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Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook graag ontvangen? Zij kunnen hun naam en adres 
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In de inhoudsopgave hieronder leest u welke onderwerpen hierin een plaats hebben. 
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Pasen in coronatijd, overweging van deken Spee 
 
 
Na de maartse buien met hagel en onweer, breekt toch de 
lente zich steeds meer baan. Bomen worden weer 
frisgroen, het wordt langer licht, de zon wint aan kracht en 
lentebloemen gaan weer bloeien. Het nieuwe leven dat 
gloort brengt ons ook in de sfeer van Pasen. We gaan met 
de Heer de weg van gevangneming, lijden en dood om 
vreugdevol te mogen vieren dat de dood niet het laatste 
woord heeft. Dat is de kern van heel ons christendom. 
In onze geseculariseerde maatschappij, worden de grootste 

christelijke feesten steeds meer aangeduid met de namen van de seizoenen. Kerstmis 
wordt winterfeest en Pasen Lentefeest. Grote winkelketens nemen daarbij soms het 
voortouw. Dan blijft er ook niets meer over dan kerstboom en paashaas. 
Maar deze feesten hebben een veel diepere inhoud. Daarom ben ik zo blij dat  
- ondanks de beperkingen door de corona-maatregelen - The Passion in Roermond, zij 
het anders dan anders, tóch doorgaat. Dat er toch Passiespelen komen. Je kunt daar 
genuanceerd over denken, maar dit houdt toch het verhaal van dood en verrijzenis des 
Heren levend. 
Is er leven na de dood? Het is één van de grondvragen waarmee vele mensen 
worstelen. De meesten in onze westerse maatschappij, zo lijkt het, duwen deze vraag 
weg en doen alsof ze genoeg hebben aan het smalle leven dat ze nu leiden. 
Ondertussen blijft de vraag woekeren en steekt ze in momenten van tegenslag in alle 
hevigheid op. Het moet ons niet verwonderen dat zo vele mensen wanhopig worden, 
vluchten in drugs of alcohol, of nog erger, wanneer het perspectief in dit leven benauwd 
aan het worden is. Er helemaal geen uitzicht meer is. 
Wanneer we echt geloven in de verrijzenis, zijn er geen hopeloze tijden meer, dan 
bevat alles wat moeilijk is al de kern van de verrijzenis. Dat verrijzenisgeloof mag in ons 
vlees en bloed worden. We zien het in de natuur waar, tegen de schijn in, het nieuwe 
leven zich een baan breekt. 
Staan wij op uit alles wat ons ter neer drukt. De Heer is werkelijk verrezen! De Oosterse 
christenen begroeten elkaar op Pasen met deze woorden: "De Heer is verrezen" en dan 
antwoordt degene die begroet wordt: "Ja, Hij is werkelijk verrezen".  
In deze geest wens ik u en jullie allen van ganser harte een Zalig Paasfeest. 

Deken Jos Spee 
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Op weg naar Pasen 2021  
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Palmhöltjesoptocht, zondag 28 maart 
De Stichting Kinderfeesten Venlo organiseert 
ieder jaar voor de kinderen een 
Palmhöltjesoptocht. Vorig jaar viel die 
festiviteit in het corona-water. 
Dit jaar heeft de stichting een manier bedacht 
om dit kinderfeest, uiteraard coronaproof, niet 
stilzwijgend voorbij te laten gaan. 
 
De Stichting Kinderfeesten wil de traditie van 
het Palmhöltje in ere houden, binnen de 
kaders van de huidige pandemie. 
Daarom stelt de stichting ‘knutselpakketjes’ ter beschikking zodat ouders thuis met hun 
kinderen een traditioneel Palmhöltje kunnen maken.  
Deze pakketjes kunnen tot 22 maart gratis besteld worden via 
info@kinderfeestenvenlo.nl 
 
