worden ver-
volgd. 
 
Aanvankelijk kende de kruisweg 
geen stopplaatsen waar het lijden 
van Christus werd overwogen, de 
zogenoemde “staties”. Dat kwam 
pas later. De Via Crucis (kruisweg) 
ook wel Via Dolorosa (Lijdensweg), 
de route die Christus gegaan zou 
zijn, is in de loop van de eeuwen 
meermaals gewijzigd. Van de 14e 
tot de 16e eeuw werd een route 
gevolgd die 8 staties telde.  
 

 
De lijdensweg van Christus die 
door pelgrims in Jeruzalem werd 
gelopen, inspireerde ook de gelo-
vigen in Europa en op meerdere 
plaatsen werden lijdensroutes 
aangelegd langs de wegen en in 
kerken of kapellen.  
De franciscaanse Heilige Leonardo 
da Porto Maurizio (1676-1741) 
was de grote promotor van het 
biddend afleggen van de kruisweg. 
Hij zag daarin een prima middel 
om boete te doen. Het zijn ook de 
franciscanen geweest die in de 17e 
en 18e eeuw de kruisweg uitbrei-
den tot 14 staties, wat door paus 
Benedictus XIV in 1751 officieel 
werd bevestigd. 

De meeste van de gebeurtenissen 
uit de kruisweg worden beschre-
ven in de evangelies, maar enkele 
berusten op Middeleeuwse legen-
den, zoals de ontmoeting van 
Christus met zijn moeder, de val 
onder het kruis en de ontmoeting 
met Veronica, die het bebloede 
gezicht van Jezus afdroogde, waar-
na de afbeelding van zijn gelaat op 
de doek achter bleef. 

Ook onze kerk heeft een kruisweg: 
veertien olieverfschilderijen die 
aan weerszijden in het schip van de 
kerk hangen. Naar de schilderstijl 
te oordelen, zijn zij vermoedelijk 
van Duitse makelij. Ze worden ge-
dateerd rond 1875 en zijn niet ge-
signeerd. In het parochiearchief 
heb ik nog niets kunnen achterha-
len over de maker of de herkomst 
van deze schilderijen.  
 
De doeken van 80 bij 67 cm zitten 
in hun oorspronkelijke getoogde 
lijsten (lijsten met een gebogen 
bovenkant). Zij hebben vergulde 
randen en aan de bovenzijde een 
nummering in Romeinse cijfers. In 
de vorige eeuw werden ook nog 
bordjes op de lijst bevestigd waar-
op te lezen was wat elke statie 
voorstelde. Deze zijn op enig mo-
ment weer verwijderd.  
 
Strikt genomen is de Kruisweg 
geen liturgie, maar een devotie. 

 Net als in veel andere kerken 
wordt in Mechelen op Goede Vrij-
dag de kruisweg gebeden. Bij elke 
statie wordt stilgestaan bij een 
moment van het lijden van Chris-
tus. Er volgt een overweging en er 
wordt een couplet van het Stabat 
Mater gezongen. 
 

Lei Koonen 

De veertien kruiswegstaties: 
 
1.  Jezus wordt ter dood veroor-

deeld. 
2.  Jezus neemt het kruis op 

zijn schouders. 
3.  Jezus valt voor de eerste 

maal onder het kruis. 
4.  Jezus ontmoet zijn bedroef-

de moeder. 
5.  Simon van Cyrene helpt Je-

zus het kruis dragen. 
6.  Veronica droogt het gelaat 

van Jezus. 
7.  Jezus valt voor de tweede 

maal onder het kruis. 
8.  Jezus troost de wenende 

vrouwen van Jeruzalem. 
9.  Jezus valt voor de derde 

maal onder het kruis. 
10. Jezus wordt van zijn kleren 

beroofd. 
11. Jezus wordt aan het kruis 

genageld. 
12. Jezus sterft aan het kruis. 
13. Het lichaam van Jezus rust 

in de armen van zijn moe-
der. 

14. Jezus wordt in het graf ge-
legd. 



DE KERKVRIJWILLIGER 
 

Bestuur Gemengd Kerkelijk Zang-
koor Sint Gregorius 
 

H et 125-ste levensjaar van ons 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor 

Sint Gregorius loopt ten einde. Re-
den om op de valreep van die mar-
kante jubileummijlpaal rond de tafel 
te scharen met het vierkoppig be-
stuur van het koor in de personen 
van Marjo Olischlager-Brouns, Karin 
Rompen-L’homme, Stella Franssen-
Meens en Magda Thijssen-Braun. 
 
“We weten wel dat een bestuur ei-
genlijk uit een oneven aantal leden 
dient te bestaan, maar het is ontzet-
tend moeilijk mensen voor een be-
stuursjob te charteren. Zo functio-
neren we al jaren zonder voorzitter. 
Daar trekt helemaal niemand aan. 
Normaliter zijn we na 3 jaren aftre-
dend en kunnen ons dan weer her-
kiesbaar stellen. Bij gebrek aan een 
tegenkandidaat doen we dat laatste 
en gaan we maar stug door met el-
kaar. Het koor is ons allemaal te lief, 
om dat zo maar in de steek te la-
ten”, motiveert secretaris Karin de 
bestuursstatus. 
 

