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HEEL HARTELIJK DANK! 
 

Z onder twijfel heeft u meege-
kregen dat uw pastoor rond de 

Paasdagen enkele weken in het 
ziekenhuis moest worden opgeno-
men. Inmiddels ben ik weer terug 
thuis, maar op doktersadvies moet 
ik het nog rustig aandoen om weer 
aan te kunnen sterken.  
Ook al merk ik, dat het langzaam 
aan weer de betere kant op gaat, 
toch zal ik ook in de komende we-
ken het werk nog even moeten 
laten rusten. 
 
Ziekte maakt altijd kwetsbaar – 
maar ook gevoelig voor warme 
belangstelling en meelevendheid. 
In die afgelopen weken heb ik 
enorm veel belangstelling mogen 
ondervinden en daarom wil ik ie-
dereen heel hartelijk danken voor 
alle bezoekjes, attenties en mail-
tjes en vooral ook voor de stapel 
post, die ik mocht ontvangen. Van 
zoveel oprechte meelevendheid 
knap je haast vanzelf op en dat 
heeft mij enorm goed gedaan! 

Maar ook wil ik het Kerkbestuur 
bedanken, dat mij de rust en ruim-
te geeft, om deze weken te kunnen 
aansterken en niet op de laatste 
plaats een woord van dank aan alle 
vervangende priesters en aan onze 
actieve Parochieraad, die het schip 
van onze parochie ook en juist in 
deze pastoorloze periode de juiste 
koers laat varen.  
 
Het doet enorm goed, op anderen 
te mogen bouwen. Al hoop ik na-
tuurlijk ook zelf weer zo snel moge-
lijk de draad op te pakken en terug 
mijn taken te verrichten. Graag 
reken ik daarbij op uw gebed, 

 
uw pastoor Rick van den Berg 

Koning kon zijn titel verdedigen en 
maakte zo kans dit jaar tot Keizer 
gekroond te worden.  
Het was inderdaad een zeer span-
nende strijd, die uiteindelijk werd 
beslist met een nieuwe Koning.  
 
Schutterskoning Rick van Velden 
zal tijdens de processie en de ker-
mis vol trots door de straten van 
Mechelen paraderen. 
Bijzonder is dat het woord ‘doop’ 
bij deze gehele traditie ook een rol 
heeft gekregen. Beide schuttersko-
ningen zijn door de Koningstrijd de 
afgelopen periodes ‘opgenomen’ 
in de schutterstraditie.  

 Info:                     www.parochiesems.nl 

KEIZERSKROON 
 

D e viering van Sint Jan is tradi-
tioneel een van de hoogfees-

ten van onze parochie. Een dag 
waarop we met pracht en praal 
zorgen voor een mooie processie, 
een gevuld kermisplein en daar-
mee onze tradities in ere houden.  
Zo doet ook onze schutterij Sint 
Sebastianus, dit nadat zij eerder in 
het voorjaar de oudste traditie 
organiseerde: het 
‘Koningsvogelschieten’.  
 
Een traditie die dit jaar een extra 
dimensie kende. De heersende 

WEGAFZETTING BIJ PROCESSIE 
 

O p zondag 23 juni a.s. trekt de 
processie door verschillende 

straten en wijken. Er worden prachti-
ge versieringen op het wegdek ge-
maakt en er wordt druk gevlagd. 
Mede daardoor wordt de processie 
een waardig en feestelijk gebeuren.  
 
Om o.a. de bewoners van de Burg. 
Pappersweg de gelegenheid te geven 
de (zand)versieringen op het wegdek 
te maken, zal deze doorgaande weg 
vanaf 7.30 uur (half acht ’s morgens) 
totdat de processie voorbij getrok-
ken is voor alle verkeer afgesloten 
worden, zowel inkomend als uitrij-
dend verkeer. De afzettingsborden 
staan bij Burg Pappersweg 1 (kruising 
Bommerigerweg / Commandeur-
straat) bij de kruising Pappersweg / 
Gonthofweg en bij de Pappersweg / 
Dokter Janssenplein. 
 
