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Pinksteren, feest van vernieuwing, door deken Jos Spee 
Heel de paastijd met zijn zeven zondagen en het Hoogfeest van Hemelvaart, 
hebben wij geen publieke liturgische vieringen kunnen houden in onze kerken. 
Heel verdrietig voor velen. Heel bizar ook.  
Wij hopen op nieuwe tijden.  
De Pinkstergeest die wij verwachten, is de Geest van vernieuwing en nieuw leven,  
de Geest die het aanschijn der aarde zal vernieuwen.  
 
Hemelvaart wijst naar boven.  
Het Pinksterfeest wijst naar beneden. 
Pinksteren heeft niets te maken met iets dat opstijgt 
en dat je al gauw niet meer kunt volgen. 
Pinksteren is eerder iets als vuur waaraan je je kunt warmen,  
als licht dat je leidt door de duisternis. 
Pinksteren is als een heftige wind in een zeil, 
waardoor het schip meer vaart krijgt. 
Het heeft iets van een regenbui op dorre grond 
die daardoor weer vruchtbaar wordt; 
een wegwijzer die de verdwaalde de juiste richting toont. 
Pinksteren heeft te maken met fluiten en feest, 
met bezieling en vernieuwing. 
 
 
Kom H. Geest vervul de harten van uw gelovigen 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
Zend uw Geest uit  
en alles zal herschapen worden,  
en Gij zult het aanschijn der aarde 
vernieuwen. 
 
 
Zalig Pinksteren, 
Deken Jos Spee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een afbeelding uit het belangrijkste werk van Giotto (14e eeuw): de frescocyclus 
in de Scrovegni-kapel in Padua (Italië) 
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De kerken gaan weer open, maar... 
De kerken gaan weer open, maar wel stap voor stap. 
 
Op 1 juni (Tweede Pinksterdag) is de eerste dag dat er weer 
publieke vieringen kunnen plaatsvinden, maar wel met 
restricties: 
- maximaal 30 personen per 1 juli worden dit 100 personen 
 om die reden moet er vooraf gereserveerd worden. 

voor de St. Martinusbasiliek kan dat bij deken Spee  
(telefonisch 06-12 99 98 49) 

- de 1,5 meter afstand geldt ook in de kerken 
- desinfecterend materiaal is aanwezig 
Zie de poster hiernaast. 
 
 
 
 
 
 

