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Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook graag ontvangen? Zij kunnen hun naam en adres 
doorgeven aan het parochiekantoor (par.venlo.oost@home.nl). 
In de inhoudsopgave hieronder leest u welke onderwerpen hierin een plaats hebben. 
 

Een nieuwe jaargang 
 
We blikken hierin terug op de bijzondere momenten van de afgelopen weken en richten onze 
blik op de adventsperiode die over twee weken begint. 
 
Inhoudsopgave 
Een nieuwe jaargang ................................................................................................................ 1 
Deken Jos Spee - Het Kerstfeest is in aantocht! ........................................................................ 2 
Kerkwachters fêteren monseigneur Spee ................................................................................. 3 
Dekenale onderscheiding voor de heer Ger Derks .................................................................... 3 
Kerststallenproject voor de leerlingen van groep 6 ................................................................... 3 
Kerstvieringen in coronatijd...................................................................................................... 4 
Kerststallen in Venlo ................................................................................................................. 5 

Sint Martinusbasiliek .............................................................................................................. 5 
H. Familiekerk ......................................................................................................................... 5 
Kapel van Genooi .................................................................................................................... 5 
O.L.Vrouwekerk, Venlo-Zuid ................................................................................................... 5 
H. Michaelkerk ....................................................................................................................... 5 

Kerstnachtmis vanuit de Martinusbasiliek op L1 en Stadsomroep ............................................ 6 
Kerkbalans 2020 ....................................................................................................................... 6 
Livestream eucharistieviering vanuit de H. Familiekerk ............................................................ 6 
Kunstschatten in de Sint-Martinusbasiliek, deel 32; Luiklokken in de toren .............................. 7 
Mededelingen .......................................................................................................................... 8 

Data E.H.Communie en H.Vormsel ......................................................................................... 8 
Een kop koffie drinken na de mis? .......................................................................................... 8 
Misintenties Parochie Sint Martinus en Kapel van Genooi ...................................................... 8 
Delen van vreugde en verdriet ................................................................................................ 8 
Priester nodig? ....................................................................................................................... 8 
Vaste eucharistievieringen in de Sint Martinusbasiliek & Kapel van Genooi ............................ 8 

Website Parochiefederatie Venlo en de afzonderlijke parochies; www.rkvenlo.nl .................... 8 
  



Sint Martinusklokje jrg 5 – nr 2 kerstmis 2020 pagina 2 van 8 

 

Deken Jos Spee - Het Kerstfeest is in aantocht! 
Het Kerstfeest is in aantocht. 
Daarvan getuigen de vele versieringen in de straten en vooral in, aan en om de huizen en waar 
al niet meer? Binnen en buiten onze woningen getuigen we van het feest van het licht door vele 
lampjes constant te laten branden of gestadig knipperend. 
We geven er blijk van er met z'n allen plezier in te hebben en dat is goed! 
Maar het zal een totaal ander kerstfeest worden dan andere jaren sinds mensenheugenis. We 
worden beperkt in alles wat we gewoon zijn te doen, door de pandemie die Corona heet. We 
mogen maar met een paar mensen samenzijn op dit feest dat toch echt een familiefeest is. We 
moeten ons verbergen achter mondkapjes, moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Er is onrust bij 
velen over hun economische situatie en er zijn zorgen omdat de besmettingscijfers niet echt 
omlaag willen. Waar anders nog duizenden mensen in onze stad met Kerstmis naar de kerk 
gingen, mag nu nog slechts een kleine groep kerkgangers de viering bijwonen en mogen koren 
hun prachtige gezangen niet ten gehore brengen. Ja, het wordt zeker totaal anders. 
Maar al die lichtjes, versiering, muziek en woorden hebben hun plaats aan de buitenkant. 
Iedereen zal het Kerstfeest ook van binnen beleven, in het hart en er zo haar of zijn eigen 
gedachten bij hebben. Dat etaleer je niet zo gemakkelijk aan de gevel van je huis en het is te 
groots om het in de vorm van een tekst van enkele woorden uit te dragen. 
Daar, aan de binnenkant, om het zomaar uit te drukken, daar heb je de meeste kans om het 
Kerstfeest ten volle te beleven. Het Kerstgebeuren zelf dat zoveel eeuwen geleden plaatsvond 
was vooral een gebeuren dat zich afspeelde in het binnenste van de mens. 
 