Ook in de andere wijken vragen wij 
om begrip om de mooie wegdekver-
sieringen niet te verstoren. Indien 
mogelijk ook niet parkeren langs de 
processieroute.  
 

Het processiecomité  

De schutterij vervulde in het verle-
den een essentiële rol : ze be-
schermde Onze Lieve Heer en alle 
mensen uit ons dorp tijdens de 
processies tegen kwaadwillenden.  
Een rol die nu nog slechts traditio-
neel wordt ingevuld maar wel nog 
steeds met passie en trots.  
 
Laten we die passie en trots sa-
men vieren tijdens de processie en 
kermis en als dorp laten zien waar 
we samen trots op mogen zijn. 
 
Op g’n Sjtroat wenst u een zonnig 
kermisweekend toe. 



 

KERKREGISTERS 

 

   NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 

  

DOOPSELS 
 

05-05-2019 
Riley Morsman-Claessens 
 
HUWELIJKEN 
 

13-04-2019 
Johnny Ansems en 
Kelly Waagmeester 
 

UITVAARTEN 
 

18-03-2019 
Greta Lindelauf-Radermacher, 92 jr. 
 

01-06-2019 
Sjef Kohl, 62 jr. 

 

 
SAMEN VERDER 
 

A ls iemand vanwege ziekte de werkzaamheden behorend bij zijn func-
tie plotseling niet meer kan uitvoeren, dan ontstaat er meteen een 

probleem en wordt de vraag opgeroepen: “Hoe moet het nu”? 
 
Toen onze Pastoor Van den Berg plotseling door ziekte uitviel, waren er 
natuurlijk in eerste instantie grote zorgen over zijn gezondheid.  
Vervolgens kwam toen ook de vraag aan de orde: “Hoe moet het nu verder 
met de parochie-activiteiten?” Als leden van de parochieraad hebben wij 
de krachten gebundeld en onze schouders eronder gezet. Middels een con-
structieve samenwerking en een goede taakverdeling binnen ons team 
hebben wij, zeker niet alles, maar wel een aantal zaken zodanig kunnen 
regelen dat de hoofdzaken met betrekking tot kerkelijke diensten konden 
doorgaan.  
Hierbij hebben wij een beroep gedaan op ‘invalpriesters’ die meestal el-
ders ook al veel verplichtingen hebben. Wij zijn hen er zeer erkentelijk voor 
dat ze hun medewerking hebben verleend.  
 
Natuurlijk missen wij onze Pastoor zeer en we wensen hem een goed ver-
der herstel! Gaandeweg raadplegen wij hem ook weer als er vragen zijn die 
we niet direct zelf weten op te lossen.  
 
Wij hebben ervaren dat het in crisissituaties belangrijk is om op construc-
tieve wijze samen te werken en elkaar te respecteren en te ondersteunen. 
Echter…. geldt dit niet voor alle situaties in het leven?? 

 
SACRAMENTSPROCESSIE MECHELEN 
 

O p zondag 23 juni, de dag waarop wij het feest van Sint Jan vieren, zal in Mechelen de sacramentsprocessie plaats-
vinden. Voorafgaand hieraan zullen om 9.00 uur de kerkklokken luiden om u allen uit te nodigen aan dit feestelijk 

gebeuren deel te nemen. Bij onverhoopt slecht weer zal de Plechtige Hoogmis om 9.30 uur in de parochiekerk worden 
opgedragen en worden de kerkklokken geluid om 9.15 uur. 
 
Opstellen van de deelnemers op de Heerenhofweg vanaf 9.00 uur 
De volgorde: Harmonie St.-Caecilia, acoliet met kruis, vaandel, schoolkinderen met schellenboom, vaandel, Scouting Sint 
Martinus, dames en meisjes, Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Gregorius, Schutterij Sint Sebastianus, communicantjes, 
processieflambouwen, Allerheiligste onder processiehemel, vaandel, heren en jongens. 
 