De betekenis van Sacramenstdag, door deken Jos Spee 
Donderdag 11 juni is het feest van Sacramentsdag. In de kerk zal dit feest gevierd worden op 
zondag 14 juni, de laatste dag van de ‘witte periode’ in de kerk. Hierna kleurt de kerk weer 
groen. 
Wat een bijzondere situatie maken we mee, nu al maanden, door het corona-virus, niet op 
publieke wijze de H. Eucharistie gevierd kan worden. 
Ik herinner me een verhaal over Titus Brandsma die in het concentratiekamp niet de 
mogelijkheid kreeg om zelf de H. Mis op te dragen. En hoe hij verlangde naar deze innige 
vereniging met de Heer. Het verhaal vertelt hoe - door een of andere wonderlijke speling van 
het lot - het mogelijk bleek enkele H. Hosties binnen te smokkelen in een vreemde ciborie: een 
brillenkoker. En hoe pater Titus deze onder zijn arm klemde en meenam naar de wasruimte 
waar hij, na een innig “Onze Vader”, de hosties deelde met zijn mede-kampgenoten. In deze 
intense vereniging met de Heer hebben zij kracht gevonden om de brute behandeling en zelfs 
de dood te ondergaan die hen werd aangedaan. 
Ook wij hebben lange tijd de viering van de Eucharistie en de H. Communie moeten missen. 
Niet dat ik dat wil vergelijken met de verschrikkingen zoals boven genoemd. Maar het deed wel 
pijn. Gelukkig kon de viering wel gevolgd worden via de moderne media. Een voordeel en tóch 
anders. En je kunt je geestelijk verenigen met de Heer, allemaal waar. Maar Eucharistie is niet 
slechts een onderdeel van het gelovig leven, maar centrum. De H. paus Johannes Paulus II, 
wiens 100ste geboortedag wij dit jaar vieren, sprak over Ecclesia de Eucharistia: de kerk is uit of 
leeft uit de Eucharistie.  
Al eeuwenlang heeft de kerk hier in onze streken de Eucharistie dankbaar en veelvuldig gevierd 
en aanbeden: plechtige hoogmissen, processies, lof en aanbidding. In de St. Martinusbasiliek 
wordt een eeuwenoude bul bewaard uit 1291 waarin aan de gelovigen die hier het Allerheiligste 
aanbidden een aflaat wordt verleend door de toenmalige Paus. Er is een eeuwenoude 
Aartsbroederschap van het Allerheiligst Sacrament, die de zorg had/heeft de verering van de 
het Allerheiligste te bevorderen.  
Hier in het Zuiden is het nog redelijk gemakkelijk deel te nemen aan de Eucharistie, in het 
weekend zowel als door de week. Dat is niet in alle delen van ons land zo. Wij hebben nu de 
pijn gevoeld van het gemis. Mag dat ons brengen tot hernieuwde aandacht, waardering en 
dankbaarheid. 
Wanneer de nieuwe regels van de Bisschoppen dat mogelijk maken zullen wij zo snel mogelijk 
de publieke viering van de Eucharistie hervatten en op Sacramentsdag het Allerheiligste 
uitstellen ter aanbidding. 
 
Deken J Spee  
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Livestream eucharistieviering vanuit de H. Familiekerk 
Tot die tijd is besloten in Venlo eucharistievieringen te gaan 
livestreamen vanuit de H. Familiekerk. 
Het tijdstip is steeds 11.00 uur. Op dat moment start ook de 
streaming. 
 
 

De livestream gaat via Youtube. Onze Youtube-kanaal heet Kerkepaortje. 
 
Onderstaande link is steeds te gebruiken wanneer u een mis via livestream wilt volgen: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCuA1QSxBbe1kxSqCde-4KZg 
 
Ook kunt u deze streaming rechtstreeks bekijken via onze Facebook-pagina: Kerkepäörtje 
Het is het gemakkelijkst wanneer u zich abonneert op dit livestreamkanaal. Onderaan het beeld 
staat een rode knop om u te abonneren op deze livestream. Op het moment dat de livestream 
van start gaat, ontvangt u hiervan automatisch een melding. 
Zowel de livestream als het abonnement zijn gratis. 
 

Verborgen verleden: Agnes Huyn 
In 1631 verrees de kapel van Genooi op de puinhopen van een voormalig klooster. De zusters 
Annunciaten waren de nieuwe bewoners en vereerders van de Heilige Maria. Om het klooster 
te vrijwaren van oorlogsgeweld door de belegering van Venlo door Prins Frederik Hendrik 
werden twee zusters erop uitgestuurd met een ‘politieke’ missie. De onderhandelingen slagen. 
Agnes Maria Huyn, geboren in Amstenrade (bij Valkenburg) in hetzelfde jaar dat het eerste 
klooster werd opgericht (1614), meldde zich in 1626 als jonge meisje aan de poort van het 

klooster. Zij was overtuigd van haar roeping en wilde intreden. Zij 
noemde het klooster “de leerschool der deugden van Maria”. 
Gebroken door ziekte, strenge boetvaardigheid en lichamelijke 
kastijding overleed zij op 28-jarige leeftijd bijna als een heilige. In 
de volksmond werd zij de ‘Heilige van Venlo”. 
Een paar jaar na haar dood heeft men haar 
graf geopend om haar schedel als relikwie te 
vereren. Sinds 1797 wordt deze schedel 
bewaard in een kluisje in de wand van de 
Kapel van Genooi. 
DoerakFilm maakt onder de naam “Verborgen 
Verleden” een serie films. In deze serie werd 
ook de zoektocht naar de schedel van Agnes 
Huyn vastgelegd. 
 