Van Maria lezen we dat ze al deze dingen bewaarde in haar hart. Van Jozef dat hij overwoog 
om in stilte van haar weg te gaan en dat uiteindelijk toch niet deed. 
En we lezen dat het Kind geboren werd in de nacht, dat is het tijdstip waarop de wereld slaapt 
en mensen wegdromen van het alledaagse. 
De herders op de velden die niet dienen te slapen, maar de wacht moeten houden bij de kudde, 
die worden tot deelgenoot gemaakt van het Goddelijke initiatief. 
En wanneer de volgende ochtend de wereld ontwaakt is het wonder al geschied. 
Niets spectaculairs, geen koppen in de krant, geen sensatie. Dat hoort niet bij Gods werken. De 
mens die nadenkt in stilte, die overweegt en dan opstaat als een herder of als een koning, want 
dat doet er bij God niet toe, en die op weg durft te gaan en zijn hart wil openen, die ontvangt het 
licht en verstaat het Kerstfeest. 
 
En die diepe vreugde van binnenuit zoekt 
zich vanzelfsprekend een weg naar buiten. 
Die geweldige onovertroffen vreugde van 
Kerstmis wens ik u en jullie van harte toe.  
Mede namens het pastorale team, 
federatiebestuur, de parochieplatforms, 
medewerkers en vrijwilligers: 

Zalig en gezegend 
Kerstfeest! 

 
Deken J. Spee 
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Kerkwachters fêteren monseigneur Spee 
Ter gelegenheid van de bijzondere benoeming tot “Kapelaan van de Paus” van 
pastoor-deken Jos Spee hebben leden van de Kerkwacht van de Sint 
Martinusbasiliek, mede namens het parochieplatform van de Sint 
Martinusparochie de nieuwbenoemde “Monseigneur” een cadeau 
aangeboden: 
JEZUS, 2000 jaar geloofs- en cultuurgeschiedenis. 
 
En professionele kalligrafeerder heeft in het boek een gedenktekst 
aangebracht.  
 

Dekenale onderscheiding voor de heer Ger Derks 
De viering op afgelopen zaterdag, 5 december, in de Kapel van 
Genooi was een heel bijzondere voor alle bezoekers van de 
kapel maar in het bijzonder voor de heer Ger Derks. 
Meer dan 20 jaar zette hij zich vrijwillig als hulpkoster in voor de 
Kapel van Genooi en kweet hij zich toegewijd en enthousiast 
van zij taak ook al moest hij daarvoor een heel stuk rijden. 
Wegens leeftijd en om gezondheidsredenen heeft hij nu deze 
functie neergelegd. 
Deken Spee spelde hem bij deze gelegenheid het Dekenale 
Waarderingsteken op. 
De toekenning van deze onderscheiding werd onderschreven 
met een daverend applaus van de aanwezigen. De vriendin van 
de heer Derks deelde in de vreugde door een mooi boeket 
bloemen in ontvangst te mogen nemen. 
 
 

 

Kerststallenproject voor de leerlingen van groep 6 
De catechese werkgroep heeft voor elk leerjaar van de basisschool een project. Zo vierden de 
kinderen van groep 5 in de kerk met feest van Sintermerte. Het verhaal werd verteld met als 
thema “Geven, verdelen, verbinden”; de kinderen hadden wel in de gaten dat deze drie 
woorden iets met elkaar te maken hebben.  
Nu het kerstfeest nadert en de kerststal wordt opgebouwd staat het kerstfeest in de 
schijnwerpers voor de leerlingen van groep 6. 
Op school wordt eerst het kerstverhaal verteld: de Heilige 
Familie in de stal, de herders op de velden die naar de stal 
trekken en de Wijzen uit het Oosten die naar Bethlehem 
trekken, de ster achterna en de rol van Herodes. 
De leerlingen van groep 6 van de Martinusschool brengen een 
bezoek aan de kerststal in de Sint Martinusbasiliek: herkennen 
zij de groepen waarvan ze in het verhaal hebben gehoord? 
Wat vertelt het verhaal ons over onze tijd? Wanneer zij, net als 
de Drie Wijzen, een cadeautje aan Jezus zouden willen geven, 
wat zou dat dan zijn? Waarom? Wanneer zij een wens hebben 
kunnen zij deze in de kerstboom hangen. Vorig jaar leverde 
dat inspirerende en ontroerende teksten op. Ondertussen 
worden door de kinderen ook kerstliedjes gezongen; deze zijn 
op school ingestudeerd. 
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Kerstvieringen in coronatijd 
Alles is anders dit jaar, ook de kerstvieringen. De coronaregels zijn nog steeds van toepassing, 
dus, ontsmet je handen, draag eventueel een mondkapje en vooral HOUD AFSTAND. 
Omdat maximaal 30 personen zijn toegestaan is aanmelding noodzakelijk. 
In onderstaand overzicht ziet u alle kerstvieringen in Venlo. 
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Kerststallen in Venlo 
Komende weken zijn in alle kerken de kerststalbouwers aan de slag om er ook dit jaar 
weer iets moois van te maken.  

