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Over grenzen heen 
 
God, 
we zijn onzeker en bezorgd 
Dingen lopen uit de hand 
Angst verspreidt zich sneller dan het virus 
Mijn buurman wordt een bedreiging 
Grenzen zijn gesloten 
Mensen raken geïsoleerd 
God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te garanderen 
God, toch zijn we onzeker en bezorgd 
U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en wantrouwen zich verspreiden 
U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloosheid en eenzaamheid wordt gevoeld 
U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en gemarginaliseerden 

We bidden u: 
Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, en nooit op te geven 
Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst de wereld verduistert 
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam en uitgesloten voelen 
God, we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw Geest 
Zelfs over grenzen heen 

Ds. Sören Lenz, Conferentie van Europese Kerken 
 
 

Feest Sint Martinus 11 november 2020 
Bisschop Harrie Smeets wil graag met een zekere 
regelmaat de eucharistie vieren in de basilieken van zijn 
bisdom. Bij voorkeur doet hij dat op een kerkelijke feestdag.  
Voor Venlo heeft hij gekozen voor woensdag 11 november 
a.s., de dag waarop we in Venlo de feestdag van Sint 
Martinus vieren, de patroonheilige van onze basiliek en van 
de stad Venlo. 
Deze dag is de eucharistieviering om 10.00 uur (dus NIET 
om 09.00 uur). Wanneer u in de gelegenheid bent deze 
eucharistie mee te vieren, bent u uiteraard van harte 
welkom. 
 
 

Overlijden Guus Hendrix 
Vrijdag 2 oktober bereikte ons het droeve bericht dat onverwacht is overleden Guus 
Hendrix. Elke donderdag was Guus als kerkwacht aanwezig in de basiliek om vragen 
van bezoekers te beantwoorden. 
De Sint Martinusparochie verliest in hem een trouwe en betrokken kerkwacht en de 
groep van kerkwachten verliest een fijne collega. 
Dat hij moge rusten in vrede. 
  

 

 
 
 
 

Sintermerte 
11 november 

2020 
om 10.00 uur 
in de basiliek 

 

 
 
 
 
 
 

Bisschop Smeets 
viert met ons 
het feest van 
Sint Martinus 
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Allerheiligen en Allerzielen 
Op zondag 1 november om 10.00 uur vieren we weer Allerheiligen, het feest waarop 
alle mensen worden geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel 
heiligverklaard zijn of niet. 
In dezelfde viering staan we ook stil bij onze lieve overledenen van het afgelopen jaar. 
Als parochiegemeenschap staan we in deze viering ook stil bij de lieve overledenen van 
het afgelopen jaar. De familie van de overleden parochianen ontvangt voor deze viering 
een persoonlijke uitnodiging. 
De kruisjes met daarop de naam van elke overledene hangen nu nog aan de wand 
achterin de kerk. Tijdens deze viering van Allerzielen krijgen ze een centrale plaats bij 
het altaar. 
Vaste gewoontes werden doorbroken in de coronatijd. Dat leverde voor vele overledenen en 
hun nabestaanden schrijnende situaties. In de periode van 10 maart tot 1 oktober was het 
afscheid nemen van een dierbare anders dan je als stervende en ook als 
nabestaande gewenst had. Ook velen van hen wensten graag een kerkelijke, religieuze 
afscheidsviering, echter dat bleek helaas onmogelijk. 
Ook aan deze overledenen willen wij denken tijdens de viering van Allerzielen 2020. 
Betreft deze situatie een naaste, uw echtgenoot of echtgenote, iemand uit uw eigen 
familie of kennissenkring? 
Wilt u zijn of haar naam met sterfdatum aan ons doorgeven (thea.kuijer@gmail.com)? 
Wij noemen hen graag bij name in de Allerzielenviering en gedenken hen met een 
kaars.  
 

Kerkbalans 2020  
Iets later dan u gewend bent, startte dit jaar de Actie Kerkbalans. In 
juni werden de brieven en de flyers verspreid, maar veel parochianen 
maakten hun jaarlijks bijdrage al eerder over. Ondanks de lockdown, 
ook in de kerken, vergaten vele parochianen de kerk niet. 

