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DE TWEE KANTEN  
 
 

D e afgelopen tijd heeft me niets 
goeds gebracht! 

Mij hoor je nooit zeggen 
dat we samen meer kunnen dan 

alleen.  
 

Want als ik even verder kijk,  
ontdek ik 

spanning en onrust om mij heen. 
 

Elke week voelde ik minder 
verbinding met mensen die me 

dierbaar zijn. 
Ik voelde 

dat ik vervreemd raakte van de 
buitenwereld. 

 
En zeg me vooral niet: 

“er zit iets moois in iedere dag”. 
Want hoe je het ook wendt of 

keert, 
ik heb afgelopen tijd stilgestaan. 

 
Je zult mij nooit horen zeggen: 

corona bracht me veel  
lichtpuntjes! 

 
 

of: 
 

Zou alles in het leven 
dan toch twee kanten hebben? 

Lees hetzelfde gedicht maar eens 
van onder naar boven … 

 
 

Uw pastoor Rick van den Berg 

 
een compliment te geven en naar el-
kaar te blijven omzien. Op de moderne 
manier via Whatsapp, de telefoon of 
de ouderwetse manier: spontaan aan-
bellen of op straat, op veilige afstand 
met elkaar spreken. Over de alledaag-
se dingen en de zorgen die we heb-
ben. Laten we daarbij voorzichtig ook 
dromen en weer plannen maken, want 
er is ook een samenleving ná Covid-19. 
 
Laat het niet zijn ‘ieder voor zich en 
God voor ons allen.’ Maar ‘God voor 
ons allen, en wij dus voor elkaar’. 
 

Op g’n Sjtroat 

 Info: www.parochiesems.nl 

VAN VREES NAAR HOOP,  
LATEN WE ER VOOR ELKAAR ZIJN 
 

W e leven nu al een jaar in de 
vrees van het coronavirus, 

voor het welzijn van onze dierbaren 
en een leven op afstand van elkaar. 
Omhelzen, een schouderklop of een 
handdruk mag niet. Maar een groet 
en geven om en ander dat kan nog 
steeds. Er gloort hoop met het voor-
jaar en vaccins in aantocht. 
 
De gevolgen zijn merkbaar en het is 
daarom nog belangrijker om er voor 
een ander te zijn. Laten we deze tijd 
ook gebruiken om elkaar te helpen,  

 
SAMEN PASEN VIEREN 
 

J ezus leeft, Hij is waarlijk opge-
staan, dat is de boodschap van 

Pasen. Dit willen we vieren en daar 
leven we veertig dagen lang naar 
toe. De Rooms-Katholieke Kerk 
nodigt u van harte uit om de Veer-
tigdagentijd bewust te beleven in 
de voorbereiding op Pasen. 
 
Bezoek de site:  vierpasen.nl 
Vier Pasen is een initiatief van de 
Rooms Katholieke Kerk in Neder-
land. Mooie site met veel informa-
tieve links. 

GEEF OM ELKAAR EN GEEF OM EEN ANDER 
 

I n dit paasnummer vragen wij aandacht voor onze naasten. ‘Onze naas-
ten’ is zo gemakkelijk gezegd. Maar wie zijn dat? 

Familie en vrienden, huisgenoten, buren en bekenden die we enkel spora-
disch kunnen bezoeken; winkeliers en andere zakenmensen die het nu 
moeilijk hebben; verenigingen en andere organisaties die geen activiteiten 
kunnen ondernemen. 
Het goede nieuws is dat we niet bij de pakken gaan neerzitten. Er zijn veel 
initiatieven, ook in ons dorp, om toch onderling contact te houden, te 
beeldbellen, een kaartje te sturen, enz. Er wordt hulp aangeboden, door 
jong en oud, om bijvoorbeeld eens te koken, boodschappen te doen of 
een bezoekje te brengen. Echt mooi om te ervaren. 
 

De vrijwilligers van De Zonnebloem blij-
ven ook actief. Aandacht voor zieken, 
alleenstaanden, voor ieder die een op-
beurend woordje nodig heeft. 
De gemeente Gulpen-Wittem heeft on-
langs een beleidsplan gepresenteerd 
waarin ook aandacht voor elkaar wordt 
gevraagd. Lees meer hierover op blz 2. 
 

Maar … onze naasten zijn ook mensen 
ver weg. Mensen in oorlogsgebieden, in 
gebieden getroffen door natuurgeweld, 
mensen in ontwikkelingslanden. Daar-
om ook aandacht voor de Vastenaktie 
en de Van der Looy foundation.  
 