 
Sint Martinusbasiliek 
Zoals u wellicht bekend is de kerk door de week geopend 
door de aanwezigheid van de kerkwacht. Ook tijdens de 
kerstdagen zal de kerkwacht dagelijks een aantal uur 
aanwezig zijn. 
dinsdag t/m donderdag:  10.30 - 12.30 uur en 14.00 - 16.00 u 
vrijdag 14.00 - 16.00 uur 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur 
zondag 13.00 - 15.00 uur 
1e kerstdag 13.00 - 15.00 uur 

 2e kerstdag 13.00 - 15.00 uur 
 
H. Familiekerk 
Op de poster ‘Kerstvieringen in Venlo’ ziet u de tijden van alle 
vieringen die plaatsvinden in de H.Familiekerk. 
Aansluitend aan elke viering is de kerk nog drie kwartier tot één 
uur open. Onder de klanken van mooie kerstmuziek kunt u in alle 
rust de kerststal bezoeken. Misschien een mooie activiteit vlak 
voor de lunch. 
 
Kapel van Genooi 

 
En dan vergeten we natuurlijk niet dat een bezoek aan Maria van Genooi 
altijd de moeite waard is. In de kersttijd echter extra bijzonder door de 
kerststal in de kapel.  
De koster van Genooi, Léon Timmermans, heeft deze week de kerststal in de 
kapel weer opgebouwd. De kapel is dagelijks geopend van 08.00 - 17.00 uur. 
De kerststal blijft staan tot en met het feest van Drie Koningen. 
 
 
 

O.L.Vrouwekerk, Venlo-Zuid 
Pastoor Hafmans, een voormalige pastoor (1970-1987) van de H. 
Hartkerk, liet in de zeventiger jaren een kerststal maken bij een 
houtsnijder uit Kevelaer. De entourage waarin de kerststal jaarlijks een 
plek kreeg in de kerk veranderde van jaar tot jaar. Wat bleef waren de 
uit hout gesneden en gepolychromeerde beelden voorzien van textiele 
kleding. Deze kerststal heeft na de sluiting van de H. Hartkerk een 
nieuwe plek gekregen in de O.L.Vrouwekerk. Een kerststal die een 
bezoek meer dan waard is. Dat kan op 
25, 26 en 27 december van 12.00 tot 16.00 uur 
op woensdagmorgen 17, 23, 30 dec en 6 jan van 10 tot 12 uur 
 
H. Michaelkerk 

 
 
 
Buiten de kerkdiensten is de kerststal te bezoeken 
op 1e kerstdag van 11.30-12.15 uur 
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Kerstnachtmis vanuit de Martinusbasiliek op L1 en Stadsomroep 
Vanwege de coronamaatregelen kan maar een beperkte groep bezoekers de kerstvieringen 
meemaken. We moeten dus vaker onze toevlucht nemen tot het volgen van een viering op de 
televisie. 
Bisschop Harrie Smeets viert in besloten kring de kerstnachtmis in de Sint Martinusbasiliek. 
Deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden bij Stadsomroep Venlo. 
L1 zendt deze kerstviering op een later tijdstip tijdens de kerstdagen uit. 
 