Omroep Venlo heeft deze film onlangs 
uitgezonden. U kunt deze bekijken via de link: 

https://www.facebook.com/239072336114052/posts/3065050760182848/ 
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75 jaar bevrijding Venlo; vier Venlose geestelijken herdacht. 
12 september 2019 startte in Mesch, de eerste Nederlandse plaats die werd 
bevrijd, de viering van 75 jaar bevrijding Limburg. Als een lint van feesten 
trok deze herdenking door Limburg om op 3 maart 2020 te eindigen in 
Venlo, de regio van Arcen, de laatste bevrijde plaats van Limburg. 
28 februari 1945 werd Roermond bevrijd. Op deze dag 75 jaar later werd in 
de Christoffelkathedraal van Roermond stilgestaan bij de 78 gearresteerde 
Limburgse priesters. En dan hebben we het nog niet over de vele 
vrouwelijke religieuzen en met de kerk verbonden leken die tijdens de 
oorlog werden vermoord. Velen van hen werden vervoerd naar verschillende 
concentratiekampen. 24 priesters en vele religieuzen lieten daar het leven. 
Het hier genoemde aantal van de omgekomen priesters, religieuzen en kerkelijk betrokken 
leken is groter dan dat in andere bisdommen. De reden is dat juist in Limburg veel van het 
verzet werd georganiseerd vanuit de kerk. Zo ook in Venlo, zo 
zeer zelfs dat de kapelanie (aan het huidige Kerkepäörtje) van 
de Sint Martinusparochie bij de Duitsers bekend stond als een 
‘verdacht bolwerk van verzetsactiviteiten’. Bij de minste of 
geringste aanleiding werden geestelijken van de Sint 
Martinusparochie opgepakt. 
Op 5 maart 1995, Venlo was toen 50 jaar bevrijd, werd aan de 
achterzijde van de Sint Martinusbasiliek onderstaande 
plaquette aangebracht ter nagedachtenis aan vier Venlose 
geestelijken die hun werk in het verzet met de dood hebben 
moeten bekopen. Het is een teken dat geestelijken binnen het 
verzet een groot risico namen. 
De Augustijner pater Thomas Rodr vervaardigde het kruis dat 
zich daarboven bevindt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie waren zij? 
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Deken van Oppen (Maastricht 1882 - 1943 kamp Vught) 
Toen Jules van Oppen (*1882), na een bewogen jeugd, in 1927 werd benoemd tot deken van 
de Sint Martinuskerk wijdde hij zich aan de vele kunstschatten in de kerk. Hij liet ze restaureren 
en kocht nieuwe kunst aan. Al in 1935 zag Van Oppen de gevaren van het Nationaal 
Socialisme in Duitsland en verzette zich daartegen. Direct na de bezetting van Nederland werd 
hij hier actief in het verzet. Hij redde het Allerheiligste en het beeld van O.L.Vrouw van Genooi 
en verzette zich tegen Duitse films die in de bioscoop van Venlo werden gedraaid. Naar zijn 
mening waren deze immoreel en anti-vaderlands. Van waarschuwingen door de Duitsers trok hij 
zich niets aan met als gevolg dat Jules van Oppen, volgens de Duitsers een ‘gevaarlijke man’ in 
september 1942 werd opgepakt en naar kamp Amersfoort werd gestuurd. Vandaar werd hij op 
16 januari 1943 overgebracht naar kamp Vught. Door alle ontberingen een menselijk wrak 
geworden overleed hij daar op 16 februari 1943. Aderverkalking werd vermeld als de 
doodsoorzaak, de werkelijk reden was de volledige verzwakking als gevolg van de 
mensonterende behandeling. 
Al die jaren droeg Van Oppen zijn brevier bij zich.  
Wat een verrassing toen dat brevier onlangs door de vorige deken, deken van Rens (nu deken 
in Sittard), ter hand werd gesteld van deken Jos Spee. De Duitsers hebben in de oorlog al het 
brevier van deken van Oppen per post gestuurd aan zijn familie, woonachtig in Sittard. Hierbij 
zat het verzoek dit brevier te schenken aan de Sint Martinusbasiliek om bij gelegenheid ten toon 
te stellen. Daarvoor wordt een passend moment gezocht. 
 