Parochieraad Mechelen 



 KERKSCHATTEN 
Kruisbeelden 
 

B innenkort is het Pasen. Dan 
vieren we het feest van Jezus’ 

verrijzenis. Het belangrijkste feest 
in de katholieke kerk. 
 
Geen Pasen zonder Goede Vrijdag, 
de dag waarop we herdenken dat 
Jezus aan het kruis is gestorven. 
Door zijn dood aan het kruis nam 
hij de zonden van de mensen op 
zich en door de verrijzenis over-
won hij zowel de zonden als de 
dood.  
 
In de Romeinse Tijd was de dood 
aan het kruis bedoeld voor misda-
digers. De kruisdood was een ver-
nederende straf, die als een grote 
schande werd gezien. De eerste 
christenen, die lange tijd vanwege 
hun geloof vervolgd werden, ge-
bruikten daarom geen kruisteken 
om te getuigen van hun geloof, 
maar een soort geheimtaal. Sym-
bolen als vissen, een boot of een 
anker. Ook het teken XP (het chi-
rho-monogram).  X en P zijn de 
eerste twee letters van het Griekse 
woord voor Christus. Al deze sym-
bolen verwezen naar de verlossing 
na de dood.  
 
In 312 werd door keizer Constan-
tijn de Grote het Christendom als 
staatsgodsdienst in het Romeinse 
rijk ingevoerd. Geleidelijk aan werd 
ook de kruisiging afgeschaft.  
Het oudtestamentische verbod om 
godenbeelden te maken weerhield 
de christenen er echter lange tijd 
van om afbeeldingen van Jezus te 
maken. Hij was immers de zoon 
van God. 
 
Pas vanaf de zesde eeuw wordt, 
met een zekere schroom, het kruis 
als teken van geloof gebruikt, aan-
vankelijk zonder beeld of afbeel-
ding van Christus. Wel werd het 
kruis soms versierd met edelste-
nen.  
Vanaf de zevende eeuw werden in 
het Oost-Romeinse Rijk 
(Byzantium) iconen geschilderd 
waarop Christus aan het kruis 
wordt afgebeeld.  

Niet als een lijdende of gestorven 
figuur, maar met de ogen open, als 
overwinnaar, soms met een kroon, 
zoals van een koning. 
 
In de late middeleeuwen worden 
er steeds vaker afbeeldingen ge-
maakt waarop de dood van Chris-
tus wordt afgebeeld. Daarbij wor-
den naast het kruis ook Maria, de 
moeder van Christus en Johannes 
de evangelist afgebeeld.  
Het oudst bekende kruis met een 
lijdende Christus is een kruis uit de 
tiende eeuw, het zgn. Gero-kruis, 
dat zich in de dom van Keulen be-
vindt. (genoemd naar de Keulse 
Bisschop Gero, de opdrachtgever 
voor dit kruisbeeld).   
Wanneer West-Europa in de 13e 
en 14e eeuw geregeld geplaagd 
wordt door de pest, wordt in de 
kerkelijke kunst het lijden van 
Christus steeds natuurgetrouwer 
en gruwelijker uitgebeeld. Daar-
mee wordt vooral sterk benadrukt 
dat Christus niet alleen de Zoon 
van God was, maar ook mens. 

Tot op de dag van vandaag zijn 
kruisbeelden als teken van ons 
geloof aanwezig in onze omgeving; 
niet alleen op kerktorens en in de 
kerk. We zien ze op begraafplaat-
sen, als weg- of veldkruis, ze sieren 
onze huizen of we dragen een kruis 
als hanger, halssieraad en soms 
zelfs als tattoo. 

Lei Koonen 

Het kan ons allemaal gebeuren,  
dus durf om hulp te vragen! 
 

H et kan jou en mij gebeuren, dat 
we moeten onderkennen dat 

we op het eind van de maand geld 
tekortkomen of dat we niet kunnen 
meedoen aan leuke activiteiten om-
dat we andere keuzes moeten ma-
ken. Velen schamen zich ervoor, 
durven geen hulp te vragen of we-
ten niet waar ze moeten zijn voor 
hulp. Financiële zorgen kunnen veel 
gevolgen met zich meebrengen en 
dat moeten we samen zoveel moge-
lijk proberen te voorkomen. In zo’n 
situatie terechtkomen overkomt je 
vaak, zonder dat je er veel tegen 
kunt doen: je bent je baan verloren, 
je zit in een echtscheiding of je bent 
ziek geworden. Naast de geldzorgen 
brengt deze zorgelijke situatie ook 
somberheid en gezondheidsproble-
men met zich mee. 
 
