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RESPECT 
 

A lle processies in onze drie 
dorpen liggen weer achter 

ons en graag wil ik iedereen harte-
lijk danken, die daar aan bijgedra-
gen heeft! Mijn respect voor al 
deze mensen is vooral daarom zo 
groot, omdat het juist in onze tijd 
beslist niet vanzelfsprekend is, om 
kerkelijke activiteiten te onder-
steunen. Vooral sinds de stroom 
der schandalen, waaraan maar 
geen einde lijkt te komen, hebben 
nogal wat mensen kenbaar ge-
maakt, dat ze niets meer met de 
Kerk te maken willen hebben en 
misschien klinkt dat vreemd uit 
mijn mond, maar ik kan mij daar 
heel goed iets bij voorstellen. 
Daarbij gaat het mij niet alleen om 
de onherstelbare schade die de 
Kerk opgelopen heeft, maar op de 
eerste plaats om de onherstelbare 
wonden, die diep in de levens van 
zovele slachtoffers geslagen zijn. 
Naast woede en verdriet kan ieder 
weldenkend mens daarover alleen 
nog maar diepe schaamte onder-

vinden. 
Van de andere kant doet het mij 
ook pijn als ik zie, hoe een NOS-
journaal heel dat misbruik-
schandaal systematisch en eenzij-
dig als een kerkelijke aangelegen-
heid presenteert. Alsof het leed 
van al die slachtoffers van buiten 
de Kerk minder belangrijk zou zijn. 
Nuchtere statistieken spreken ech-
ter van een breed maatschappelijk 
probleem, dat overal de kop op-
steekt waar mensen in een 
machtspositie die macht misbrui-
ken tegenover een kwetsbare 
groep: in sportclubs, internaten, 
jeugdverenigingen en noem maar 
op. Natuurlijk neemt de Kerk tus-
sen al die groepen een aparte posi-
tie in, omdat zij zichzelf als een 
morele instantie ziet en het ook 
zou moeten zijn.  
Maar waar lees je, dat die 97% van 
alle priesters en religieuzen, op wie 
niets aan te merken valt, evenzeer 
verdriet hebben als ieder ander 
weldenkend mens, omwille van al 

Clairvaux  werd vaak aangeroepen 
om toch een regenbui los te laten 
voor een goede oogst.  
Nu het najaar haar intrede doet, 
maken we ons langzaam op voor 
een volgend weerseizoen: kou, 
storm en donkere dagen. Juist in 
die donkere dagen kunnen we voor 
onze medemens een zonnestraal-
tje zijn, met een vriendelijke groet, 
een praatje en misschien een be-
zoek aan de Benedictijnen of de 
Clarissen met hemelse spijzen als 
offer voor ieders weer naar keuze. 
 

Op g’n Straot 

 

dat onherstelbaar kwaad, dat door 
die overige 3% is aangericht? Wan-
neer iemand met een Marokkaan-
se achtergrond een fiets steelt, zal 
niemand het wagen, om alle Ma-
rokkanen als fietsendieven te be-
stempelen. Wanneer de zoveelste 
aanslag door radicale moslimterro-
risten plaatsvindt, dan zal het NOS
-journaal dat niet in de schoenen 
proberen te schuiven van de gehe-
le Islam. Maar komt er een kerke-
lijk misbruikschandaal aan het 
licht, dan wordt er blijkbaar met 
andere maten gemeten. 
Wanneer ik in de krant lees dat 
Nederland een paradijs is voor 
drugsbaronnen en belastingont-
duikers, voel ik niet de neiging om 
dan maar mijn Nederlands pas-
poort in te leveren. Voor mijn ka-
tholiek-zijn geldt hetzelfde. Res-
pect nogmaals, dat ik gelukkig niet 
de enige ben. 
 