 
 
Eind september is de opbrengst ruim €150500. Laten we er samen voor zorgen dat we 
het streefbedrag van €22.000 (de opbrengst van voorgaande jaren) gaan halen. 
Heel hartelijk bedankt daarvoor.  
Deken Spee beveelt mede namens federatiebestuur, pastoraal team en het 
parochieplatform de actie kerkbalans 2020 van harte bij u aan. 
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Wereldmissiemaand 2020 
Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto 
‘Gelukkig de vredestichters’ (Mattheüs 5,9) voert Missio de 
campagne voor de Wereldmissiemaand.  
Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie 
staat in West-Afrika de vrede onder druk en wil Missio stemmen van hoop laten horen. 
 
Kerkdeurcollecte weekend 17 en 18 oktober 
Om Missio hierbij een financiële steun in de rug te geven zal een kerkdeurcollecte 
worden gehouden. 
 
Vrede onder druk 
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een 
voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en 
etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van 
een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. 
Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. 
Stemmen van hoop 
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de 
coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, 
priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede 
tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men 
de problemen het hoofd bieden. 
 

Nieuwe encycliek van paus Franciscus, Fratelli tutti (Allen broeders) 
In het afgelopen weekend (3 oktober) verscheen een 
nieuwe encycliek van paus Franciscus. De paus gaat 
zaterdag naar Assisi om daar zijn rondzendbrief met de 
titel ‘Fratelli tutti’ (Allen broeders) te ondertekenen. De 
nieuwe encycliek gaat over broederschap en sociale 
vriendschap. Het is de derde encycliek van paus 
Franciscus. 

Daags voor de feestdag van Sint-Franciscus reist de paus 
naar het graf van zijn heilige naamgenoot in Assisi, om daar zijn nieuwe encycliek te 
ondertekenen. Volgens de persdienst van het Vaticaan is die locatie bewust gekozen, 
omdat Sint-Franciscus op een bijzonder manier geldt als “heraut van vrede en 
broederschap”. Deze thema’s staan hoog op de agenda van de paus, benadrukt de 
Vaticaanse persdienst. Volgens de Duitse kardinaal Walter Kasper wil de paus met 
deze encycliek vooral handvaten bieden voor het samenleven in de tijd ná de 
coronacrisis. Voorafgaand aan de ondertekening zal de paus de eucharistie vieren bij 
het graf van St.-Franciscus. 

Een encycliek is een zogeheten rondzendbrief voor de hele kerk en "alle mensen van 
goede wil", waarin de paus zich duidelijk uitspreekt over een bepaald thema op 
sociaal-ethisch, pastoraal of leerstellig terrein. Een encycliek wordt gezien als een van 
de belangrijkste documenten die een paus kan publiceren. 

Ook de vorige encycliek (2015) van paus Franciscus (Laudato Si’) had een duidelijke 
link met Sint-Franciscus. De paus sprak zich daarin duidelijk uit over het milieu en de 
armoedeproblematiek, die volgens hem nauw met elkaar verbonden zijn. Hij de 
noemde aarde “ons gemeenschappelijk huis” en pleitte voor een eerlijke verdeling van 
goederen en grondstoffen. De eerste woorden van Laudata Si’ (Wees geprezen) 
waren ontleend aan het Zonnelied van Sint-Franciscus. 
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Carillonconcert in Venlo 
Het laatste carillonconcert van dit seizoen vindt plaats op 
zaterdag 10 oktober om 14.30 uur. Dus u heeft nog één kans 
toehoorder te zijn van een carillonconcert. En dat is een 
bijzonder concert, met een Venloos randje. 
Samen met de carillonbespeler Marcel Diebers musiceert het 
Fortissimo Koperkwartet, bestaande uit Kiki Severijns, Thijs 
Moonen, Jork Coenen en Quinn Tabbers. 

 
 
Om dit beroemde Venlose carillon, bestaande uit 59 klokken 
met een gewicht van bijna 2400 kilo goed te beluisteren zijn 
de beste plaatsen het Rosarium en de tuinen van een aantal 
horecagelegenheden (De Loft, Stadstuinen, Hotel Puur). 