Een tweede aspect van de traditie is de korte kinderviering in de Sint Martinusbasiliek 
gevolgd door de grote optocht door de stad. Deze activiteit kan op deze manier helaas 
nog niet doorgaan. 
De traditionele optocht door de stad wordt vervangen door een rondje om je eigen huis 
of in de eigen straat. 
Omdat de kerkelijke viering met de zegening van de Palmhöltjes ook bij deze traditie 
hoort, zal ook dat dit jaar anders worden ingevuld. 
De traditionele zegening van het Palmhöltje gaat in aangepaste vorm wel door. Deken 
Spee zal om 11.15 uur een kort woordje tot de kinderen en hun ouders zeggen en 
daarna een algemeen zegengebed uitspreken over de Palmhöltjes. Dit korte woordje 
door de deken en de algemene zegening zal voor de Sint Martinusbasiliek plaatsvinden 
en via een livestream thuis te volgen zijn (livestream op de Facebookpagina van de 
Stichting Kinderfeesten. 
 
 
 

Bisschop Harrie Smeets in Smakt op het feest van Sint Jozef 
Op het feest van Sint Jozef, vrijdag 19 maart, vierde bisschop 
Smeets met pelgrims de eucharistie in de Jozefkapel in Smakt. 
Zijn boodschap tijdens die viering was:  
“Doe als Jozef en ga je opdracht niet de uit de weg.”  
Volgens de bisschop begreep Sint-Jozef niet altijd wat hem 
overkwam, maar aanvaardde hij het leven zoals het was en 
probeerde hij er het beste van te maken. “Jozef was geen 
dromer, maar een realist. De zin van het bestaan is vaak te 
vinden in wat God van je vraagt, ook als je het niet begrijpt,” 
aldus Mgr. Smeets. 
Volgens de bisschop is dat een levenswijsheid die ook voor 
mensen van vandaag geldt. 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Dat is het thema van de Actie kerkbalans 2021. 
Voor veel mensen is de kerk niet weg te denken uit hun leven: 
samen komen om je geloof in God te delen, maar ook om elkaar 
te ontmoeten. Dat geeft een bijzondere band. 
Kerkbalans vraagt om te investeren in de toekomst, in een 
levende kerk. 
Als we graag zien dat toekomstige generaties zich ook welkom 
weten in de kerk, dan moeten we er nú voor zorgen dat de kerk 
toekomst heeft, door zelf het geloof voor te leven en door te 
geven, maar ook door de eigen parochie financieel mee te 
ondersteunen.  
Daarom geven we vandaag voor de kerk van morgen. Daarom 
starten we ook dit jaar in mei de Kerkbalans-campagne.  
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Vastenaktie 2021, hoe gaat het op de school in Kitase? 
Bart van der Grinten beschrijft hieronder kort welke impact de 
steun van de Vastenactie Kitase Dekenaat Venlo heeft. 
 
Sinds 2017 wordt door de CO Foundation – Creating Opportunities, in samenwerking 
met een kleine lokale school, de Holy Child Model School, gepoogd om het onderwijs in 
Kitase te verbeteren. Daartoe zijn, dankzij de ondersteuning van de Venlose 
Vastenaktie, een aantal belangrijke activiteiten opgestart.  
Als eerste is gekeken naar het niveau van de leraren, waarbij bleek dat zij in de meeste 
gevallen niet over de juiste papieren beschikten en daarnaast ook zelf veel problemen 
hadden met een aantal eigen vaardigheden. Alle leraren van de school krijgen nu 
ondersteuning bij het verder studeren om in ieder geval een aantekening als leraar te 
halen. Daarnaast zijn en worden cursussen gegeven hun eigen vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Ook is er gezorgd voor leermaterialen die aansluiten bij de methode om 
vaardigheden te ontwikkelen bij leerlingen tussen de 4 en de 10 jaar, zodat de leraren 
die zich bewust zijn van het belang van de vaardigheden, deze kunnen overdragen op 
de leerlingen. De komst van de container met nieuwe lesmaterialen biedt hierbij nieuwe 
mogelijkheden. 
Dit alles met als doel de jongere kinderen in Kitase zodanig te ontwikkelen dat zij veel 
beter in staat zijn om te leren en zich op die manier kunnen ontworstelen aan de hen 
omringende armoede. 
Inmiddels is dankzij ontvangen subsidie begonnen met het renoveren van de Holy Child 
Model School. De laatste vier klaslokalen van het gebouw zijn af en ook al in gebruik. 
Daarnaast is de rest van het gebouw klaar wat betreft muren, vloeren en het dak. De 
afwerking en plaatsing van deuren en ramen moet nog gebeuren. Daarmee zijn we echt 
al een heel stuk op weg. De foto’s laten zien wat de renovatie in de klaslokalen voor 
impact heeft op de omgeving waar onderwezen wordt.  
De Vastenaktie 2021 stelt zo de CO Foundation in staat om de jonge rurale Afrikaan 
optimaal te scholen en zo een fundament te leggen op basis waarvan informatie en 
kennis kan worden gebruikt voor het opbouwen van een persoonlijkheid. Dit zorgt voor 
een wezenlijk andere mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en zodoende een 
duurzame ontsnapping uit de onderste lagen van de Afrikaanse samenleving mogelijk 
te maken. 
 