De foto’s hierbij tonen de brevierpagina Pentecostes, Pinksteren. 

 
 
Kapelaan Jacques Naus (Helden 1913 - 1945 Bergen-Belsen) 
Deken van Oppen was dan wel weggevoerd uit Venlo, de verzetsgroep waarvan hij deel 
uitmaakte, zette het werk voort. Dit betrof onder andere het bieden van hulp aan (joodse) 
onderduikers. Kapelaan Naus speelde hierbij een centrale rol. Onder de rook van de 
Kommandatur (villa aan de Lohofstraat) werd in augustus 1943 in de zangzaal achter de 
kapelanie de eerste aanzet tot die organisatie gegeven. Er ontstond een netwerk van 
vertegenwoordigers van diverse katholieke organisaties, medewerkers van de gemeente en 
voedseldistributiebureaus. 
Naast Jacques Naus speelde ook collega-kapelaan Grad van Enckevort hierin een rol.  
Met hulp van alle geestelijken uit de regio ontstond een scala aan onderduikadressen. Zo werd 
voorkomen dat jonge mannen in Duitsland te werk werden gesteld. Na verloop van tijd moesten 
beiden zelf onderduiken. Twee maanden na deze vergadering moesten de beide kapellans 
Naus en Van Enckevort zelf gebruik maken van hun eigen organisatie; toen de Duitsers aan de 
deur van de kapelanie kwamen waren de beide “Die schwarze Brüder” gevlogen. 
Tijdens een vergadering (21 juni 1944) van de Landelijke Organisatie voor onderduikers in 
Weert kwamen Duitsers binnenstormen, verraad! Jacques Naus was een van degenen die door 
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de Duitsers werden meegenomen. Via Maastricht ging hij op 5 september op transport naar 
Oranienburg-Sachsenhausen. In het “Diplomatenblock” was de situatie redelijk te noemen, naar 
omstandigheden, en kregen geestelijke de gelegenheid hun geestelijke arbeid te doen. Maar, 
de opmars van de Russen, zorgde ervoor dat Jacques Naus en anderen op 5 februari 1945 
werd overgebracht naar Bergen-Belsen. De omstandigheden waren erbarmelijk; een uitbraak 
van tyfus volgde,  
Op 15 april diende een collega geestelijk Jacques Naus het Sacrament van de Zieken toe. Van 
de bevrijding door de Engelsen kon hij niet meer genieten, hij overleed en zijn lichaam werd 
bijgezet in een massagraf in Bergen-Belsen. 

 
 
 
 
De attributen van kapelaan Jacques Naus 
- zijn hoed 
- zijn minireisset bestaande uit een kleine 
altaarsteen en bedieningsset 
- het boek dar vorig jaar over hem is 
uitgekomen. 
 