 

Nacht der Zielen, 2 november  
Op maandag 2 november 2020 zal in de Jongerenkerk de Nacht der Zielen 2020 
plaatsvinden, in een andere vorm dan we gewend zijn.  
Corona heeft ons geleerd dat wat zo vertrouwd en gewoon was plotseling niet meer kan 
en anders moet. Vaste patronen en gewoontes veranderden en veranderen nog steeds. 
Afscheid moeten nemen van een dierbare, afscheid moeten nemen van wat gewoon 
was is niet altijd makkelijk en zet ons leven soms behoorlijk op de kop. Hierover gaan 
de gedachten in deze nacht der Zielen en de film ‘De beentjes van Sint Hildegard. 
Dit jaar v.w. corona schuiven we de filmavond en de Nacht der Zielen in elkaar. 
Programma van De Nacht der Zielen 2020 
Op maandag 2 november 2020 bent u vanaf 18.30 uur welkom. 
18.30 uur Inloop en ontsteken van een lichtje 
19.00 uur beginnen met een woord van welkom, gedachte en muziek van Bente 
19.15 uur start de film ‘De beentjes van Sint Hildegard’. 
21.00 uur Afsluitende gedachte en muziek door Bente en aansluitend een nazit met 
koffie en thee. 
Iedereen is van harte welkom, MAAR 
AANMELDEN VERPLICHT VIA ’T GROENEWOLD: 
info@stichtinggroenewold.nl of telefonisch 077-3546689 
De Beentjes van Sint Hildegard 
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij 
het er benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van 
begeleid wonen. De beentjes van Sint-Hildegard is een komisch drama 
over het los willen breken uit vastgeroeste patronen. 
 

Livestream eucharistieviering vanuit de H. Familiekerk 
Nog steeds is de eucharistieviering vanuit de H.Familiekerk te 
volgen via een livestream. Het tijdstip is steeds zondag om 
11.00 uur.  
De livestream gaat via Youtube. Ons Youtube-kanaal heet Kerkepaortje. 
Onderstaande link is ook steeds te gebruiken wanneer een eucharistieviering via 
livestream te volgen is:  
https://www.youtube.com/channel/UCuA1QSxBbe1kxSqCde-4KZg 
Ook kunt u deze streaming rechtstreeks bekijken via onze Facebook-pagina: Kerkepäörtje 
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Kunstschatten in de Sint-Martinusbasiliek, deel 30; Ontmoeting-6 
In het laatste raam op de lange wand van de noordelijke 
zijbeuk heeft Cornelis van Straaten twee ontmoetingen 
afgebeeld, die de hele ramencyclus in het brede gedeelte van 
deze zijbeuk passend afsluiten. In het benedengedeelte viert 
koning Salomon de overbrenging van de Ark van het Verbond 
met de Heer, die in de Davidsburcht op de berg Sion werd 
bewaard, naar de Tempel in Jeruzalem. Koning Salomon 
begon met de bouw in het vierde jaar van zijn koningschap 
van Israël toen er rust was aan de grenzen van Israël en 
koning Chiram van Tyrus hem alle hulp had toegezegd om het 
benodigde cipressenhout voor de bouw te leveren in ruil voor 
levensmiddelen aan zijn hof. Tijdens de bouw werden alle 
stenen aangeleverd, op maat gemaakt in de steengroeve, 
want geen geluid van het bekappen van de steen mocht 
gehoord worden, waar het huis van de Heer moest verrijzen. 
Koning Salomon had ruim 150.000 vaklui, oppermannen en 
opzichters, gedurende de zevenjarige bouwtijd in dienst. Toen 
de bouw voltooid was werden alle vorsten en oudsten van het 
volk in vergadering bijeengeroepen, om de Ark van het 
Verbond met de Heer, over te brengen vanaf de berg Sion, 
naar de berg Moria waar de Tempel gebouwd was. De koning 
en het volk gingen voor de Ark uit en er werden veel schapen 
en runderen geofferd. De “Ark” met daarin slechts de twee 
stenen tafelen die er door Mozes in waren gelegd, kreeg 
plaats in de achterzaal van de tempel. Nauwelijks was dit 
gebeurd of een wolk verscheen boven hen en nadat Salomon 
de Heer een belofte had gedaan kwam het vuur vanuit de 
wolk en verteerde de offergaven.  
Dit laatste tafereel, met centraal het offer brengen bij het 
inwijdingsfeest van de tempel in het 478ste jaar na de uittocht 
van de Israëlieten uit Egypte, wordt hier door van Straaten op 
een kleurrijke wijze uitgebeeld. Zelfs de rijkdom waarmee 
Salomon de Ark omringde heeft de kunstenaar niet vergeten, 
want de cherubs die Salomon in goud had laten maken en die 
reikten van muur tot muur en met de vleugels boven de ark 
tegen elkaar kwamen, zijn in het raam afgebeeld boven de ark 
die recht boven Salomon staat. Links bovenin is een gedeelte 
met lichtblauw en daarin heeft Van Straaten een stukje van 
een kapiteel verwerkt, waarop een draagbalk rust. Zijn 
verbeelding van dit offer uit dankbaarheid, dat “het woord van 
God” een waardige plaats heeft gekregen in de Tempel, wordt 
niet alleen in het beneden-, maar ook in het bovengedeelte 
van dit raam nog eens benadrukt. In dat bovengedeelte vieren 
in 1924 vijf Nederlandse bisschoppen met kardinaal Willem 
Marinus van Rossum, het Heilig Misoffer bij gelegenheid van 
het 27ste Internationale Eucharistische Congres in Amsterdam. 
In de Ark van Mozes werden de Stenen Tafelen bewaard met 
daarop Het Woord van God, duidelijk gemaakt door de 
Evangelist Johannes. Deze vertelt in het eerste hoofdstuk van 

