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Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook graag ontvangen? Zij kunnen hun naam en adres 
doorgeven aan het parochiekantoor van Venlo-Oost (zie bovenaan deze brief). 
In de inhoudsopgave hieronder leest u welke onderwerpen hierin een plaats hebben. 
De volgende uitgave verschijnt in de tweede week van de veertigdagentijd. Daarin is dan ook 
aandacht voor alle vieringen van de Goede Week en het Paasfeest. 
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Mijn dank is groot! 
Nu de kerstperiode is afgesloten met het feest van Doop van de 
Heer, wil ik graag iedereen danken in onze kerken en kapel, die 
zich heeft ingezet, om het Kerstfeest, mooi en bijzonder te maken. 
Natuurlijk onze prachtige koren, onze organisten en musici. Alle 
celebranten en assistenten, lectoren, collectanten en allen die in 
de liturgie geassisteerd hebben. En de kosters die uren achtereen 
in de kerken bezig zijn geweest. Degenen die de boekjes hebben 
gemaakt. En natuurlijk veel dank voor de heel mooie en bijzondere 
kerststallen en de feestelijke kerstversiering. Maar ook zij die niet 
opvallen maar gezorgd hebben dat alles schoon is, het koper 
gepoetst, en al die werkzaamheden hebben gedaan, zodat wij ons 
fijn en welkom konden voelen.  
Alleen dankzij jullie inzet en enthousiasme was dat mogelijk. 
 
Mille grazie, duizendmaal dank. 
Pastoor-deken Jos Spee 
 

Blasiuszegen 
3 februari is de naamdag van de Heilige Blasius. 
Om die reden is het weekend van 1 en 2 februari ook het weekend waarin de 
Blasiuszegen wordt gegeven: 
zaterdag 1 februari, 17.00 uur Kapel van Genooi 
zondag 2 februari, 10.00 uur  Sint Martinusbasiliek 
Blasius, een Armeens bisschop, werd omstreeks het jaar 300 gevangen 
genomen en gefolterd met wolkammen. In 316 werd hij onthoofd te Sebaste (Armenië). 
Dat hij u nog steeds bekend is, heeft hij te danken aan een aantal legendes. Gedurende zijn 
gevangenschap zat hij geketend in een gewelfde kerker, maar hij kon wel bezoek ontvangen. 
Op een dag kwam er een vrouw met haar kind. Haar zoontje dreigde te stikken in een 
vissengraat die in zijn keeltje was blijven hangen. Na een korte aanraking door Blasius kwam de 
vissengraat weer vrij en sprong deze uit de keel. 
De heilige Blasius is de patroon van hen die leiden aan keelaandoeningen, variërende van 
hoestje en keelpijn tot bof en astma. In België is de heilige Blasius ook de patroonheilige van de 
wolwevers. Zijn naamdag wordt in de katholieke kerk gevierd op 3 februari. 
 

