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NA CORONA

J

a, u leest het goed: heel bewust
denk ik nu al na over de tijd die
komen gaat, wanneer de opmars van
het coronavirus gestopt is en weer
achter ons ligt. Zoveel is zeker: ook die
tijd gaat komen. Het is goed om ons
daaraan vast te houden. Het geeft
tenminste hoop in deze tijd van angst
en onzekerheid en we kunnen alleen
maar wensen en bidden, dat dit niet
te lang zal duren en dat velen voor de
gevolgen van het virus gespaard zullen
blijven.
Ik geloof zeker, dat onze wereld er na
corona anders zal uitzien en dat niemand zomaar zal terugvallen in het
ritme van alledag, alsof er niets gebeurd is. Onvergeten blijft op de eerste plaats de haast bovenmenselijke
inspanning van zovelen: ik denk aan
de zorg; aan hen die verantwoordelijkheid dragen en vaak moeilijke beslissingen moesten nemen ten bate van
ons algemeen welzijn. Ik denk aan
tallozen die hun werk zijn blijven doen
op welk terrein dan ook, ondanks de
risico’s waarmee zij dagelijks moesten
leven. Zeg nooit, dat dat alles vanzelfsprekend was. Het leven is nooit vanzelfsprekend. We hebben zoveel reden tot dankbaarheid.

Ik ben ook diep geraakt door zoveel
goedheid onder de mensen, die zich zo
vaak in kleine gebaren en spontane
acties uitte: de steunbetuigingen, het
straatzingen, de burenhulp, de herontdekking van de telefoon om gewoon
weer eens een stem te horen. Ook
grote gebaren maakten indruk: de
dood van de 71-jarige Italiaanse priester, nadat hij het beademingstoestel,
dat de parochianen hem geschonken
hadden, had weggegeven aan een
jongeman, die er erger aan toe was als
hij …
Natuurlijk waren er ook voorbeelden
van domheid en wangedrag, waarover
ieder gezond denkend mens zich alleen maar kon opwinden. Maar daar
wil ik bewust geen aandacht aan
schenken. Juist omdat zij dit maar al te
graag zouden willen.
Na Corona kan niemand er meer omheen: onze samenleving is zoveel meer
dan de optelsom van een heleboel
individuen. Alleen dan, wanneer het
“ik” plaats maakt voor een “wij”, krijgt
ons leven diepte en inhoud. Geen
mens kan echt gelukkig zijn, wanneer
zijn hart gesloten blijft voor een ander.
Ook hebben wij ervaren dat ons leven
niet maakbaar is. Je kunt van alles
plannen en daar is niks mis mee, maar

PASEN IS DIT JAAR (G)EEN EITJE!

H

et Coronavirus houdt ons allemaal in de greep, mensen worden ziek en overlijden. Om het tij te
keren worden onze sociale contacten
beperkt. Ook de vieringen in de Kerk
moeten er helaas aan geloven. Deze
enorme impact op ons dagelijks leven
had tot voor kort niemand mogelijk
gehouden, nog niet als spreekwoordelijk Pasen en Pinksteren op een dag
zouden vallen.
Om toch ook dit jaar een klein beetje
Pasen te vieren heeft op g’n Sjtroat
het volgende idee.

Laten we saamhorig zijn door onze
dorpsgenoten een paaseitje aan te
bieden. Laten we allemaal op een verschillend moment de eitjes bij dorpsgenoten buiten zetten, met een opbeurende boodschap erbij.
Want een ei verwijst al sinds de oudheid naar wedergeboorte, een nieuw
seizoen en naar de lente. Laten we de
paaseieren dit jaar gebruiken om te
verwijzen naar een nieuwe start van
2020, waarbij we elkaar hopelijk vlug
weer in de armen mogen sluiten.
Op g’n Sjtroat

tegelijk moesten wij zoveel gemaakte afspraken weer afzeggen. Wij
hadden onszelf jarenlang wijs gemaakt, dat wij mensen alles in eigen
hand hebben, maar het tegendeel
bleek waar te zijn. Ik zag mensen,
die daarom haast vertwijfelden.
Maar ik zag ook mensen, ook jonge
mensen, die hun handen weer leerden vouwen in een stil gebed. Omdat er meer is tussen hemel en aarde. Vertrouwen!
Wel vaker hebben geleerden een
parallel getrokken tussen de corona
epidemie van nu en de pest, waardoor heel Europa ooit in de Middeleeuwen getroffen werd. Niet in alle
opzichten gaat deze vergelijking op,
maar één aspect geeft hoop: na de
pest heeft Europa een ongekende
opleving beleefd: de Renaissance,
letterlijk: de wedergeboorte. Of die
wedergeboorte er ook na corona zal
zijn, hangt mede van onszelf af, ik
heb er vertrouwen in! Zoals ook het
Paasfeest ons in het vertrouwen
sterkt, dat niet het lijden en niet de
dood, maar het leven het laatste
woord zal spreken. In die zin wens ik
u allen een Zalig Paasfeest, moed en
vertrouwen en alle goeds!