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 november is de opbrengst ruim €17.000.  
Heel hartelijk bedankt daarvoor.  
Deken Spee beveelt mede namens federatiebestuur, pastoraal team en het 
parochieplatform de actie kerkbalans 2020 van harte bij u aan. 
 

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 32; Luiklokken in de toren 
 
Roependen in de toren. 
 
Van een geheel andere aard zijn de ‘kunstschatten’ van de kerk 
die praktisch onzichtbaar zijn, daartegenover wel goed hoorbaar, 
de “luiklokken”. Ze ’vertellen’ ons niets over bijbel verhalen, levens 
van heiligen of belangrijke gebeurtenissen, kerk en stad 
betreffend. De luiklokken zijn geen biblia pauperum, of toch wel, 
maar dan een klein beetje. Bij het gieten hebben de meeste 
klokken, die dus een ‘roepende’ functie vervullen, een naam 
gekregen, vaak vergezeld van de naam van de maker. Dit geldt 
ook voor de hier afgebeelde klok die in de Martinustoren hangt 
“Petit et Fritsen me funderunt”, ter hoogte van de eerste 
galmopening, op een hoogte van ongeveer 30 meter. 
Het is de klok die aan Maria is gewijd bij de inzegening en heeft 
als opschrift een prachtige ode aan Maria meegekregen, ontleend 

aan de Hymne “Salve 
Regina” en een 
aanroeping uit de 
litanie van Loreto; “Pia Sancta Dei Genitrix”, 
Liefdevolle Moeder van de Heer. Deze klok en nog 
drie andere luiklokken roepen de gelovigen naar de 
eredienst; zij vervullen, door hun klank bij de 
vormgeving en het gieten meegekregen, elk een 
eigen functie: bij hoogtijdagen in harmonieus 
samenspel en op zaterdagavond, als de zondag 
wordt ingeluid om 18.00 uur, op de tijdstippen dat op 

zondag de H. Mis of een andere liturgische viering begint, bij huwelijksplechtigheden of 
uitvaarten. Bij de laatsten bij het binnenkomen in de kerk een ander geluid dan wanneer de 
dierbare overledene de kerk wordt uitgedragen, begeleid met de sonore stem van de zwaarste 
luiklok en het zingen van “In paradisum deducant te angeli”. 
Eén luiklokje werd nog niet genoemd en wel het ‘Angelusklokje’, maar dat hangt dan ook niet in 
de grote toren, maar in het torentje op het dak boven de viering van de basiliek, de plaats waar 
schip en dwarstransept elkaar kruisen. Zijn naam heeft het ‘Angelusklokje’ te danken aan de 
tijdstippen, waarop het in vroeger tijden werd geluid; driemaal daags, te beginnen om zes uur ’s 
morgens, ’s middags om twaalf uur en bij het afsluiten van de dag om zes uur ’s avonds. Op die 
tijdstippen werd het Angelusgebed gebeden, dat begint met 
de woorden: “De engel des Heren heeft aan Maria 
geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.” 
En de tweede regel: “Zie de Dienstmaagd des Heren, Mij 
geschiede naar Uw woord.” (Luc.I, 38). Ze werd 
overschaduwd door de ‘Allerhoogste’, de bovennatuurlijke 
verwekking van Gods Zoon kon op natuurlijke wijze gevolgd 
worden door de geboorte van Jezus, het feest dat we nu ruim 
tweeduizend jaar later vieren met een ‘Gloria in Excelsis Deo. 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis’.  
De klokken kunnen ons dit niet laten zien, maar de engel boven de kerststal kan dat wel op de 
banderol die hij meedraagt. De klokken roepen ons op om te komen en in een oud kerstliedje, 
speciaal geschreven en gecomponeerd voor de kleuters, maar ook een aansporing voor de 
ouderen om er gevolg aan te geven, hebben de klokken een voorname taak! 

Ik hoor de klokken luiden, de klokken van de nacht. 
Ik ga op weg naar het Kindje, het Kindje dat me wacht. 

De lucht is vol geluiden, ik wil dat goed verstaan. 
Ik wil dat alle mensen bij het Kindje binnengaan. 
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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. 
 
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:  
Jan Lucker, 13 december 
 
We namen in een kerkelijke viering afscheid van:  
Gerardus Nijland, overleden 15 november. 
Leo Caniels, overleden 05 december 
 
 
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.  

 