Viering van Aswoensdag, woensdag 26 februari 
Wanneer en waar 
Sint Martinusbasiliek  09.00 uur (dus ’s morgens) 
H. Familiekerk   19.00 uur 
Onze Lieve Vrouwekerk 19.00 uur 
Sint Michaelkerk  19.00 uur 
Carnaval of Vastelaovend 
Na de joeksige drie, vier, vijf dagen begint er een tijd 
van bezinning. Dit moment marekeren we in de kerk 
met het Askruisje. De as is afkomstig van de 
verbrande palmtakken van de Palmzondag van vorig 
jaar; deze palmtakken waren een teken van 
overwinning en zegepraal. Nu herinnert deze as ons 
aan de vergankelijkheid van ons leven. 
De namen Carnaval (Carne Vale, vlees vaarwel) en Vastelaovend (de avond voor het vasten) 
geven aan dat er nu een periode aanbreekt van veertig dagen waarin we ons matigen naar 
analogie van de veertig dagen die Jezus doorbracht in de woestijn. 
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Bezoekers aan de Sint Martinusbasiliek 
In een van de vorige nummers van het Martinusklokje gaven we al aan dat de tentoonstelling 
van Evert Thielen de Sint Martinusbasiliek geen windeieren had gelegd; een dagje Venlo, een 
dagje museum bracht ook veel bezoekers naar onze basiliek. 
Nu het jaar 2019 ten einde is, kon de kerkwacht de bezoekersbalans opmaken met als 
conclusie dat 2019 ‘een goed jaar’ was. 
2019 was een topjaar voor de sint Martinusbasiliek: 
- de proclamatie van kerk tot basiliek 
- de herbegraving van bisschop Damianus van Hoensbroeck 
- en niet te vergeten de tentoonstelling ’50 jaar Evert Thielen’ in het Limburgs Museum. 
In 2019 werd de basiliek in totaal bezocht door 36924 bezoekers. Verdeeld over de vier 
kwartalen ziet dat er zo uit: 
1e kwartaal  6.989 bezoekers 
2e kwartaal                11.617 
3e kwartaal           10.239 
4e kwartaal  8.097 
Iets wat hierbij ook opvalt is dat in 2019 het bezoekersaantal ’s middags 2 à 3 keer zo groot is 
als dat van ’s morgens. 
Over het gehele jaar genomen, waren er 2800 bezoekers meer dan in 2018, voor het grootste 
deel veroorzaakt door de grote hoeveelheid bezoekers in het tweede kwartaal.  
Circa 25 kerkwachten zorgen voor de ontvangst van de vele bezoekers. Zij zijn ook een 
vraagbaak voor bezoekers die iets meer willen weten over wat nu precies een basiliek is of over 
een kunstwerk in de basiliek. 
Momenteel loopt er ook een proef om de basiliek op zondag gedurende een aantal uur geopend 
te houden en wel van 13.00 - 15.00 uur. In het voorjaar van 2020 zal dit worden geëvalueerd. 
 

 
 
 
 
Dan ziet de kerkwacht er tegenwoordig toch wat anders uit... 
 
 
 
 
 
 

H. Vormsel, een herinnering  
 
Vrijdag 13 december 2019 ontvingen leerlingen van groep 7 en 8 van verschillende 
basisscholen, waaronder de Martinusschool, het sacrament van het Heilig Vormsel. 
Met hun doopkaars in de hand legden de leerlingen 
de doopbelofte af, als een herhaling wat hun ouders 
voor hen deden toen zij gedoopt werden. 
Deken Spee zorgt ervoor dat de kinderen die een 
stukje lezen tijdens de viering zich niet zenuwachtig 
voelen. 
Daarna kwamen de kinderen een voor een, samen 
met hun ouders, naar voren. Vicaris Ed Smeets 
legde hen de hand op en maakte een kort praatje 
met de leerling en met de ouders. Deken Spee en 
father Patrick drukten hen daarna de hand.  
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Nieuwjaarsbijeenkomst dekenaat Venlo 
Het is inmiddels een mooie traditie dat alle pastores, bestuursleden van besturen en platforms 
van het dekenaat Venlo elkaar ontmoeten aan het begin van het nieuwe jaar. 
Ook is het inmiddels een traditie dat deze avond plaatsvindt in het parochiecentrum van Reuver. 
De vrijwilligers van de parochie verzorgen deze avond op een geweldige manier. Hartelijk 
bedankt daarvoor. 
Samen wordt een toost uitgebracht op het nieuwe jaar. Dat we mogen genieten van de mooie 
momenten die ons ten deel vallen, maar ook de kracht hebben om de minder positieve zaken 
die op ieders pad komen te hanteren. 
Deken Spee memoreerde in zijn nieuwjaarsopening de moeilijke momenten die het dekenaat 
het afgelopen jaar heeft meegemaakt, zoals het vertrek van een aantal pastores en de sluiting 
van een aantal kerken. Maar, hij stond ook stil bij het positieve feit dat dan wel drie pastores 
vertrokken, maar dat hij er vier pastores voor terugkreeg in zijn dekenaat. 
We moeten bij ons werk voor ogen houden dat we ‘vissers van mensen zijn’ en er rekening mee 
houden dat het net niet elke dag vol zit. 
 