Uw pastoor Rick van den Berg
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OMROEP 3 HEUVELLAND
Omroep Krijtland is samengegaan
met RTV Maas– en Mergelland.
De omroep omvat de gemeenten
Gulpen-Wittem, Vaals en EijsdenMargraten.
Een mooie geste
Heilige Mis op televisie en radio
Omroep 3 Heuvelland stelt op
zondag 12 april, Eerste Paasdag,
ieder die daar behoefte aan heeft
in de gelegenheid om de Eucharistieviering op televisie of radio te
volgen.

EERSTE PAASDAG 12 APRIL
OM 10.30 UUR
OMROEP KRIJTLAND
Televisie:
Ziggo kanaal 46
Radio:
Kanaal 921
Ether:
107.2 MHz, kabel
analoog 87.5 / digitaal kanaal 914
www.youtube.com/3Heuvelland
De Eucharistieviering, die op een
eerder tijdstip is opgenomen in de
kerk van Mechelen, wordt opgedragen door onze pastoor Rick
van den Berg.
Organist is mw. Christine Moraal,
verbonden aan de Protestantse
Gemeente Vaals-Gulpen.

asen is het belangrijkste christelijke feest in het kerkelijke jaar.
Christenen vieren deze dag dat
Jezus, op de derde dag na zijn
kruisiging, is opgestaan uit de dood.
Tijdens het joodse paasfeest (Pesach)
wordt de uittocht uit de slavernij van
Egypte herdacht. Daarbij worden ongezuurde broden, bittere kruiden en
een gebraden lam gegeten, net zoals
het volk dat deed op de avond van de
uittocht.
Toen Jezus met zijn leerlingen dit
paasfeest ging vieren (zijn laatste
avondmaal) was er geen lam maar
brood en wijn.
Jezus zelf zou door zijn kruisdood het
offerlam zijn. Daarop doelde ook Johannes de Doper toen hij zei: “Zie het
Lam Gods”, toen Jezus zich wilde laten
dopen bij de Jordaan.

Zo’n afbeelding bevindt zich ook op
enkele oude kazuifels en een vaantje
op de kerkzolder.

Bij beelden van de H. Johannes de
Doper is meestal een lammetje te
zien, dat verwijst naar Christus.
Ook het kruisvaantje met de Latijnse
tekst ‘Ecce Agnus Dei’ (Zie het Lam
Gods) dat Johannes draagt
verwijst naar het offerlam Christus.
In de H. Mis wordt nog herinnerd aan
het Lam Gods wanneer het
Agnus Dei gebeden of gezongen
wordt.

De apostel Johannes, de evangelist,
beschreef in het laatste bijbelboek
‘Openbaring’ een visioen waarin het
Lam (Christus) de boekrol met
zeven zegels ontvangt.
De afbeelding van het Lam Gods als
symbool van Christus die voor ons
gestorven is en weer verrezen is, komt
veel voor in de Christelijke kunst.
Ook in onze kerk zijn op verschillende
plaatsen afbeeldingen van het Lam
Gods te vinden.
Bij twee beelden van Johannes de
Doper is een lammetje te zien.
Op een van de siervaandels naast het
altaar is een staand Lam Gods te zien
met kruisvaantje.