Er is er hulp aanwezig! 
De gemeente kan je helpen een 
oplossing te vinden bv. met het op-
lossen van schulden of helpen aan 
meer inkomsten zodat je weer kunt 
deelnemen aan het maatschappelijk 
leven. Iedereen, jong en oud moet 
mee kunnen doen. Er zijn verschil-
lende regelingen zoals: sport, ont-
spanning, verenigingen, algemene 
en of bijzondere bijstand en hulp bij 
schulden.  
Ook de parochie kan een luisterend 
oor bieden en je ondersteunen. 
Neem iemand in vertrouwen. Sa-
men kunnen we werken aan een 
passende oplossing. 
 
Als je iemand in je omgeving kent 
die hulp kan gebruiken, kun jij ook 
helpen. Breng hem/haar in contact 
met de gemeente of de parochie of 
wijs op het belang om hulp te dur-
ven vragen. Doe het samen want, 
ondanks schaamte, angst of onbe-
kendheid, hulp is altijd mogelijk, ook 
anoniem! 
 
De gemeente Gulpen-Wittem en de 
afdeling Sociale zaken zijn bereik-
baar via 14 043. Voor meer informa-
tie zie de website  
https://www.gulpen-wittem.nl/
onderwerpen/werk-inkomen-en-
schulden/tegemoetkoming-school-
cultuur-en-sportkosten 
 

Kruisbeeld sacristie (ca. 1800 -1825) 

https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/werk-inkomen-en-schulden/tegemoetkoming-school-cultuur-en-sportkosten
https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/werk-inkomen-en-schulden/tegemoetkoming-school-cultuur-en-sportkosten
https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/werk-inkomen-en-schulden/tegemoetkoming-school-cultuur-en-sportkosten
https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/werk-inkomen-en-schulden/tegemoetkoming-school-cultuur-en-sportkosten


 

 

 

MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD 

Bloemversiering kerk 
Mevrouw Marlie Kockelkoren-van Wersch heeft meer dan 12 jaar zorg 
gedragen voor de bloemversiering van onze parochiekerk.  Vanwege li-
chamelijke klachten ziet zij zich genoodzaakt haar taak neer te leggen. 
Graag willen wij haar bedanken voor al die jaren trouwe dienst en wij 
wensen haar een gelukkige toekomst in goede gezondheid.  
Bent u creatief in bloemschikken? Dan zouden wij het fijn vinden als u 
binnenkort mee wilt helpen de bloemversiering in onze kerk te verzor-
gen. Voor meer informatie kunt u bellen met 043-455 1773. 
 
Kaarsje opsteken 
De hal van de kerk is overdag voor iedereen toegankelijk. U bent welkom 
om een kaarsje op te steken bij O.L.V. van Banneux. Ook is er een wand-
kast met allerlei informatie. Hebt u interesse? Dan kunt u deze info ge-
rust mee naar huis nemen! 
 
Actuele informatie op de parochiesite 
Het parochiecluster Epen, Mechelen en Slenaken heeft een gezamenlijke 
site waarop alle actuele informatie te vinden is. Hebben de klokken ge-
luid en wilt u weten wie er overleden is? Het staat op de site. Wilt u we-
ten op welke dag en hoe laat er een H. Mis is? Het staat op de site en wel 
op : parochiesems.nl  Op de startpagina ziet u  algemene info (bovenaan) 
en actueel per parochie (onderaan). Links algemene info per parochie. 

Vastenaktie 2021 in Mechelen 
Anders dan anders … 
 
Onze parochie mag zich gelukkig 
prijzen met de vele vrijwilligers 
die zich jaarlijks inzetten om de 
Vastenaktie te laten slagen. 
Maar dit jaar is anders dan an-
ders.  
 
Normaal komen de vrijwilligers bij 
u aan de deur en geven het  
Vastenaktie-zakje bij u af. 
Dit jaar vindt u het zakje ingeslo-
ten in dit Johannesklokje. 
 
Hoe kunt u doneren: 
- het zakje inleveren bij brieven-
bus parochiekantoor Heerenhof-
weg 4 
- het zakje inleveren tijdens de 
H.H. Missen in collectebus kerk 
- rechtstreeks overmaken op:  
NL21 INGB 0003 000 046 t.n.v. 
Missiesecretariaat Bisdom Roer-
mond. 
 
Dank alvast voor uw gulle gift. 