Na zijn toespraak wachtte hem een kleine 
verrassing. 
Aanwezig was deze avond ook de heer 
Hugo Kolstee. Deze heeft een tweede 
editie uitgebracht van het boekje Alle 
kathedralen en basilieken van Nederland. 
Na de proclamatie van de Sint Martinuskerk 
tot basiliek (de 7e in Limburg en de 27e in 
Nederland) was zijn eerste versie toe aan 
een nieuwe uitgave. Als deken van de 
laatstbenoemde basiliek in Nederland had hij 
deken Spee gevraagd het voorwoord voor dit 
boekje te schrijven. Deze avond kreeg deken 
Spee het eerste exemplaar hiervan 
overhandigd. 
 

De heer Kolstee nam de aanwezig mee op een reis langs basilieken: wat zijn de bouwstijlen, 
welke paus heeft de kerk geproclameerd, welke is de oudste, de jongste, de mooiste, de 
lelijkste, welke zijn kathedrale basilieken. 
Ook kwamen er wat getallen voorbij: 
- wereldwijd zijn er zo’n 1500 basilica 
- daarvan staan er in Nederland 28, waarvan 7 in Limburg met Venlo als laatst geproclameerde. 
Voor wie in het boekje geïnteresseerd is, het is uitgegeven door Berne Media, de uitgeverij van 
Abdij van Berne in Heeswijk. Prijs €20,- 
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Kunstschatten in de Sint Martinusbasiliek, deel 24; een raam als visitekaart 
In het zuidkoor van de St. Martinusbasiliek kan men boven 
de doopvont een venster bewonderen waarvan het 
benedenste gedeelte een glas-in loodraam is vervaardigd 
door de Roermondse glazenier Frans Nicolas (1826-
1894). Deze Frans Nicolas leerde de beginselen van het 
glazeniersvak van zijn vader Carolus en hi startte in 1855 
zijn eigen bedrijf dat zou uitgroeien tot een van de 
grootste glazeniersbedrijven in Nederland.  Een grote 
opdrachtgever was de architect Pierre Cuypers, die in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw werkzaamheden 
aan de St. Martinuskerk in Venlo uitvoerde en de 
werkzaamheden aan de vensters liet uitvoeren door 
atelier Frans Nicolas.  
In de jaren 1874 – 1876 werden de ramen, uitgevoerd in 
gebrandschilderd glas-in-lood, in de koren van de kerk 
geplaatst. Ten gevolge van de grote brand van 5 
november 1944, brandden torenspits en dak van de kerk. 
Er zullen bij die brand zeker ramen gesneuveld zijn, maar 
weersinvloeden, regen, wind, sneeuw en ijs in de strenge 
winter van 1945 deden de rest, want voor en na stortten 
de gewelven naar beneden en richtten een nog grotere 
schade aan. De vijf ramen die nog heel waren, werden bij 
de restauratie van de kerk verplaatst naar het zuidkoor, de 
huidige doopkapel. De heiligen die we afgebeeld zien zijn 
van links naar rechts de H. Carolus Borromeus, H. Paulus, 
H. Norbertus van Gennep (Xanten) en de H. Thomas van 
Aquino. Ze zijn weergegeven in heldere kleuren die in 
overeenstemming zijn met hun levenswandel! Het rood 
van de kardinaal voor vitaliteit en kracht, het rood en 
blauw bij St. Paulus, blauw voor betrouwbaarheid en rood voor het martelaarschap, het goud 
(hier voor wit) bij de H. Norbertus die de Tanchelmisten (ketters) met succes bestreed, 
zuiverheid van geloof en ten slotte de H. Thomas van Aquino in het blauw (niet het zwart van de 
Dominicanen) voor de betrouwbaarheid. Thomas van Aquino was de voornaamste theoloog, 
wijsgeer, in de middeleeuwen. Drie van de vier afgebeelde heiligen dragen in hun rechterhand 
steeds een afbeelding van de H. Eucharistie, Carolus de kelk met het H. Bloed, Norbertus de 
monstrans ter aanbidding en Thomas de kelk en H. Hostie, de twee gedaanten van Christus 
tegenwoordigheid na de Transsubstantiatie. De H. Paulus heft zijn rechterhand ten teken, dat 
het Gods woord is dat hij verkondigt, zoals het opgetekend staat bij de evangelist Johannes en 
in zijn linkerhand houdt hij het boek waaruit hij onderricht en het zwaard van zijn 
martelaarschap. Carolus en Norbertus dragen, omarmen het Kruis en Thomas heeft het boek in 
zijn linkerhand.  
Paus Urbanus IV geeft Thomas van Aquino in 1263 de opdracht om de liturgische teksten voor 
Sacramentsdag (Corpus Christi) te schrijven en vast te stellen. Tot op de dag van vandaag 
worden deze teksten gebeden en bij de afsluiting na de aanbidding van het Allerheiligste 
worden de laatste twee strofen, beter bekend als ‘Tantum Ergo’, gezongen. De woorden aan 
het einde van de canon “Door Hem en met Hem en in Hem…” vinden hun oorsprong in de Brief 
aan de Romeinen 11, vers 36 van de apostel Paulus. Dit raam, uitgevoerd in neogotische stijl, 
vertelt vanaf het begin het geheim van het Allerheiligste. De Norbertijnen troffen het al aan, toen 
het patronaatsrecht werd bekrachtigd door de bisschop van Luik, Hendrik van Gelre in 1260, 
want er waren toen al vier begiftigde altaren, toegewijd aan het Allerheiligste Sacrament; aan 
O.L.Vrouw; aan het H. Kruis en aan St. Nikolaas. De laatste drie waren seculiere beneficiën. 
Een van de eerste pastoors, door Averbode benoemd, Jan van Tildonk wordt abt Jan II in 
Averbode, maar begin 1283 legt hij zijn ambt als abt neer en keert terug naar Venlo, waar hij in 
1297 sterft en wordt begraven in zijn St. Martinuskerk. Op zijn grafsteen stond te lezen; Ioannis 
ex abbate Averbodiensi pastoris Venlonensis. In 1298 ontvangt de Kerk de aflaatbrief vanwege 
de verering van het Allerheiligste Sacrament. In 2019 wordt de St. Martinuskerk verheven tot 
Basilica minor en heet dan Sint Martinusbasiliek.  
Een waardig Huis van en voor God.   
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Mededelingen 
Data 
2 februari 10.00 uur, Heilige mis met Blasiuszegen 
10 mei  10.00 uur, viering E.H. Communie in de Sint Martinusbasiliek 