het Evangelie vers 1 en 2, dat in het begin het Woord bij God was en het Woord God was. In 
vers 14 over de menswording van Christus, die begint op 25 maart als de engel Gabriël Maria 
boodschapt en met Kerstmis bij de geboorte van Christus tastbaar wordt, zegt hij kort en 
bondig: “En het Woord is vlees geworden”.  
Op Witte Donderdag bij de instelling van het sacrament van de H. Eucharistie geeft Christus zich 
onder de gedaanten van brood en wijn voor altijd aan ons met de woorden: “Dit is mijn Lichaam, Dit is 
mijn bloed”. In het tabernakel worden de woorden van God van den beginne af, zijnde de Liefde van 
God voor zijn volk en Christus als zoon van God, deel uitmakend van de H. Drie-eenheid, 
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tegenwoordig. Hier ligt het wezenlijke verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Waar de 
Israëlieten De Ark slechts op afstand mogen benaderen, is het ons vergund om Hem te ontmoeten in 
de H. Eucharistie, bij het ontvangen van dit Sacrament. Het is niet voor niets dat de Godslamp dag en 
nacht brandt, nog eens onderstreept door de drie kettingen waaraan de lamp hangt, ten teken van 
Gods aanwezigheid als triniteit in het tabernakel. De ingebruikname van de Tempel in Jeruzalem en 
de Eucharistieviering in 1924 in Amsterdam, waarvan het stadswapen is afgebeeld op de bidstoel 
waarop drie bisschoppen de viering volgen, is kleurrijk in beeld gebracht. We moeten ook de 
wapenspreuken van de bisschoppen, helemaal onderaan in beeld gebracht, niet vergeten, evenals 
het raam in de westwand van deze beuk, waar het vijfde eeuwfeest van de kerkwijding op 13 
november 1430 wordt herdacht, met daarboven de afbeelding van de Jacobsladder. Jacob droomt 
van de hemel, waar wij als volgelingen van Christus de hemel al praktisch voor het grijpen hebben in 
de ontmoeting met God in de H. Eucharistie, wanneer we leven naar zijn “Woord” op de Stenen 
Tafelen, die aan Mozes werden overhandigd nadat die de berg Horeb had beklommen. Wij kunnen 
vanaf de zaal van het Laatste Avondmaal de kruisdood op Golgotha en de Verrijzenis met Pasen God 
permanent ontmoeten en dit vieren in het Sacrament van de H. Eucharistie in “Onze St. 
Martinusbasiliek”. 
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Mededelingen 
Data E.H.Communie en H.Vormsel 
In het schooljaar 2020-2021 wordt de E. H. Communie ontvangen zowel door de leerlingen van 
de huidige groep 5 (die afgelopen schooljaar in groep 4 zaten) als door de nieuwe leerlingen 
van groep 4. De vastgestelde datum voor de Sint Martinusschool is 25 april. 
In overleg met het bisdom wordt de datum van het H. Vormsel nog vastgesteld. 
Deken J Spee 
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/gaat ontvangen:  
Laurens van Zantvliet, 9 augustus 2020 
 
We namen in een kerkelijke viering afscheid van:  
Ellen Bonsel, overleden 23 augustus 2020 
Gène Haanen, overleden 1 september 2020 
 
Het sacrament van het huwelijk dienden elkaar toe: 
Claudia-Teresia Irawan en Douwe Korstanje op 10 augustus 
 
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.rkvenlo.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.  

 