Vertrek processie om 9.30 uur 
De route: Hoofdstraat, rustaltaar A gen Vogelsjtang, 
Dokter Janssenplein, Burgemeester Pappersweg, 
rustaltaar Electro Coenjaerds, Elzeterweg, Mechel-
beeklaan, Malleziep, rustaltaar Wienberg waar om 
circa 10.15 uur de Plechtige Hoogmis zal worden 
opgedragen door Z.E.H. Dr. B. Hegge, oud-pastoor 
van Vijlen.  
Daarna via Mechelbeeklaan, Elzeterweg, Comman-
deurstraat, Hoofdstraat terug naar de kerk. 
Hier vindt de plechtige afsluiting plaats met zege-
ning met het Allerheiligste. 

Schoon water verandert alles! 
 

D e Vastenactie steunt ieder jaar 
projecten over de hele wereld 

die zorgen voor veilig, bereikbaar 
drinkwater. In Mechelen is dit jaar 
voor dit doel € 1.185,55 ingezameld. 
Dank aan de vrijwilligers voor hun 
medewerking en dank aan u allen 
voor uw gulle gift! 

Uit het fotoarchief: processie Mechelen  
Scouting Sint Martinus met beeld Johannes in disco 

 



 KERKSCHATTEN 
 
Het vaandel van de 
 “Jongelingenvereeniging  
    Mechelen” 
 

D e patroonheilige van onze kerk 
is de heilige Johannes de Do-

per of te wel Sint Jan. Zijn feestdag 
is op 24 juni. Op de zondag het 
dichtst bij die feestdag trekt de sa-
cramentsprocessie door ons dorp. 
Niet alleen ter ere van het Heilig 
Sacrament, ook het naamfeest van 
Johannes wordt zo extra luister bij-
gezet.  
 
Het houden van processies is al een 
eeuwenoud gebruik. Gelovigen 
trekken dan biddend en zingend 
door het dorp om te getuigen van 
hun geloof. Vanaf de vierde eeuw 
ongeveer waren het vooral bid- en 
boeteprocessies die gehouden wer-
den.  
Later ging men ook in processie om 
relieken (de overblijfselen van mar-
telaren of belijders) van de begraaf-
plaatsen naar de kerk te brengen.  
In de Middeleeuwen waren het 
vooral de broederschappen en gil-
des die op de feestdag van hun pa-
troonheilige processies organiseer-
den. In de barokperiode (1600 - 
1750) werd zo’n stoet vaak een uit-
bundige uiting van volksdevotie, 
waarbij prachtige versierde reliek-
schrijnen, beelden en vaandels 
meegedragen werden.  
 
Dat meedragen en tonen van relie-
ken, beelden en vaandels is ten dele 
tot op de dag van vandaag het ge-
val.  
Tot ongeveer 2000 werd in onze 
processie de uit 1625 stammende 
Johannes in disco (het beeld van het 
afgehouwen hoofd van Johannes op 
een schaal) meegedragen. Vanwege 
de kwetsbaarheid en ook bij gebrek 
aan dragers, blijft dit beeld sinds-
dien in de kerk.  
Maar de meer dan 150 jaar oude 
processielantaarns, waarover ik ver-
leden jaar in deze rubriek schreef, 
worden wel nog steeds mooi opge-
poetst meegedragen in de “brónk”. 

Net als een aantal oude vaandels.  
Op een van die vaandels is de pa-
troonheilige van onze parochie te 
zien. Dat is het vaandel van de 
“Jongelingen Vereeniging Meche-
len 1900”, zoals op de geel zijden 
achterkant van het vaandel gebor-
duurd is. Over deze “Jongelingen-
vereeniging” heb ik nog geen infor-
matie kunnen vinden. Wanneer 
iemand van u, lezers, hier informa-
tie over hebt, of weet waar die te 
vinden is, houd ik mij aanbevolen.  
 