Misintenties Parochie Sint Martinus en Kapel van Genooi 
Misintenties voor de Sint Martinusbasiliek kunt u aanmelden bij het parochiekantoor  
(tel.nummer 077-351.23.94). Deze misintenties worden geplaatst in de flyer die iedere week wordt 
gemaakt. Deze flyer ligt achterin de kerk en kunt u mee naar huis nemen. 

Delen van vreugde en verdriet 
In de afgelopen en komende maanden deelden en delen we als parochiegemeenschap vreugde 
en verdriet met elkaar. 
Het sacrament van het doopsel heeft of gaat ontvangen:  
Robbin Heldens   8 december 
George Peeren 12 januari 2020 
Floris Sieben    8 maart 
 
 
We namen in een kerkelijke viering afscheid van:  
Ank van Gasselt-Truijen, overleden 5 december 
Guus Lina, overleden, overleden 1 januari 2020 
 
 
Priester nodig? 
BELANGRIJK!  
Heeft u een priester nodig en uw eigen parochiepriester is niet bereikbaar?  
Bel dan 06-24845566. 
Dit nummer is automatisch doorgeschakeld naar de priester die op dat moment dienst heeft. Die 
priester krijgt u dan direct aan de lijn. 
 
Vaste eucharistievieringen in de Sint Martinusbasiliek & Kapel van Genooi 
In de weekenden: 

zaterdag om 17.00 uur, Kapel van Genooi 
zondag om 10.00 uur, Sint Martinuskerk 

Door de week: 
in de Sint Martinusbasiliek  * elke dag (behalve op maandag) om 09.00 uur;  

     * op vrijdag, aansluitend aan de viering, tot 12.00 uur aanbidding. 
in de Kapel van Genooi elke eerste zaterdag van de maand om 09.00 uur, speciaal voor 
roepingen tot het priesterschap 

 

Website Parochiefederatie Venlo en de afzonderlijke parochies; www.rkvwnlo.nl 
Voor de meest actuele informatie van de parochies in Venlo-stad 
kunt u terecht op de website van de parochiefederatie 
(www.rkvenlo.nl). Op deze site kunt u via het tabblad <parochies> 
naar de informatie over uw eigen parochie.  

 
 


