
 

KLOKJE JOHANNES 
Parochie van de Heilige Johannes de Doper Mechelen  Jaargang 15   -   Nummer 3   -   Juni 2018  

EEN MOOIE PROCESSIE 
 

W ij mogen weer vooruit kij-
ken naar een mooie Pro-

cessie op een hopelijk zonovergo-
ten dag en graag wil ik mede na-
mens ons Kerkbestuur en onze 
Parochieraad alvast iedereen har-
telijk danken, die daaraan zijn of 
haar beste inzet geeft. Er komt 
immers heel wat bij kijken en zon-
der de belangeloze hulp van alle 
vrijwilligers zouden wij nooit in 
staat zijn, elk jaar opnieuw deze 
rijke traditie in ere te houden! 
 
Voorafgaand aan de Processie zie 
ik ze elk jaar opnieuw druk in de 
weer: groepjes van mensen, die de 
laatste hand leggen aan de versie-
ringen en de laatste voorbereidin-
gen. Naar buiten toe is de Proces-
sie een feest van klank en kleur, 
dat door menig toerist op de ge-
voelige plaat wordt vastgelegd. 
Maar aan de binnenkant zie ik in 
gedachte steeds die vele stille wer-
kers op de achtergrond, die soms 

al voor dag en dauw opstaan en 
zonder wie onze Processie ondenk-
baar is. Ik weet natuurlijk niet of al 
die toeristen ook hen zullen filmen 
of op Facebook plaatsen. Ik weet 
wel, dat juist zij dat dubbel en 
dwars verdienen, al zullen zij daar 
beslist niet om vragen.  
 
Net als de Processie kent ook onze 
kerkgemeenschap een binnenkant 
en een buitenkant en net als bij de 
Processie springt de buitenkant 
wel het meest in het oog. Vooral in 
de media wordt die buitenkant 
maar zelden positief gepresen-
teerd. Van de ene kant is de kerk 
daar zelf medeschuldig aan, van de 
andere kant is het verbazend, hoe 
eenzijdig en ongenuanceerd dit 
soms gebeurt. Als bv. een priester 
zich misdraagt dan heeft “de Kerk” 
het gedaan, maar als bv. een Ma-
rokkaan een fiets steelt, zal 
niemand het wagen, om alle Ma-
rokkanen over één kam te scheren, 

straten voorbereidingen getroffen 
van versiersels tot schoonspuiterij, 
zodat de straat er weer prachtig bij 
ligt als we met z’n allen door de 
straten trekken en stiekem toch 
even kijken hoe schoon het is.  
Elders in het dorp kunnen we ons 
’s middags vermaken bij leuke at-
tracties om onze kermistraditie 
levend te houden.  
Een aantal verenigingen verheugt 
zich inmiddels al op de tweede edi-
tie van de viswedstrijd, het begint 
een nieuwe traditie te worden. 
 
Op g’n Sjtraot wenst u een mooie 
Kerke-misse toe! 

 

om nog maar te zwijgen over de 
vele terroristische aanslagen.  
Maar bovenal is het verbazend, 
dat men de binnenkant niet ziet: al 
dat vele werk dat in stilte gebeurt, 
al die mensen die in stilte voor 
anderen klaar staan en daar hun 
geloof handen en voeten geven. 
Zijn zij niet het hart van de kerkge-
meenschap, een voorbeeld en een 
stimulans voor ons allemaal?  
 
Christus zei ooit: “Beoefent uw 
gerechtigheid niet voor het oog 
der mensen, om de aandacht te 
trekken, uw Vader die in het ver-
borgene ziet, zal het u vergelden”. 
 