Op de processiehemel is het Lam
Gods afgebeeld, liggend op het boek
met de zeven zegels. Dit oude borduurwerk uit gouddraad en pailletten
is vermoedelijk 18e eeuws en is ooit
overgezet op de nieuwe stof van de
processiehemel.
Mogelijk dat uw ontbijttafel met Pasen, behalve met kleurige paaseieren,
ook voorzien is van een lammetje van
boter of brood.
Het zijn beide symbolen van een
nieuw leven.
Een zalig paasfeest gewenst.
Lei Koonen

MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD

H.H. Missen vervallen voorlopig
Alle vieringen en gebedsdiensten, dus ook Goede Week, Pasen en Pinksteren, vervallen. Voorlopige prognose
is, zoals het RIVM aangeeft, tot 1 juni. Maar ook deze datum kan wijzigen. Houd voor actuele informatie de
weekbladen en/of onze website www.parochiesems.nl in de gaten.
Doordat de H.H. Missen vervallen, kunnen we ook niet bidden voor die overledenen voor wie een gebed gevraagd is. Betrokken families worden op de hoogte gebracht. Vanzelfsprekend wordt de mogelijkheid geboden
om de bestelde missen op een later tijdstip te doen.
Wijding palmtakken en wijwater
De wijding van palmtakken en wijwater zal op een later tijdstip plaatsvinden. U wordt t.z.t. ook in de gelegenheid gesteld om alsnog een palmtakje in ontvangst te nemen.
Eerste Heilige Communie en Vormsel
Heel spijtig dat de datum van de Eerste Heilige Communie verschoven moet worden; gepland is 20 september
a.s. Laten we hopen en bidden dat tegen die tijd een deel van de beperkende maat-regelen is versoepeld.
De toediening van het Heilig Vormsel staat gepland op vrijdag 12 juni. Of dit kan doorgaan is nog niet bekend.
Voor actuele informatie: weekbladen en/of onze website www.parochiesems.nl
Toedienen H.H. Sacramenten
Bediening van een stervende, uitvaarten en huwelijken vinden wel nog plaats in aangepaste vorm en in besloten kring. Voor meer informatie zie website: www.parochiesems.nl / of info in de weekbladen.
Verder kan jammer genoeg tot nader datum geen ziekencommunie meer worden gebracht.
Hoogmis op Eerste Paasdag bij Omroep 3 Heuvelland
Bij Omroep 3 Heuvelland (voorheen Krijtland) wordt op Eerste Paasdag om 10.30 uur een Heilige Mis uitgezonden, (eerder) opgenomen in de kerk van Mechelen. Een bijzondere geste die zeer op prijs wordt gesteld. Op
die manier zijn we toch verbonden met elkaar door samen biddend de Eucharistie te volgen. Teksten van deze
H. Mis zijn te vinden op onze website onder de knop rechts boven ‘Vieringen van de zondag’.
Uw gift voor de Vastenaktie
Omdat de kerk gesloten is, is het niet mogelijk uw gift in de daarvoor bestemde offerblokken te doen. Echter: u
kunt het vastenaktiezakje in de brievenbus van het parochiekantoor, Heerenhofweg 4, deponeren. Deze brievenbus wordt dagelijks geleegd. Veiliger nog is het om uw gift via uw bank over te maken op IBAN NL21 INGB
000 300 0046 t.n.v. Vastenactie Roermond. Vastenaktie loopt tot en met Tweede Paasdag.
Openingstelling hal kerk
De hal van onze kerk is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur. U kunt er een kaarsje opsteken. Ook liggen er flyers met het gebed van de bisschop. Let wel op: houd ruim afstand!
Het interieur van de hal is dringend aan een opknapbeurt toe. Deze werkzaamheden beginnen dinsdag 14 april
en gaan naar verwachting twee weken duren. Tijdens deze werkzaamheden is de hal helaas gesloten voor bezoekers. Voor actuele informatie: weekbladen en/of onze website www.parochiesems.nl
Verwijzing naar website www.parochiesems.nl
Het coronavirus houdt ons allen in zijn greep. Maatregelen die vandaag worden genomen, blijken morgen alweer bijgesteld. Vertrouwde ijkpunten zoals het bijwonen van de zondagsvieringen komen te vervallen. Dat is
voor velen een gemis.
Op de website van EMS is een tabblad opgenomen: Vieringen van de zondag. Hier vindt u de gebeden en de
lezingen van de zondag terug. Ook is er steeds een korte overweging door meneer pastoor.
Hebt u geen toegang tot internet? Vraag uw kinderen of kleinkinderen om hulp. Zij kunnen downloaden en
voor u printen.
Hoe dan ook, we blijven met elkaar verbonden!
Parochieraad Mechelen wenst u allen een Zalig Paasfeest

Kleuren — kopiëren of fotograferen — cadeau doen aan iemand die je aardig vindt, of
opsturen naar de pastoor: stlambertaliege@hotmail.nl