Uw pastoor Rick van den Berg  

 Info:                     www.parochiesems.nl 

DE GEBEDEN OP VOORSPRAAK 
VAN CLARA ZIJN MEER DAN VER-
HOORD 
 

S inds begin dit jaar moet er bij-
zonder veel op voorspraak van 

de Heilige Clara gebeden zijn om 
mooi weer. De Clarissen moeten 
een overvloed aan worst en eieren 
hebben gehad. Wat hebben we de 
afgelopen zomer een mooi weer 
gehad. Een heldere hemel maakt 
mensen gelukkig, maar er is meer 
dan alleen de zon. Tijdens de zo-
mer werd er toch nog volop gebe-
den binnen onze kerkgemeen-
schap. Met name Bernardus van 

 

Heilige Bernardus van Clairvaux 



 

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 het houden van 
kerkdiensten kosten zijn verbonden. Daarom aandacht voor de Aktie Kerkba-
lans en geven wij u enig idee over de inkomsten en uitgaven van de kerk. 
 

HET KERKGEBOUW IS NET EEN ‘GEWOON’ HUIS 
Iedereen heeft een plek nodig om te wonen. Zo’n plek, of dat nou een koop-
woning is of een gehuurd appartement, heeft bepaalde vaste lasten. Denk bv. 
aan inboedelverzekering, belastingen enz. 
Dit is ook het geval met het kerkgebouw. Het Kerkbestuur is verantwoordelijk 
voor het kerkgebouw. Dat wil zeggen dat het Kerkbestuur er ook voor moet 
zorgen dat de vaste lasten van het kerkgebouw gedragen kunnen worden. 
Denk bv. aan inboedelverzekering, belasting enz. Wat dat betreft is het kerk-
gebouw net een ‘gewoon’ huis. 
 

WAAR OF NIET WAAR 
- Het kerkgebouw is een Rijksmonument. Het Rijk betaalt de brandverzekering. 
Antwoord: Niet waar. 
Het kerkgebouw is inderdaad opgenomen op de lijst van Rijksmonumenten 
met monumentnummer 39226. Het is een gebouw met een cultuurhistorisch 
karakter. Met de vaste lasten van een gebouw bemoeit de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed zich niet. Wel verleent zij subsidie voor restauratie en on-
derhoud. Voor werkzaamheden is vaak een vergunning vereist. 
 

- Voor een kerkgebouw hoeft men geen Onroerende-zaakbelasting te betalen. 
Antwoord: Waar. 
De belastingwetgeving kent een vrijstelling voor de OZB voor kerkgebouwen. 
Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat 70% van de activitei-
ten in het kerkgebouw openbare erediensten zijn. Daaronder worden ook acti-
viteiten in de vorm van bv. catechese en Bijbelkringen verstaan. Dit is voor ons 
kerkgebouw allemaal van toepassing. 
 

- Energiebesparende maatregelen zijn voor een kerkgebouw niet aan de orde. 
Antwoord: Gedeeltelijk waar. 
Huiseigenaren kunnen, als energiebron, zonnepanelen laten plaatsen. Dit is bij 
een kerkgebouw niet mogelijk omdat het historisch aanzicht gehandhaafd 
moet blijven. Binnen afzienbare tijd moet de verwarmingsinstallatie vervangen 
worden. Deze draait nu nog op gas. De Parochieraad beraadt zich over een 
milieuvriendelijkere oplossing. Mocht u goede alternatieven weten? Adviezen 
zijn van harte welkom! 
 

Inkomsten en uitgaven rondom het kerkgebouw. 

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)   
Verzekeringen o.a. 
Inboedelverzekering 
Brandverzekering 

   Reguliere inspectie Monumentenwacht 

   Precariorechten 

   

Onderhoudscontracten o.a. verwar-
ming / inspectie luid- en uurwerk / in-
spectie houtwerk (insecten en schim-
mels) / inspectie bliksemafleidingsin-
stallatie / stemmen orgel / controle 
brandblusapparaten. 