Uw pastoor Rick van den Berg  

 Info:                     www.parochiesems.nl 

KERKE-MISSE (KERMIS) 
 

O p g’n sjtraot duikt af en toe 
graag de geschiedenis- en 

dialectboeken in. Op zoek naar 
bijzonderheden stuitte ik laatst op 
de verbastering van ‘kermis’ en de 
tradities daarom heen.  
Stonden we laatst nog vol span-
ning bij het papegaai-schieten (het 
Koningsvogelschieten) om te zien 
wie er tijdens de processie een van 
de hoofdrollen bekleed, nu maken 
we ons op voor de kerke-misse 
met de jaarlijkse processie, een 
van onze kerkelijk hoogtepunten. 
Inmiddels worden er weer in alle 

 

PROCESSIE ZONDAG 24 JUNI 
 

Volgorde: 
Harmonie St.-Caecilia 
Acoliet met kruis 
Vormelingen en schoolkinderen 
Scouting Sint Martinus 
Dames 
G.K.Z. Sint Gregorius 
Schutterij Sint Sebastianus 
Communicantjes 
Hemel met Allerheiligste 
Heren 
 

Route: 
Kerk - vertrek 9.30 uur 
Hoofdstraat 
1e rustaltaar (fam. Thijssen) 
Dokter Janssenplein 
Burgemeester Pappersweg 
2e rustaltaar (fam. Coenjaerds) 
Elzetterweg 
Mechelbeeklaan 
Malleziep 
Wienberg - Plechtige Hoogmis 
Mechelbeeklaan 
Elzetterweg 
Commandeurstraat 
Kerk - Te Deum en plechtige Zegen 



 

KERKREGISTERS 

AKTIE KERKBALANS 2018 GEEF VOOR JE KERK    DEEL III 
 

JOUW KERK, MIJN KERK, ONZE KERK 
De kerk wil een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je 
katholiek bent of niet. 
 De realiteit is, dat aan het onderhoud van het kerkgebouw en de vieringen 
kosten zijn verbonden. Daarom brengen wij de Aktie Kerkbalans onder de aan-
dacht en geven u enig idee over de inkomsten en uitgaven van de kerk. 
 

DE PROCESSIE TREKT UIT 
De relatie tussen kermis en de katholieke kerk is maar een letter. De letter K. 
Kermis komt van oorsprong van het woord kerkmis, een viering uit de Middel-
eeuwen rond een patroonheilige. Na deze kerkmis trok de processie uit. Het 
was gunstig als zo’n speciale kerkmis samenviel met een jaarmarkt of kermis. 
Deze traditie is in de loop van de eeuwen nauwelijks veranderd.  
Op 24 juni gedenkt onze parochie de geboortedag van haar patroonheilige, de 
Heilige Johannes de Doper. De processie trekt uit. Onder begeleiding van mu-
ziek, zang en gebed wordt het Heilig Sacrament door de straten van Mechelen 
gedragen met halverwege de route een openluchtmis in de Wienberg. 
Na afloop is het tijd voor de kermis: frühshoppen, familietreffen met kermis-
vlaai en voor de jeugd de kermisattracties.  
 

WAAR OF NIET WAAR 
- Vroeger waren er méér processies in een jaar. 
Antwoord: Waar. 
Niet alleen bij het feest van St.-Jan trok de processie uit, ook ter gelegenheid 
van Sacramentsdag. Op deze dag - de tweede zondag na Pinksteren - viert de 
Kerk het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament. Verder waren er nog de 
Kruisprocessies. Drie dagen voor Hemelvaart trok men door de velden om God 
te danken voor de schepping en de vruchten van de aarde en om te bidden 
voor de noden van de Kerk. In Epen gebeurt dit nog steeds. 
 

- Meneer pastoor draagt een hostie mee in de monstrans. 
Antwoord: Gedeeltelijk waar. 
Onder een baldakijn, geflankeerd door flambouwen, draagt de pastoor in de 
processie een monstrans mee. Hierin zit een hostie. Echter niet ‘zomaar’ een 
hostie. Het is een speciale grote, Sacrale Hostie die het Lichaam van Onze Lie-
ve Heer vertegenwoordigt. 
 

- Aan zo’n processie zijn geen kosten verbonden. 
Antwoord: Niet waar. 
Alhoewel de vele vrijwilligers - met dank! - Pro Deo in touw zijn, worden er wel 
degelijk kosten gemaakt voor de processie en de H. Mis in de Wienberg. Er 
moet meubilair worden gehuurd en bloemversiering worden aangebracht, 
processiebogen en altaar ‘van stal’ gehaald, enz. Alle attributen die nodig zijn, 
zijn gebruiksvoorwerpen. Er raakt wel eens iets beschadigd of is aan vervan-
ging toe. Dit jaar zijn bijvoorbeeld de flambouwen en de monstrans gerestau-
reerd. 
 