Helpt u mee?  
U kunt uw financiële steun overmaken op: 
IBAN NL21INGB 000 300 0046 
t.n.v.  Missiesecretariaat Roermond 
o.v.v. Project Kitase dekenaat Venlo 
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Kunstschatten in de Sint-Martinusbasiliek, deel 35; Pietà  
 
“Onse lieve vrouw ternoet“, zo werden de mariabeelden met op hun schoot het dode 
lichaam van Jezus genoemd, in het noordelijk stroomgebied van Rijn en Maas, in het 
hertogdom Gelder, waar de voertaal Nederlands was. Na 1713, toen het Pruisisch 
gebied werd en het Hochdeutsch verplicht, duurde het nog tot na het congres van 
Wenen in 1815 voordat het Hochdeutsch voertaal, dus de officiële taal werd, ook in het 
gebied tussen Rijn en Maas, dat Duitsland werd.  
Het beeld, een Pietá, dat sinds kort een plaats heeft gekregen, in een tot nis 
omgebouwde oude kerkingang van de noorderbeuk van de Sint Martinusbasiliek, is van 
de hand van een niet met naam genoemde beeldhouwer, al zijn er stemmen die het 
willen toewijzen aan het atelier van ‘de meester van Elsloo’, maar dat lost de anonimiteit 
van de maker niet op, aangezien niemand weet wie de meester van Elsloo was, of waar 
hij werkte. Wel moeten we erkennen, dat het beeld van een wonderlijke schoonheid is, 
ook al toont het ons de ‘dolores’ van een moeder die haar zoon na de afname van het 
kruis waaraan hij stierf, in een laatste afscheid niet alleen voor zichzelf wil houden, 
maar ons ook wil laten zien dat haar zoon Jezus, het middelpunt van het gebeurde is. 
Hij was de kruisdood gestorven om ons te verlossen en door zijn verrijzenis op derde 
dag na zijn dood ons de weg te wijzen, dat door het aanvaarden van smart en vreugde, 
uiteindelijk het ‘eeuwig leven’ ons deel zal zijn. Was het bij de ‘annunciatie’ niet Maria, 
die tot de engel sprak “mij geschiede naar Uw Woord”.  
In de hof van Ghetsemani, waar Jezus zich met zijn leerlingen na het Paasmaal 
genoten te hebben in Jeruzalem had teruggetrokken, over de beek Trans Cedron, bad 
Jezus tot zijn vader: “indien het mogelijk is, laat deze kelk mij voorbij gaan: nochtans 
niet gelijk ik wil maar gelijk Gij!” (Math. XXVI, 39), en dan nog een tweede keer, nadat 
hij zijn leerlingen weer slapend aantrof: “Mijn Vader, kan deze kelk niet voorbijgaan, 
tenzij ik hem drinke, uw wil geschiede!” en nadat hij de leerlingen verlaten had bad hij 
voor de derde keer met dezelfde woorden en wanneer hij dan terugkomt zegt Hij hen, 
dat zijn uur genaderd is. (Math. XXVI 40-45). Bij de evangelisten Marcus en Lucas 
wordt hetzelfde verhaal over de overgave van Jezus aan de wil van de vader, korter 
weergegeven. (Marc. XIV, 36 en Luc. XXII, 42-43.) De evangelist Johannes gaat aan dit 
voorval stilzwijgend voorbij en begint direct met het verraad van Judas Iskarioth.  
Deze gebeurtenissen staan in de evangeliën opgetekend, maar niet de ‘Smart’ van 
Maria. Dit beeld van Maria is uit het gelovige volk ontstaan in de loop der jaren, want 