 
 
 
 

Pater Christofoor Meulendijks (Asten 1895 - 1945 Bergen-Belsen) 
Ook werkzaam in de Venlose Sint Martinusparochie was pater Christofoor Meulendijks, lid van 
de Congregatie van het H. Hart. Ook hij hield zich bezig met illegale activiteiten en zijn 
herhaaldelijke uitingen tegen de nazi-propaganda. Dit leidde ertoe dat hij op 1 mei 1944 werd 
gearresteerd en werd opgesloten in Maastricht. Een maand later op Sacramentsdag (8 juni) 
werd hij overgebracht naar Kamp Vught. Met een collega-kapelaan wist hij medegevangenen 
moed in te spreken. 
Op 5 september 1944 (‘Dolle Dinsdag’) gaat de SS over tot de evacuatie van het kamp. 
Samen met de mannelijke gevangenen wordt Christofoor de volgende dag op transport 
gezet naar Sachsenhausen bij Oranienburg. Ernstig verzwakt door maandenlange 
ontberingen en stelselmatige mishandeling, wordt hij op 6 februari 1945 binnengebracht 
in Bergen-Belsen. Tegen het einde van de oorlog door de Duitsers gebruikt als 
‘dumpplaats’ voor zieke gevangenen die vanuit andere kampen op dodenmars daar 
naartoe werden gezonden. Zij die Bergen-Belsen halen, worden daar aan hun lot 
overgelaten. Als gevolg van de extreem slechte omstandigheden in het kamp brak 
spoedig een vlektyfusepidemie uit die in de maanden rondom de bevrijding aan 
duizenden gevangenen het leven kostte. Pater Christofoor overleed in maart 1945 aan 
ziekte en fatale uitputting.  
 
Dominee Henk (Hendrik) de Jong (Heeg 1911 - 1945 Haarlem) 
De vierde naam op deze gedenksteen is dominee Hendrik de Jong. In 1940 werd hij benoemd 
als dominee bij de Gereformeerde Kerk in Venlo. In zijn eigen huis aan het Nolensplein nam hij 
onderduikers op. Dit en zijn werk binnen de illegaliteit leidden tot een overval door Duitse 
Sicherheitsdienst op 4 maart 1944. Dominee de Jong wist echter via het dak te ontsnappen en 
dook onder bij familie in Amsterdam. Daar zette hij zijn verzetswerk voort bij de illegale krant 
Trouw. De Duitsers bleven op hem azen en op 27 januari 1945, op weg naar een bijeenkomst 
van het Nationaal Steunfonds, werd hij echter alsnog door de Gestapo gevangengenomen. Hij 
was terecht in de Polizeigefängnis aan de Weteringschans. Als represaille voor aanslagen 
werden vaak ter dood veroordeelden uit deze gevangenis geëxecuteerd. Dit overkwam ook 
Hendrik de Jong. Samen met zeven andere verzetsstrijders werd hij op 12 februari 1945 
geëxecuteerd op de Jan Gijzenbrug in Haarlem.  
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Kerkbalans 2020 is gestart 
Dit jaar is alles anders, thuis, op het werk en ook in de kerk: de Actie 
Kerkbalans start dit jaar wat later dan u van ons gewend bent. 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u ook de flyer Kerkbalans aan. 
Wij kunnen uw financiële steun niet missen, want ook voor de kerk 
veroorzaakt de coronacrisis een financiële aderlating. 
 
Deken Spee beveelt mede namens federatiebestuur, pastoraal team 
en het parochieplatform de actie kerkbalans 2020 van harte bij u aan 
met de hierna volgende brief. 
 
 
 
Geachte lezers van het Martinusklokje, 
 
Mede door de inkomsten via de actie kerkbalans is het kerkbestuur in 
staat de pastorale zorg voor de parochianen, de catechese-vorming voor 
jongeren, het diaconale werk en het onderhoud van de kerk een zichtbare 
plaats te blijven geven in onze parochiegemeenschappen. De actie 
Kerkbalans is van levensbelang voor de kerken. Alleen door uw steun kan 
de kerk een plaats van samenkomst en van betekenis blijven inhet 
centrum van Venlo. Ook in het reeds begonnen jaar 2020 wordt de Actie 
Kerkbalans gehouden.  