Aan de voorzijde op het vaandel is 
in een amandelvormige figuur, een 
zgn. mandorla, de doop van Chris-
tus te zien. Jezus staat, gekleed in 
een witte lendendoek tot zijn en-
kels in het water van de Jordaan. 
Johannes staat op de oever, een 
beetje merkwaardig op één been. 
Hij is gekleed in een kameelharen 
kleed waarover hij een rode man-
tel draagt. Met de linkerhand 
houdt hij een kruisvaantje vast 
waarop de tekst “Ecce Agnus 
Dei” (Zie het Lam Gods) staat. In de 
rechterhand heeft hij een kleine 
doopschelp waarmee Christus 
wordt gedoopt.  
Jezus en Johannes hebben om hun 
hoofd een nimbus, een stralen-
krans, teken van hun heiligheid. 
Boven de twee figuren is een duif 
te zien.  

De doop van Christus is onder 
meer beschreven in het evangelie 
van Matteüs : “Toen Jezus gedoopt 
was, kwam hij meteen uit het wa-
ter. En zie, daar opende zich de 
hemel voor Hem en Hij zag de 
Geest van God als een duif neerda-
len en op Hem neerkomen. Er 
kwam een stem uit de hemel die 
zei: “Dit is mijn geliefde Zoon, in 
wie Ik vreugde vind.” (Mt. 3, 16-17) 

 
Onder de afbeelding staat in grote 
geborduurde letters: SANCTE JO-
ANNES BAPTISTA en ORA PRO NO-
BIS (Heilige Johannes de Doper, 
bid voor ons). 
 
Waarschijnlijk was dit vaandel uit 
1900, na vele jaren gebruik, be-
hoorlijk sleets geworden. Daarom 
is het prachtige zijden borduur-
werk van de voorstelling, de be-
lettering en de twee gestileerde 
lelies overgezet op nieuwe rode 
fluwelen basisstof.  
 
Het vaandel dat 135 bij 85 cm 
groot is, hangt met zes lussen aan 
een dwarslat, waaraan aan beide 
zijden twee touwen met kwasten 
bevestigd zijn. Die touwen zijn be-
doeld als versiering, maar ook, om 
in geval van tegenwind, het vaan-
del rechtop te houden. En dat ho-
pelijk nog jarenlang. 
 

Lei Koonen 



 DE KERKVRIJWILLIGER 
 
Karel Koonen 
 

D e wieg van Karel Koonen 
stond in Voerendaal. Daar 

arriveerde hij als jongste spruit in 
het kroostrijke gezin (7 kinderen) 
Koonen- Schijns. Zijn religieuze 
status kende weinig twijfel. Hij 
doorliep, zoals in die tijd gebruike-
lijk, de rooms-katholieke cyclus 
van doopsel, communie en vorm-
sel. Pastoor Loo in Voerendaal 
(heeroom van de te vroeg gestor-
ven aimabele koster Huub Loo van 
onze parochie) charterde Karel 
Koonen de dag na zijn Communie-
viering tot misdienaar. Een taak 
die hij vol overgave oppakte en 
vervolgens als acoliet voortzette. 
Na een koperen dienstverband viel 
dat niet meer te rijmen met zijn 
toekomstplanning. 
 
Met een zekere weemoed denkt 
hij nog steeds aan die bijzondere 
periode in zijn leven terug. Vooral 
het zomerkamp met alle misdie-
ners koestert hij in zijn geheugen. 
Dolle pret beleefden ze daarbij en 
veel trok hij op met vriend en 
kampmaat René Pisters, de huidi-
ge pastoor van Simpelveld. In die 
tijd werd ook de kiem gelegd voor 
zijn liefde voor de kerkelijke koor-
zang en dan vooral het gregori-
aans. Karel: “Die passie komt voor-
al van moederskant. Zij zong altijd 
mee met het kerk- en dameskoor 
in Voerendaal en mijn opa van 
moederskant was koster-organist 
in Wijlré. Aan vaderskant werd ook 
een aardig stukje gezongen, al ging 
dat voornamelijk in huiselijke 
sfeer.” Karel voelde zich echter pas 
zelf tot de kerkmuziek aangetrok-
ken, nadat hij zich met vrouwlief 
Marianne Zinken in 1995 aan het 
Dokter Janssenplein 4 in Mechelen 
nestelde. 
 