hoe kan het zijn dat het afscheid nemen van een geliefde, niet beschreven wordt, zeker 
wanneer een moeder haar kind ten grave moet dragen. Deze verering nam dermate 
vorm aan, dat het erop leek dat Maria de hoofdpersoon was waar het om ging en de 
kruisdood van Jezus die ons de verlossing heeft gebracht op de achtergrond dreigde te 
geraken. Het is toch weer allemaal in de juiste proportie gebracht door theologen en in 
goede banen geleid en zo zijn de ‘Zeven Smarten van Maria’ vastgelegd, feestdag 15 
september.  
De hieronder groot afgebeelde Pietá wordt geflankeerd door vijf kleine afbeeldingen 
van, men zou zeggen, óók Pietá’s, maar dat klopt slechts ten dele. De afbeelding rechts 
is het beeld dat zich bevindt onder het oksaal, bij binnenkomst van de kerk links en het 
beeld onder de grote afbeelding is deel van het Maria-altaar, beide Pietá’s. De twee 
afbeeldingen boven zijn eigenlijk beweningen, dat wil zeggen, dat kort voor de 
graflegging afscheid wordt genomen; het is wel een oud gebruik, maar niets in de bijbel 
verwijst naar deze gebeurtenis. De linkse afbeelding is van de kruisweg in de kerk en 
de rechtse is het bovenste gedeelte van het voorlaatste raam in de zuidbeuk. Op beide 
wordt de kruisafname, de “XIII. Statie“, afgebeeld. Rest nog de afbeelding links, een 
houtsnijwerk uit het hoofdaltaar, waarop alle genoemde personen, betrokken bij de 
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gang naar Golgotha, graflegging of verrijzenis voorkomen, maar centraal het dode 
lichaam van Christus op de schoot van zijn moeder Maria. Men zou het als een 
combinatie van ‘bewening’ en ‘treurnis van Maria’ kunnen beschouwen. 
Het beeld van de onbekende beeldhouwer, die een prachtig beeld heeft geschapen, dat 
alles van droefenis uitstraalt, is een ‘echte Pietá’, de moeder alleen met haar kind, dat 
ze liefdevol ondersteunt in een laatste omarming, zover een dood lichaam dat toelaat. 
De droefheid is haar van het gezicht af te lezen, wat zal er in haar omgaan bij de 
gedachte aan de ‘Annunciatie’ toen ze het ‘mij geschiede naar Uw Woord’ uitsprak? In 
een flits zullen de smarten en de vreugden die ze samen met hem heeft beleefd aan 
zich voorbij hebben zien gaan, zoals dat bij alle moeders het geval zal zijn in een 
dergelijke situatie, die toen en nu herkend wordt. 
De moeder die steeds met ons meeleeft en door haar uitstraling de bedroefden steun 
geeft, want haar smart was groter dan de onze, de “Moeder van Smarten” voor ons in 
Venlo “DE DREUF MERIE’. 
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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:  
In februari zijn er geen doopvieringen geweest.  
Ook staan er momenteel geen doopjes gepland. 
 
We namen in een kerkelijke viering afscheid van:  
Ellen op de Laak - Hoorn, overleden 26 januari 
Jan Boermans, overleden 22 februari 
Willy Sonnemans - Tomassen, overleden 4 maart 
Sef Seelen, overleden 5 maart 
 
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.  

 