Momenteel zitten we midden in de Coronacrisis. Daardoor kunnen in de kerk geen reguliere 
kerkdiensten worden gehouden. Wel is de kerk open voor bijzondere gebeurtenissen als uitvaarten. 
Voor de kerk betekent deze situatie dat zij een belangrijke bron van inkomsten, de wekelijkse 
collectes en stipendia voor misintenties, misloopt. De kerk realiseert zich ook dat de coronacrisis 
voelbaar is voor parochianen. Echter, dit zal niet voor iedereen in even sterke mate het geval zijn. Wij 
hopen dat, mocht deze crisis min of meer aan u voorbijgaan, wij een beroep op u mogen doen om de 
Actie Kerkbalans 2020 te steunen met een, eventueel extra, bijdrage. Hiermee helpt u de kerk om het 
gemis aan reguliere inkomsten enigszins te compenseren. 

Op de site van de federatie (www.rkvenlo.nl) onder het tabblad ‘zakelijke diensten’ kunt u lezen 
wanneer uw gift aan de kerk volledig aftrekbaar is van de belastingen. 

Wanneer u uw bijdrage aan de Aktie Kerkbalans 2020 al heeft overgemaakt, bedanken wij u 
daarvoor. Wanneer u daartoe nog niet gekomen bent, hopen wij weer op uw bijdrage te mogen 
rekenen.  

De rekeningnummers van de parochies van Venlo-Oost vindt u in de bijgevoegde flyer Kerkbalans. 
Wilt u erbij vermelden dat het de kerkbijdrage 2020 (KB2020) betreft? Alvast hartelijk dank. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het parochiekantoor 
(par.venlo.oost@home.nl of 077-3512394). Ontvangt u nog niet de digitale nieuwsbrief Drieluik en 
wilt u deze graag gaan ontvangen? Ook dat kunt u doorgeven aan het parochiekantoor. 

 