V.l.n.r. Stella Franssen-Meens, Karin 
Rompen-L’homme, Marjo Olischla-
ger-Brouns en Magda Thijssen-
Braun. 
 
Stella en Magda steken daarbij niet 
onder stoelen of banken dat ze met 
secretaris Karin en penningmeester 
Marjo wel kanjers in het bestuur 
hebben die van wanten weten en 
alle dagelijks bestuurszaken,  

inclusief het invullen van het voorzit-
terschap voor hun rekening nemen. 
Zij zelf springen bij daar waar dat 
nodig is. Daardoor verloopt alles 
soepeltjes bij het 20-leden tellende 
Gemengd Koor, de Gregoriaans Zan-
gers (7 leden), het Begrafeniskoor 
(15 leden) en de Volkszanggroep 
(variabel naar gelang tijd en beschik-
baarheid). 
 
Na afsluiting van dit jubileumjaar 
heeft het bestuurskwartet er een 
spreekwoordelijk tropisch getint ver-
enigingsjaar opzitten. Naast de regu-
liere activiteiten als het meerdere 
keren per maand opluisteren van 
een eucharistieviering, het vocaal 
verzorgen van de begrafenisdien-
sten, het inkleden van de jaarlijkse 
Caecilia-avond, het incidenteel op-
treden op ziekenmiddagen en het 
beurtelings optreden in de bejaar-
denhuizen van Vaals en Gulpen, 
diende er dit jaar ingezoomd te wor-
den op een tweetal jubileumactivi-
teiten. Allereerst was daar de grote 
feestdag op 11 juni jl.  
 
“Die dag zal ons nog lang heugen. 
Een sfeervol, verbroederend en on-
vergetelijk gebeuren”, laat Marjo 
gepassioneerd weten. “Begonnen 
met een koffiesessie in het gastvrije 
repetitielokaal ’t Pintje, waar lid en 
onvolprezen gastvrouw Toos voor 
een gezellige ouverture zorgde, trok-
ken we naar de kerk voor de feeste-
lijke eucharistieviering. Voor de op-
luistering tekende Mannenkoor Lau-
werkrans spontaan en belangeloos. 
Harmonie St.-Cecilia bood al even 
vriendelijk aan ons na de mis richting 
feestlocatie Charlemagne te bren-
gen, waar vervolgens een stijlvolle 
receptie plaatsvond. Op de aanslui-
tende feestmiddag hebben we nog 
nagenoten van een in alle opzichten 
geslaagde feestdag.” 
 
Op die feestdag zag ook een feest-
kroniek van G.K.Z. Sint Gregorius het 
licht, waarbij lid  Marlie Koonen-
Vincken de hoofdredactie voerde.  
Het lijvige boekwerk, gelardeerd met 
recent en nostalgisch fotomateriaal, 
is voor geïnteresseerden nog ver-
krijgbaar bij A Gen Vogelstang.  
 

De apotheose van het 125-jarig jubi-
leum vindt op zondag 22 oktober 
om 14.00 uur in de parochiekerk 
plaats. Dan treden alle Mechelse 
vocale en instrumentale gezelschap-
pen belangeloos op. Een unieke ge-
beurtenis derhalve. “Geweldig toch 
dat alle verenigingen zo positief op 
onze uitnodiging hebben gerea-
geerd. We zijn daar erg aangenaam 
door verrast”, steekt Stella de lof-
trompet over de bereidwilligheid en 
saamhorigheid van de Mechelse 
zusterverengingen.  
Reikhalzend kijkt zij met heel Sint 
Gregorius uit naar de gezamenlijke 
optredens die het koor, Vocalgroup 
Magan, Mannenkoor Lauwerkrans 
en het Mechels Vocaal Ensemble 
achtereenvolgens verzorgen met 
Harmonie Sint Cecilia en Schutterij 
Sint Sebastianus. 
 
Sint Gregorius hoopt van harte dat 
vele parochianen en andere belang-
stellenden dan de weg naar de paro-
chiekerk zullen weten te vinden. De 
toegang is gratis, maar er wordt wel 
gelegenheid geboden een vrije gave 
te spenderen. “Om de gezelligheid 
te verhogen, wordt er na afloop in 
de kerk ook nog eens koffie en fris-
drank gratis geserveerd”, vult Mag-
da uitnodigend aan. 
 
Naast veel zonneschijn, doemen er 
toch ook bij G.K.Z. Sint Gregorius 
grijs gekleurde wolken aan de hori-
zon op. Het ledental vergrijst en 
slinkt. Gedeeltelijk ligt dat ook aan 
de naam ‘kerkelijk’ die het koor 
meedraagt. Dat blijft jammer, want  
er is bij het koor ook ruimte voor 
meer eigentijds zangwerk. Daar wil 
men de bezoekers 22 oktober getui-
ge van laten zijn. 
 
Bovendien kent het koor nog een 
ander bindmiddel. Stella was een 
tijd lang met haar 43 lentes het 
jongste koorlid. Intussen claimt haar 
dochter Fleur (net 16 jaar oud) die 
eer. Haar motivatie: “Het is bij Sint 
Gregorius zo GEZELLIG! “  
Wie volgt? 
 

Leo Jaspers 

 