 

 
 

DOOPSELS 
05-08-2018 
Fieke Bessems 
 
HUWELIJKEN 
18-08-2018 
Bram Kockelkoren en 
Monique van Weijenburg 
 
UITVAARTEN 
14-09-2018 
Hub Lemmens, 66 jaar 

Onderhoud kerkgebouw 
 

N et zoals aan elk ander ge-
bouw is ook aan het kerkge-

bouw voortdurend onderhoud 
noodzakelijk.  
 
Afgelopen juni is gestart met het 
vervangen van de goten en is het 
leiwerk waar nodig vervangen. 
Ook het buitenschilderwerk is on-
derhanden genomen (waarbij de 
extreem hoge temperatuur nog 
een lastige factor was!). Het dak 
van het Van der Looyzaaltje bleek 
onvoldoende geïsoleerd. Daar is 
een extra isolatielaag aangebracht 
waardoor de lichtkoepel ook aan-
gepast moest worden. Niet alleen 
aan de buitenkant, ook binnen 
moest de lichtkoepel worden afge-
werkt met een extra afdichting. 
 
Na de vakantie zijn de werkzaam-
heden voortgezet. Bij inspectie 
bleek dat er houtrot is ontstaan 
aan het middenschip. Hiervoor is 
de hout-dokter ingeschakeld. Rond 
de kerk heeft een steiger gestaan; 
het kan zijn dat dit enige overlast 
heeft veroorzaakt. Daarvoor vra-
gen wij uw begrip. Zelfs nog eind 
september hebt u nog werklieden 
op het dak van de kerk bezig kun-
nen zien. Mannen zonder last van 
hoogtevrees!  
 
Voordat de herfststormen begin-
nen verwachten we dat de werk-
zaamheden buiten zijn afgerond. 
Al met al een kostenpost van zo’n 
circa € 20.000,--. 



KERKSCHATTEN 
 
Het “Rozenkrans raam” 
 
Het oudste glas-in-lood raam in on-
ze kerk is het grote raam uit 1899 
met de voorstelling ”St.-Dominicus 
die de rozenkrans ontvangt”. Het 
raam is te vinden rechts in de kerk 
bij het H. Hartbeeld. 
Afgebeeld is Maria met kind, zittend 
op een troon. Naast de troon staan 
twee engelen en ook erboven zwe-
ven engelen die een banderol vast-
houden. Daarop staat: ‘Regina 
Rosarii’, Koningin van de Rozen-
krans. Het kind geeft een rozen-
krans aan St.-Dominicus, die voor 
de troon op zijn knieën zit. Aan zijn 
zwarte pij en zijn kapsel is hij duide-
lijk herkenbaar als monnik. Bene-
den aan de afbeelding zijn een we-
reldbol en een hond met een fakkel 
in zijn bek te zien. 

Dominicus de Guzman, de afgebeel-
de monnik, leefde van 1170 tot 
1221. Hij stichtte een kloosterorde 
die, net als zijn tijdgenoot Francis-
cus van Assisi, een nieuwe bewe-
ging op gang bracht. Een beweging 
die zich afzette tegen een ongeloof-
waardige kerk van priesters en pre-

laten die in rijkdom leefden; de 
leden van de nieuwe kloosterge-
meenschap moesten leven in ar-
moede en naar de mensen toegaan 
en hen onderrichten in Gods liefde. 
Deze orde der Predikheren (Ordo 
Praedicatorum) of wel Orde der 
Dominicanen groeide in enkele 
jaren sterk in ledental. Dominica-
nen werden ook wel, en niet altijd 
in gunstige zin, genoemd de 
“Domini Canes “, de honden van 
de Heer. 
De hond met fakkel en de wereld-
bol verwijzen naar de wapen-
spreuk van de Dominicanen: Waar-
heid, die licht en warmte brengt. 
Een andere uitleg voor de hond 
met de fakkel is de volgende legen-
de: Dominicus’moeder had in een 
visioen gezien hoe een hond met 
brandende fakkel in zijn bek door 
een korenveld rende en dat in 
brand zette. Net als die hond zou 
Dominicus later de wereld in vuur 
en vlam zetten voor de Heer. 
Pastoor Neijsen gaf in 1899 op-
dracht aan het glasatelier Frans 
Nicolas en zonen uit Roermond om 
dit raam voor de Moeder Godska-
pel te vervaardigen. De kapel was 
in 1869 gereed gekomen. De firma 
Nicolas maakte voor het raam ge-
bruik van een ontwerp van de Duit-
se kunstenaar Franz Thelen 
(*Düsseldorf 1826) die bij het 
Roermondse glasatelier werkte. 
Eenzelfde raam was door Nicolas 
en zn. eerder geleverd voor de ka-
pel in ’t Zand in Roermond. Het 
was toentertijd niet ongebruikelijk 