Inkomsten en uitgaven rondom Processie en H. Mis in de Wienberg. 

We kunnen niet zonder uw financiële steun! Geef dus voor uw kerk.  
U kunt uw Kerkbijdrage overmaken op  NL89 RABO 0132 2041 18  

   NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 

Inkomsten bestaan uit:   Uitgaven zijn o.a.: 

Kerkbijdragen (algemene middelen)   Diverse bloemversieringen 

Misstipendia (misintenties)   Huur zitbanken 

Collectegelden   Gebruik portofoons 

   Huur geluidsinstallatie 

   Onderhoud en reparaties (draagriemen)  

   Kaarsen, wierook, tekstblaadjes, enz. 

 

 
 

DOOPSELS 
 
07-04-2018 
Ryker Ramakers 
 
08-04-2018 
Jolie Hendriks 
 
12-05-2018 
Fleur Lenoir 
 
26-05-2018 
Sepp Franssen 
 
UITVAARTEN 
 
11-04-2018 
Math Vluggen, 72 jaar 
 
28-04-2018 
Maria Plum-Claessens, 93 jaar 
 
18-05-2018 
Jean Blezer, 78 jaar 
 
09-06-2018 
Annie Meertens-Kikken, 87 jaar 

OMDAT WE SAMEN DE KERKGE-
MEENSCHAP DRAGEN 
 

O p vele momenten komen men-
sen op kruispunten in hun le-

ven te staan. Als kerkgemeenschap 
willen we mensen nabij zijn in hun 
geluk en in hun verdriet. 
 

In veel parochies houden vrijwilli-
gers samen met de pastoor de kerk-
gemeenschap levend: als een ge-
meenschap die getuigenis aflegt van 
hoop en dienstbaar wil zijn aan de 
mensen. 
 

Om die dienstbaarheid handen en 
voeten te geven zijn we mede af-
hankelijk van u. Vertel ons (in ver-
trouwen) waar u mee zit of waar u 
tegenaan loopt. ‘Sprekende mensen 
zijn te helpen’ zegt men wel eens.  
 

Wij staan open voor alle vragen en 
constructieve suggesties. Alleen zo 
kunnen we SAMEN de kerkgemeen-
schap dragen  
 

Parochieraad Mechelen. 



KERKSCHATTEN 
 
Flambouwen of processielantaarns 
 

D e processie is een godsdienstig 
ritueel waarbij gelovigen in het 

openbaar uiting geven aan hun ge-
loof. In de katholieke kerk zijn ver-
schillende vormen van processie 
bekend, zoals de bidweg, de bede-
vaartprocessie of de boeteproces-
sie. De meest bekende vorm is wel 
de sacramentsprocessie. Deze ver-
schilt in zoverre van de andere pro-
cessievormen dat in deze processie 
het Allerheiligste, de monstrans 
met de geconsacreerde hostie, het 
Lichaam van Christus, wordt mee-
gedragen. 
 
Op veel plaatsen wordt deze pro-
cessie op of rond Sacramentsdag – 
de tiende dag na Pinksteren- gehou-
den. (Dit jaar op donderdag 31 
mei.) In onze parochie wordt de 
sacramentsprocessie rond het feest 
van Sint Jan (24 juni), de patroon-
heilige van onze parochie, gehou-
den. 
 
In de sacramentsprocessie loopt de 
priester uit eerbied voor het Aller-
heiligste dat hij draagt, onder een 
baldakijn, de processiehemel. Hij 
wordt begeleid door dragers met 
flambouwen. In onze processie wor-
den naast een aantal kleine flam-
bouwen ook twee grote antieke 
flambouwen meegedragen. 
Flambouwen of processielantaarns 
zijn kaarsenhouders, opgehangen 
met een schommelmechaniek. 
 