In de hoop op uw steun te mogen rekenen, tekent, 
met vriendelijke groeten, 
Pastoor-deken J.H.W. Spee 
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Kunstschatten in de Sint-Martinusbasiliek, deel 27; Ontmoeting-3 
Het derde raam vanaf het westen van het brede gedeelte van het 
noordtransept laat ons weer twee taferelen zien, een uit het Oude en een 
uit het Nieuwe Testament. Ontmoetingen, die hun oorsprong vinden in 
de vlucht, uit angst voor wat kan gebeuren in het onderste gedeelte van 
het raam, en in het bovenste gedeelte vanwege teleurstelling over de 
gebeurtenissen en min of meer ook ontgoocheling in de persoon, die hun 
volle vertrouwen genoot, die Israël zou bevrijden van de bezetters, maar 
nu door diezelfde bezetters ter dood was gebracht, mede op aanraden 
van de Opperpriesters van het Joodse volk. 
De hoofdpersonen in beide taferelen zijn afgebeeld in witte bovenkleren, 
voor het overige zijn beide ramen sober van kleur gehouden, maar wat er 
wel uitspringt, de rode kleur, de kracht van de vleugels van de engel die 
Elia brood en drinken brengt. De door de Heer aangestelde profeet Elia, 
die de valse profeten van Baäl ter dood heeft laten brengen is op de 
vlucht voor de vergelding van Izebel, de echtgenote van Koning Achab, 
die met zich heel zijn volk van de Heer had afgewend en tot afgoderij en 
een verderfelijke levenswandel was vervallen. Elia krijgt met het door de 
engel aangereikte brood en de kruik met water de boodschap van de 
Heer uit zijn schuilplaats te komen en op de berg voor hem aan te 
treden. Enkele opdrachten moet Elia van de Heer vervullen; in 
Damascus Hazaël tot koning van Aram, Jehu tot koning van Israël en 
Elisa tot zijn opvolger zalven. 
In het bovenraam zien we de wederwaardigheden van twee leerlingen op 
Paasdag, die Jeruzalem ontvluchten, omdat ze teleurgesteld zijn. Dit 
vertellen ze als ze onderweg zijn aan een man die zich bij hen voegt en 
Jezus is, maar zij zien het niet en beschouwen Hem als een 
vreemdeling, die ze ontmoeten, nadat hij hun de vraag heeft gesteld wat 
ze zo druk aan het bespreken zijn. Beiden zijn verwonderd dat Hij niet 
weet wat de afgelopen dagen gebeurd is in Jeruzalem. Dat Jezus van 
Nazareth ter dood is gebracht, de man die machtig was in woord en werk 
voor God en het hele volk van Israël, die is begraven maar nu al drie 
dagen dood is en de vrouwen van onze groep zijn vanmorgen bij het graf 
geweest en hebben zijn lichaam niet meer gevonden, ze hebben wel 
engelen gezien, maar Hemzelf hebben ze niet gezien. Dan spreekt 
Jezus hen aan en herinnert ze aan de woorden die Jezus sprak toen Hij 
nog onder hen was, dat de Heer dit alles moest lijden. Ondertussen zijn 
ze Emmaüs genaderd en omdat de dag al voorbij is willen ze iets eten en 
nodigen de ‘vreemdeling’, die eigenlijk zijn reis wil voortzetten uit, om 
samen de maaltijd te gebruiken. Aan tafel gezeten neemt ‘Hij’ op een 
gegeven moment het brood in zijn handen en zegent het en op dat 
moment worden hen de ogen geopend. De rechtse figuur kijkt als het 
ware verdwaasd naar Jezus, met vooruitgestoken kin en de links zittende 
slaat de handen eerbiedig samen en op dat moment verdwijnt Jezus uit 
hun ogen. In alle haast verlaten ze de herberg om naar Jeruzalem terug 
te keren om hetgeen hen overkomen is aan de andere leerlingen 
kenbaar te maken.  
Hetgeen in het beneden- en bovenraam wordt uitgebeeld, heeft in beide 
gevallen te maken met de ‘redding’ van Israël en in beide gevallen 
krijgen de ‘hoofdfiguren’, Elia en de Emmaüsgangers, een opdracht. Elia 
moet zijn opvolger Elisa (mijn God is heil) zalven die profeet zal zijn, de 
boodschapper voor het volk van Israël en Cleophas en zijn metgezel, de 
twee Emmaüsgangers, krijgen de onuitgesproken boodschap ingegeven 

door de Zegening van het brood, Zijn verrijzenis bij de andere leerlingen kenbaar maken. Wat 
de beide Emmaüsgangers op Paasdag reeds ervaren bij het begin van de maaltijd met Jezus, 
dat ze begrijpen en geloven, overkomt de Apostelen met in hun midden Maria, de moeder van 
de Heer, als de door Jezus beloofde Geest op hen neerdaalt met Pinksteren.  
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Mededelingen 
Data 
Viering E.H. Communie in de Sint Martinusbasiliek is uitgesteld naar volgend jaar. 
Een kop koffie drinken na de mis? 
Elkaar even ontmoeten na de H. Mis, even napraten onder het genot van een 
kop koffie? Zodra de tijden weer wat normaler worden, komt dat 
koffiemomentje er zeker aan. 
 

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 ontvangen:  
Floris Sieben op 8 maart 
Jenna van Peij op 14 maart 
 
We namen in een kerkelijke viering afscheid van:  
Martha Tinneveld - Cox, overleden 2 maart 
Lies Hendrickx - Herinx, overleden 27 maart 
Elliwe Peters - Baur, overleden 27 maart 
Hay van Gasselt, overleden 29 maart 
Mia Gommans - Stals, overleden 28 april 
Stef Hendrikx - van Welie, overleden 29 april 
 
Het sacrament van het huwelijk gaan elkaar toedienen:  
Shirley Stoll en Marco Tomesen;  

de geplande datum in mei wordt verschoven naar waarschijnlijk september 
 
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.  

 