Marlie Koonen-Vincken (haar man 
Lei is een neef van Karel) wakker-
de het vuur voor die verknocht-
heid aan de kerkmuziek aan.  

Karel: “Ze arrangeerde in 2004 een 
gesprek en peuterde me aan het 
verstand dat er binnen het kerk-
koor Sint Gregorius een grote be-
hoefte aan mannelijke krachten 
was. Ze voegde de aanstekelijke 
suggestie bij dat dit koorwerk mij 
beslist op het lijf geschreven was. 
Ze overtuigde me en sindsdien ge-
niet ik met volle teugen, zeker als 
het gregoriaans op het repertoire 
staat.” In dat laatste kader somt 
Karel, duidelijk geïnspireerd, de 
succesvolle optredens in De Me-
chelerhof en in de kerk van Eupen. 
Daar piekte hij met de gregoriaan-
se groep onder leiding van Ingrid 
Oomen en begeleid door organist 
Hans Georg Reinartz als nooit tevo-
ren. “Jammer dat dit hoofdstuk 
geen vervolg krijgt, want we zijn 
een uitstervend, sterk vergrijzend 
ras. Nu acteren we nog met zijn 
zessen en dat aantal wordt ver-
moedelijk alleen maar minder. Ik 
heb de twijfelachtige eer als jong-
ste daarbij te fungeren”, laat Karel 
teleurgesteld maar realistisch we-
ten. 
 

Ook voelt hij zich niet happy met 
het feit dat hij geregeld wel eens 
een repetitie moet overslaan, ge-
zien zijn onregelmatige werktijden 
als chauffeurbij bij Arriva. Een baan 
die hem op het lijf geschreven is, 
naar eigen zeggen. Karel: “Ik geniet 
van het omgaan met mensen en in 

dat kader is het beroep van bus-
chauffeur niet verkeerd. Het aller-
liefste zou ik met reizigers met de 
touringcar op reis gaan, want dan 
vertoef je de hele tijd in gezel-
schap van mensen die in vrolijke 
stemming vertoeven en dat is ook 
voor de chauffeur genieten gebla-
zen.” Dat werk spoorde echter niet 
altijd met het gezins- en ook ge-
meenschapsleven, waardoor Karel 
dat snel voor gezien hield.  
 
Het continueren van de koorzang 
bezorgt hem nogal wat hoofdbre-
kens. Hij ziet weinig toekomstper-
spectief en zeker voor dat geliefde 
gregoriaans. Er gaan wel eens 
stemmen op om de krachten met 
de gregoriaanse zangers uit de 
omringende kerkdorpen te bunde-
len, maar zelfs daar ziet hij weinig 
heil in. De beoefenaars van de gre-
goriaanse zang zijn immers alle-
maal op vergevorderde leeftijd. 
“Die mensen moet je niet gaan 
verkassen. Dan haken ze af en jon-
ge aanwas zie ik evenmin. Dan 
weet je hoe de toekomst eruit 
ziet”, mijmert hij met droevige 
ondertoon. Wel ziet Koonen dat 
samenwerkingsaspect als de red-
dende boei voor het voortbestaan 
van de lokale Mechelse zangkunst. 
Recentelijk zag onze Mechelse pa-
rochiegemeenschap het bewijs 
daarvoor bij de opvoering van de 
uitzonderlijk geslaagde ’A Christ-
mas Carol’. 
 
Een schot in de roos vindt Karel, 
die met zijn 55 lentes op de jaren-
teller nog veel van die samenwer-
kingshoogstandjes binnen de Me-
chelse parochiegemeenschap 
hoopt te mogen beleven.  
Misschien ook een optie om de 
jaarlijkse sacramentsprocessie op 
kermiszondag weer een boost te 
geven? Van Karel mag dat en bo-
vendien hoopt hij nog lang zijn 
vocale bijdrage te mogen leveren 
op het oksaal van de eigen paro-
chiekerk.  
 

Leo Jaspers 

Karel Koonen (voorgrond) tussen colle-
ga zangers G.K.Z. Sint Gregorius 