Bij “onze” grote flambouwen hangt, 
tussen de gedraaide en met drui-
ventrossen en bladeren versierde 
beugels, een acht-zijdige lantaarn. 
Aan de bovenkant bekroond met 
rand van zogenaamde “lopende 
knorren” (bolletjes) waarboven een 
beugelkroon en een bol en ster. 
Deze grote flambouwen zijn ge-
maakt van koper en verzilverd ko-
per. Zonder de draagstok zijn ze 85 
cm hoog en ruim 25 cm in door-
snee.  

In het parochiearchief, dat zich 
bevindt bij het RHCL (Regionaal 
Historisch Centrum in Maastricht) 
is in het kasboek van de kerk te 
lezen dat de flambouwen in 1856 
in Aken werden aangeschaft: 
"Betaald uit de ontvangene 
opbrengsten der kerk aan twee 
nieuwe zilverne Lanterne – fl 
212,40”. Een voor die tijd zeer fors 
bedrag. 
 
In de loop der jaren hebben de 
“zilverne lanterne”, bij het gebruik 
toch hier en daar wat schade opge-
lopen: ruitjes zijn gebroken, hier en 
daar zijn er deuken of scheurtjes in 
het materiaal gekomen en zit de 
kroon los. Bij eerdere pogingen om 
dit te herstellen is helaas tinsol-
deer gebruikt.  

 
In het voorjaar 2018 zijn de flam-
bouwen voor deskundig herstel 
naar een goudsmid gebracht die de 
restauratie hopelijk gereed heeft 
voor de processie 2018 Ze kunnen 
dan weer hersteld en blinkend 
meegedragen worden en daarmee 
eer bewijzen aan het Allerheiligste. 
En dat hopelijk nog jarenlang. 
 

Lei Koonen 

 IN MEMORIAM  
Wiel Ploemen, pastor 
 
Wiel Ploemen werd geboren op 
22 januari 1927 in Mechelen. Hij 
woonde met zijn ouders, zijn 
broer en zusjes, in het Panhuis 
tegenover de kerk. 
Wiel ontving zijn Priesterwijding 
te Roermond op 3 april 1954 en 
droeg zijn Eerste Heilige Mis op in 
Mechelen 18 april 1954. 
Hij was achtereenvolgend kape-
laan te Boshoven, Grevenbicht en 
Venlo. Vanaf 1987 rector te Tege-
len. In 1992 ging hij met emeri-
taat te Venlo. 

Alhoewel hij zijn geboortedorp al 
jaren verlaten had, bleef hij geïn-
teresseerd in het wel en wee van 
onze parochie. Dankbaar ontving 
hij steeds het Johannesklokje. 

 
Zijn gezondheid ging de laatste 
jaren steeds verder achteruit en 
op 7 april jl. is hij in Venlo overle-
den. Gedenken wij Wiel Ploemen 
in dankbaarheid en moge hij rus-
ten in vrede. 



DE KERKVRIJWILLIGER 
 
Roger Cratsborn 
 

V oor het gesprek met Roger 
Cratsborn, 59 Mechelse len-

tes achter de rug, schuiven we aan 
tafel in zijn monumentale advoca-
tenpand ‘Cratsborn Advocaten’ 
aan de Wittemer Allee. Roger 
blijkt een meesterverteller en ver-
haalt enthousiast over zijn levens-
wandel, visie op mens en maat-
schappij en hobby’s. In dat laatste 
kader grijpt hij de kans om uitge-
breid in te gaan op zijn liefde voor 
paarden. Een passie die hij tot de 
dag van vandaag deelt met vader 
Egid. Samen mogen ze bogen op 
een jarenlang lidmaatschap van de 
Mechelse Ruitervereniging Sport-
vrienden. Die band leidde tevens 
tot het creëren van blijvende con-
tacten met de Mechelse gemeen-
schap en het parochiegebeuren. 
Dat vergt uitleg. 
 
De Mechelse scoutinggroep Sint 
Martinus speurde bij de enscene-
ring van de traditionele Martinus-
viering rond 11 november, naar-
stig naar een virtuele Martinus te 
paard. De heilige die zijn mantel 
doormidden scheurde om een 
koukleumende naaste tegen be-
vriezing te beschermen. Bij die 
zoektocht kwam de scouting bij 
Roger terecht en tot de dag van 
vandaag is hij bij deze ceremonie 
niet meer weg te denken. Zijn 
lijfspreuk: “Niet kletsen, maar 
DOEN.” Roger daarover: “Als je 
waarde hecht aan het behoud van 
lokale tradities, moet je niet alleen 
daarover praten, maar meedoen 
om het voortbestaan te garande-
ren.” 
 