Landelijke Vastenaktie 2021 
 

V astenactie wil meewerken 
aan een wereld waarin ieder-

een, waar dan ook, een goed le-
ven kan leiden. Een wereld waar 
mensen zelf werken aan hun 
waardigheid én beschikken over 
de mogelijkheden en voorwaar-
den daarvoor. Het resultaat? Dat 
mensen goed voor zichzelf en hun 
gezin kunnen zorgen en dat de 
welvaart rechtvaardig wordt ver-
deeld binnen gemeenschappen.  
Hoe kunnen we achterover leu-
nen als anderen honger lijden, 
dorst hebben of ziek zijn? 
 
Even minderen voor een ander 
Een eerlijke verdeling van wel-
vaart en beschikbare bronnen, 
ook daar willen we als Vastenactie 
aan werken. En daar kunt u 
ook aan meewerken. U kunt do-
neren aan een van onze pro-
jecten, maar u kunt ook op andere 
manieren bijdragen aan een waar-
dig bestaan voor iedereen.  

Door soberder te leven bijvoor-
beeld. Niet alleen bespaart u 
daarmee geld, maar u legt ook 
minder beslag op kostbare hulp-
bronnen, als water, elektriciteit en 
gas. Daarmee werkt u gewoon 
thuis mee aan een rechtvaardige 
verdeling van welvaart over alle 
mensen.  
 
Om ons doel te bereiken, werven 
we fondsen in Nederland waar-
mee we wereldwijd jaarlijks vele 
kleinschalige ontwikkelings-
projecten steunen. Deze pro-
jecten zijn voor iedereen, onge-
acht religie, sekse of afkomst. 
We vragen in Nederland ook aan-
dacht voor de omstandigheden 
waarin mensen ver weg leven. 
Door iets van onze overvloed te 
delen, kunnen we het leven van 
andere mensen verbeteren: even 
minderen voor een ander. 
 
Jaarlijks steunen we vele klein-
schalige ontwikkelingsprojecten. 
Wereldwijd. 

Doe mee 
Wilt u samen met ons bijdragen 
aan een wereld waar mensen 
voor zichzelf en hun gezinnen 
kunnen zorgen en welvaart recht-
vaardig wordt verdeeld? U kunt 
dat kleine duwtje in de rug geven 
dat zo hard nodig is!  
 
Uw gift is welkom op rekening-
nummer:  

NL21 INGB 0003 000 046 
t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom 
Roermond. 
 
Het kan voorkomen dat er meer 
donaties voor een project binnen-
komen dan nodig is. Indien dit het 
geval is, dan zorgen wij ervoor dat 
het extra geld aangewend wordt 
voor andere soortgelijke pro-
jecten. 
 
Vastenactie is een Erkend Goed 
Doel en voldoet aan strenge kwa-
liteitseisen. Het Centraal Bureau 
Fondsenwerving  controleert dit.  

https://www.vastenactie.nl/projecten
https://www.vastenactie.nl/projecten
https://www.vastenactie.nl/projecten


 VASTENACTIE  
‘GEEF OM EEN ANDER’ 
 

D e Vastenactie kent dit jaar als 
motto: ‘Geef om een ander!”  

De vastenactie doelt met haar motto 
op het begaan zijn met het lot van de 
medemens dichtbij en veraf.  
Als voorzitter van de Mechelse stich-
ting ‘Van der Looij Welfare Foundati-
on Sri Lanka’ mag ik concluderen dat 
het met de zorg van onze parochia-
nen voor de ‘medemens veraf’ wel 
goed zit.  
 
Al bijna 35 jaren mag onze stichting, 
genoemd naar pionier en voormalig 
pastoor Harrie van der Looij, veel 
geld investeren in het plaatsje Bad-
degama (13 km uit de kust in Zuid-
west Sri Lanka) om er de kansarme 
mensen van jong tot oud de helpen-
de hand te reiken. Geld dat veelal 
afkomstig is van vaste donateurs en 
sympathisanten uit Mechelen en 
omgeving.  
Harrie van der Looij raakte in Bad-
degama bevriend met de boeddhisti-
sche monnik Gunarathana en besloot 
in 1986 met hem een nieuwe Nursery
-school te stichten voor kansarme 
kinderen van 4 tot 6 jaar. De school, 
door de monnik gedoopt tot ‘Dutch 
van der Looij School’, moest voor alle 
kansarme kinderen gratis toeganke-
lijk zijn. Een succesformule was gebo-
ren: Gestart met 4 leerlingen, be-
zochten vóór de coronatijd in maart 
2020 circa 350 leerlingen die school.  
De band Nederland (Mechelen) en de 
regio Baddegama werd steeds inten-
ser en leidde, na de alles verwoesten-
de  Tsunami in 2004, tot groot-
scheepse hulp vanuit Mechelen en 
omgeving. Liefst 6 zeecontainers met 
hulpgoederen gingen die kant op. Er 
werden 50 huisjes uit de grond ge-
stampt om de dakloos geworden 
gezinnen te herbergen en er kwam 
via het bedrijfsleven geld beschikbaar 
om een bejaardenhuis voor de een-
zaam geraakte bejaarden te laten 
verrijzen. Over ‘Geef om een ander’ 
gesproken!  
 