 om eenzelfde ontwerp meermalen 
te gebruiken. Dat scheelde de op-
drachtgever aanzienlijke kosten, 
want het ontwerp maakte zo’n 20 
-25 % van de prijs uit. De pastoor 
betaalde op 29 sept. 1899 voor het 
raam toch nog een bedrag van 345 
gulden. 
Het rozenkransgebed is een ver-
eenvoudiging van het monastieke 
psalmengebed. De monniken ken-
den de 150 psalmen, in plaats 
daarvan baden de eenvoudige ge-
lovigen aanvankelijk 150 Onze Va-
ders. Toen de Mariadevotie toe-
nam werden die vervangen door 
Weesgegroetjes. In de 15e eeuw 
werd het bidden van de rozen-
krans vooral bekend door de pre-
diking van dominicanen. Er zijn 
geen bewijzen voor dat Dominicus 
de rozenkrans van de H. Maagd 
ontvangen zou hebben. In 1520 
gaf de paus goedkeuring aan het 
rozenkransgebed en de Kerk heeft 
de rozenkrans sindsdien steeds 
aanbevolen. Meestal bidt men 
geen hele rozenkrans maar een 
rozenhoedje (5 x 10 weesgegroet-
jes, afgewisseld met Onze vader) 
De overwinning die de christelijke 
legers behaalden op de Ottoma-
nen(Turken) in de slag bij Lepanto 
(7 oktober 1571) werd toegeschre-
ven aan het bidden van de rozen-
krans door zowel de militairen als 
het niet strijdende volk. Sindsdien 
geldt de maand oktober in de 
Rooms-katholieke kerk als rozen-
kransmaand. 

Lei Koonen 



DE KERKVRIJWILLIGER 
 
Yourie Meertens 
 

I n deze aflevering maken we 
kennis met acoliet Yourie Meer-

tens. Yourie, met zijn 19 levensja-
ren op de levenskalender, blijkt 
een druk bezet persoon. Het valt 
niet mee een gunstig tijdstip te 
plannen. Het wordt daarom maar 
een snelle date, aansluitend aan 
een telefoongesprek om tot een 
afspraak te komen. We ontmoeten 
elkaar op zijn ouderlijk woonadres 
aan de Hub Ortmansstraat 24 in 
Partij-Wittem. 
 
Aan de voorgevel wappert de nati-
onale driekleur en de vlaggenstok 
torst schoolspullen van de in dit 
huis verblijvende feesteling en dat 
is Yourie zelf. Yourie heeft onlangs 
met goed gevolg de opleiding aan 
de PIBO in Tongeren afgerond. Dat 
vergt enige toelichting. 
Yourie: “PIBO staat voor Provinci-
aal Instituut Biotechnisch Onder-
wijs. Je kunt daar studeren voor 
een beroepsopleiding in de agrari-
sche sector en aangezien ik nogal 
veel van dieren houd, was ik op 
zoek naar een school die ook de 
kennismaking met dieren in haar 
lespakket had met aansprekende 
stagetijden op melkveeboerderijen 
in de buurt. Dat werd dus Tonge-
ren, omdat die school tevens be-
kend stond voor de gehanteerde 
strakke discipline. Ik heb daar geen 
spijt van gehad en hoop nu een 
vaste job te vinden in een branche 
waar  landbouw- en veeteeltleven 
hand in hand gaan. Thans werk ik 
bij loonbedrijf Dennis Blezer, waar 
ik alleen nog maar het contact met 
dieren mis.” 
 