Ten tijde van zijn voorzitterschap 
van ruitervereniging 
‘Sportvrienden’, regelde hij dat 
gouden jubilaris Frans Vanderheij-
den z.g., altijd wars van poeha 
rond zijn persoon, stiekem gehul-
digd werd tijdens een openlucht-
mis op zijn geliefde oefencomplex 

Voelenborn in het Elzetterbos. Wij-
len pastoor van der Looij ging daar-
bij voor. Toen diezelfde Frans in 
2012 het aardse leven met het 
eeuwige verwisselde, hield Roger 
een zelf vervaardigde afscheidsre-
de. Pastoor van den Berg was daar-
van gecharmeerd en moedigde 
hem aan toe te treden tot de lect-
orgroep van de parochie. Roger 
stond niet te trappelen, maar gaf 
wel aan niet passief toe te blijven 
kijken, mocht de nood aan de man 
komen. Thans is die nood acuut en 
completeert hij met verve de lect-
orgroep. 
 

De stichting ‘Beleefbaar Mechel-
en’, in het leven geroepen om het 
onlangs gerealiseerde ‘Groene 
Hart’ in goede staat te houden, 
kwam ook bij Roger terecht om de 
handen uit de mouwen te steken. 
Behalve zijn rechtenstudie heeft hij 
immers ook groene handjes en 
volgde hij met succes een cursus 
‘hoogstam snoeien’. Welnu die 
groengeschoolde handjes kon het 
stichtingsbestuur goed gebruiken. 
Roger is er de  man niet naar om 
dan negatief op zulk verzoek te 
reageren. “Het is gewoon leuk. Co-
ördinator Ruud Bessems trommelt 
ons snoeigroepje op gezette snoei-

tijden op en dan blijkt dat vele 
handen zulk karwei echt licht en 
prettig maken”, ventileert hij zijn 
ervaring op dat terrein. 
 
In de jaarlijkse sacramentsproces-
sie rond de viering van de paro-
chiepatroonheilige Johannes de 
Doper rond 24 juni, valt Roger niet 
meer weg te denken. Hij troont 
dan, met een min of meer vaste 
crew, de ‘hemel’ boven de priester 
met de monstrans die is voorzien 
van het Allerheiligste Sacrament. 
“Dat baantje heb ik aan vader Egid 
te danken. Als kerkbestuurslid zat 
hij op een bepaald moment drin-
gend verlegen om de hemeldrager
-equipe weer op de spreekwoor-
delijke oorlogssterkte te brengen. 
Hij vond het wel iets voor mij en 
dan kan ik geen ‘neen’ verkopen, 
want die processie moet kost wat 
kost doorgaan en de traditie ge-
handhaafd blijven. Ik zal alles in 
het werk blijven stellen om op die 
bewuste zondag niet verstek te 
hoeven laten gaan. Dat hoort zo,” 
luidt zijn credo. 
 
Maakt Roger zich dan niet onge-
rust over de toekomst en het 
voortbestaan van die traditionele 
liturgische gebruiken? Het blijkt 
dat Roger niet wanhoopt over de 
zichtbare aftakeling van de betrok-
kenheid bij het kerkgebeuren. Ro-
ger: “Sla er maar de geschiedenis-
boeken op na. Het blijft een golf-
beweging door de eeuwen heen. 
Diepe dalen worden altijd gevolgd 
door hoge pieken. Dat zal nu niet 
anders zijn. Daar ben ik heilig van 
overtuigd.” 
 
Daaruit mag met een gerust hart 
geconcludeerd worden, dat Roger 
Cratsborn in elk geval nog lang 
niet van zins is het parochiële 
kerkvrijwilligerskorps te verlaten. 
Hij zal alles in het werk  stellen om 
de kerkelijke tradities te blijven 
koesteren. 
 

Leo Jaspers 

 