In de periode ná die tsunami zijn we 
ook gaan nadenken hoe we onze 
projecten aldaar selfsupporting kun-
nen maken. Dat resulteerde in de 
creatie van een kleine agrarische 
boerderij, luisterend naar de naam 
‘Robs Farm’. Intussen floreert Robs 

Farm en smullen de bejaarden in het 
bejaardenhuis en de schoolkinderen 
op Dutch van der Looij School van de 
opgebrachte oogst.  
 
In 2018 hebben we ook nog de Bem-
bada School (leerlingen tussen de 6 en 
12 jaar) in het 25 km verderop  gele-
gen plaatsje Yatalamatta financieel 
geadopteerd. Dat schooltje wordt 
voornamelijk bezocht door leerlingen 
van Tamil komaf.  Tamils zijn veelal als 
theeplukkers actief en hebben het niet 
breed. We zijn er op advies van de 
lokale schoolarts gestart met een 
melkproject en hebben er intussen 
tevens een multifunctioneel gebouw 
opgericht.  
Door Corona is de slogan “Geef om 
een ander” plots weer heel actueel 
voor onze stichting geworden. Door 
het wegvallen van vast werk en het 
ontbreken van een sociaal vangnet om 
dat op te vangen, is in vele gezinnen 
nu een dagelijkse strijd gaande om te 
overleven. De boeddhistische monnik 
Piyananda, directeur van de aan onze 
‘Dutch van der Looij school’ grenzende 
school voor voortgezet onderwijs, 
attendeerde ons op dit betreurens-
waardig feit.  Hij stelde voor om gratis 
voedselpakketten ter waarde van  
€ 12,50 aan die gezinnen beschikbaar 
te stellen. Een gezin kan daar dan één 
week van rondkomen. We hebben op 
de noodkreet van de monnik positief  
gereageerd en geld overgemaakt om 
150 van die pakketten onder deze ge-
zinnen te verspreiden . 
 
Op 11 januari 2021 is ook het nieuwe 
schooljaar in Sri Lanka, dat van 1 janu-
ari tot 31 december loopt, weer be-
gonnen. We hebben onze adoptie-
school in Baddegama met financiële 

steun daarbij op gang geholpen. Daar 
bleef het echter niet bij. Monnik Piya-
nanda deed namelijk andermaal een 
klemmend beroep op onze stichting, 
om leerlingen van hulpbehoevende 
ouderparen van zijn school de hel-
pende hand te reiken, teneinde de 
meest elementaire schoolspullen 
voor het nieuwe schooljaar te kunnen 
aanschaffen. Daarbij moet men den-
ken aan de aanschaf van een school-
uniform, een sporttenue, sportschoe-
nen, schrijfschriften, pennen en een 
pennenetui. Geschatte totaalkosten  
€ 25,- per schoolgaand kind voor het 
hele schooljaar. Ook nu aarzelden we 
niet om te helpen.  Het bleek een 
schot in de roos (zie foto)! 
Via de vastenactie kunt u thans weer 
uw hart in dit opzicht laten spreken.  
 
Mocht u onze stichting een warm hart 
toedragen, hoeft u niet de portemon-
nee te trekken. Om structureel geld 
te genereren voor onze projecten, 
houden wij namelijk het hele jaar 
door kledinginzamelingsacties in Me-
chelen. Bij boerderijwinkel Géron aan 
de Pastoor Ruttenstraat 2, vindt u 
onze permanente kledingcontainer en 
bovendien kunt u ook altijd kleding 
afgeven bij de opslagloods van de 
familie Wouters tegenover woonpand 
Hilleshagerweg 98 a. Daarnaast zame-
len wij op twee locaties in Mechelen 
gebruikt frituurvet in: bij boerderij-
winkel Géron aan de Pastoor Rutten-
straat 2 en bij basisschool Witheim 
aan de Hilleshagerweg 32. Daar staan 
GELE containers voor dit doel gepar-
keerd. De opbrengst gaat geheel naar 
onze projecten in Baddegama en om-
geving, omdat we ‘Geven om een 
ander veraf’. 

Leo Jaspers 