Hoe geraakte Yourie als niet paro-
chiaan verbonden als kerkvrijwilli-
ger bij de Heilige Johannes de 
Doperparochie in Mechelen? Een 
toevalstreffer! Yourie daarover: “Ik 
had altijd al een zwak voor het 
misdienaargebeuren, liefst in de 
kloosterkerk in Wittem, maar dat 

kwam er niet van. Nu hadden we 
familie op Hilleshagen wonen. Ne-
gen jaar geleden werd daar mijn 
nichtje Marie geboren en bij de 
doop van haar mochten we alle-
maal opdraven in de parochiekerk 
van Mechelen. Pastoor Van den 
Berg ging bij die plechtigheid voor 
een betrok ook ons als kinderen 
daar nauw bij. Ik vond dat prachtig. 
Mijn moeder gaf me daarop de 
hint de pastoor eens te vragen of 
er voor  mij geen plekje vrij was als 
misdienaar. De pastoor reageerde 
enthousiast en ik was verkocht.” 
 
Sindsdien is Yourie het mis-dienen 
trouw gebleven tot op de dag van 
vandaag. Als mooiste herinnering 
uit zijn misdienaartijd heugt hij zich 
nog de paastijd als ze als misdie-
naars klepperend langs de Mechel-
se huisdeuren trokken om een 

‘beloning’ voor hun kerkarbeid te 
vragen. “Dat was genieten gebla-
zen op alle fronten en bovenal een 
sportieve strijd om te kijken welke 
groep in welke wijk het hoogst had 
gescoord”, glimt Yourie nog zicht-
baar na. 

Nu hij bij het gilde van acolieten 
behoort, probeert hij zoveel moge-
lijk als het kan aanwezig te zijn 
tijdens de zondagse hoogmis. Op-
per-acoliet en roostermaker Jean 
Pierre Claessens houdt rekening 
met het feit dat Yourie tijdens de 
weekenden ook wel eens de hel-
pende hand moet toesteken bij 
Heuvelland Catering & Partyservi-
ce, dat door zijn ouders wordt ge-
rund. Yourie wenst echter op pro-
cessiezondag bij het hoogfeest van 
Johannes de Doper geen conces-
sies aan nevenarbeid te doen! Dan 
geniet zijn functioneren als acoliet 
de voorkeur. Het handhaven van 
oude en waardevolle kerkelijke 
tradities staat bij hem nu eenmaal 
hoog in het vaandel. 
 
Intussen is Yourie, met zijn sociale 
inborst, ook binnen de woonge-
meenschap Partij actief om oude 
tradities in ere te herstellen. Re-
den waarom hij toetrad tot PKC 
(Partijer Kermis Comité). PKC blies 
immers de teloorgegane kermis en 
bijbehorende processie nieuw le-
ven in en dat sprak Yourie wel aan. 
“Ik ben nu altijd actief betrokken 
bij het halen en opzetten van de 
kermis-den en draag in de proces-
sie mede de hemel die boven het 
Allerheiligste troont. Ik vind het 
fantastisch wat PKC tot stand ge-
bracht heeft en mag hopen dat dit 
nog lang zal worden voortgezet.” 
 
Gevraagd naar het waarom van 
zijn kerkelijke betrokkenheid, 
geeft Yourie te kennen dat het 
geloof zijns inziens nu eenmaal bij 
het leven hoort en richting geeft 
aan zijn leven. Zolang hij over vol-
doende vrije tijd beschikt, zal hij in 
elk geval als vrijwilliger zijn bijdra-
ge aan het  kerkgerelateerde 
dorpsgebeuren blijven leveren. 

 
Leo Jaspers 

 


