
 
 

 
 
Nieuwsbrief voor alle parochies van de Federatie Parochies Venlo 
 

OP WEG NAAR PASEN TEN TIJDE VAN CORONA 
 

WIJ ZIJN IN GODS HAND 
 

Het lijkt wel een science fiction verhaal waar we in zitten. Een niet voor het oog 
zichtbare vijand, bedreigt ons, in ons dagelijks bestaan. Onze gezondheid, ons leven, 
onze economie, alles wat de maatschappij gaande houdt. Een groot deel van de 
wereld is lamgeslagen. Vele mensen leven in onzekerheid: hoe lang gaat het duren, 
hoe gaat het met mijn werk, mijn bedrijf, mijn studie, mijn verzorging en mijn dagelijks 
leven? Die onzekerheid brengt natuurlijk voor veel mensen angst met zich mee. 
Ouderen die kwetsbaar zijn, door leeftijd en gezondheid, die wonen in 
zorginstellingen, en nu geen bezoek mogen krijgen. De stad is onwezenlijk stil. Veel 
zakenmensen sluiten hun winkeldeuren of uitgaansgelegenheden, gedwongen of 
omdat er toch niemand komt. Zorgen zijn er hoe dat nu verder moet. 
We zijn er natuurlijk aan gewend dat we bijna alles kunnen regelen in normale tijden. 
We voelden ons misschien bijna onaantastbaar. Hadden een onschokbaar geloof in 
de wetenschap. We zullen alle ziektes kunnen overwinnen! 
Nu blijkt een virus ons daarin met twee voeten op de grond te zetten. Het leven is 
niet maakbaar. De natuur laat ons hier zien hoe machtig natuurlijke processen 
kunnen zijn.  
Maar deze gedwongen rusttijd brengt ook het beste in veel mensen naar boven. Ze 
melden zich als vrijwilligers bij de ziekenhuizen om de mensen in de zorg te helpen. 
Ze bellen spontaan eenzame mensen op die noodgedwongen geen contact met 
anderen kunnen hebben. Ze schrijven lieve kaartjes naar mensen die het zwaar 
hebben. Bloemen worden cadeau gedaan. Dankbaarheid komt op voor hen die 
zorgen en verzorgen in de medische wereld, maar ook voor bijvoorbeeld 
vakkenvullers in supermarkten en wordt in de vorm van applaus buiten en in winkels 
tot uitdrukking gebracht. We zijn geen elkaar bestrijdende individuen meer, maar 
samen mens. 
En we merken dat velen weer – soms van heel diep – hun toevlucht nemen tot onze 
Schepper en vooral tot Moeder Maria. Er branden vele malen méér kaarsjes bij Maria 
in Genooi. Een stil gebed, om rust en vertrouwen, om 
spoedige bevrijding van het virus, van de pandemie, 
ondersteund door een kaarsje met een “vlemke van 
verlangen”.  
In de St. Martinusbasiliek hangt een klein Mariabeeld in de 
zijbeuk. Dat beeld, gemaakt in 1797, dat eeuwenlang in een 
van de smalle straatjes van de oude stad heeft gehangen, is 
misschien bijna niemand opgevallen. Sinds 1930 hangt het in 
de Basiliek, waarschijnlijk omdat de bebouwing in die straten 
afgebroken is. Het heeft de titel: “Behoudenis der kranken”. 
Hier vonden mensen ongetwijfeld troost tijdens epidemieën 
en andere moeilijke omstandigheden. Dagelijks heb ik met 
een heel klein groepje mensen na de dagelijkse mis een 
“mini-bedevaart” gemaakt, om daar te bidden en een “vlemke 
van verlangen” op te steken. 
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SanCta DEI GenItrIX, VENLOnensIUM SalVatrIX. Heilige Moeder van God. 
Beschermster der Venlonaren (1690). Deze randtekst (chronicum) stond op een 
koperen plaat, met fijn gegraveerde lijnen van het beeld van O.L. Vrouw, sprekend 
gelijkend op Maria van Genooi. Het is nog steeds onze bede en onze wens. 
Alles, wereld en het leven zijn niet maakbaar. Alle kunde en kennis zijn daar, zo blijkt, 
niet toe in staat. Maar wij mogen ons toevertrouwen aan de zorg en liefde van God, 
die ook handen en voeten krijgt waar mensen er voor elkaar zijn in moeilijke en 
kwetsbare situaties. En de voorspraak van Maria zal ons troosten en helpen. 
We mogen ons voelen, zoals de grote beeldhouwer Rodin, dat uitgedrukt heeft in 
een beeld, ergens in een van de Parijse musea: Een grote sterke hand, Gods hand 
en daarin een klein spartelend mensje. Wij zijn in Gods hand en dus veilig. 
 
Deken Jos Spee 

Richtlijnen van de bisschoppenconferentie 
We dachten dat we de maatregelen nu wel kenden en voor de Goede Week en 
Pasen een planning van de vieringen konden maken. Niets bleek echter minder 
waar. De nieuwe richtlijnen die de overheid presenteerde in de persconferentie van 
23 maart, afgelopen maandag, leren ons dat er tot en met 31 mei geen vieringen 
mogen plaatsvinden. Ook bijeenkomsten met meer dan 30 personen zijn verboden. 
Daarmee vervalt ook de mogelijkheid tot publieke vieringen door de week. 
Wanneer de richtlijnen niet worden verlengd en niet verder worden aangescherpt 
betekent dit alles dat we tot en met Eerste Pinksterdag niet in de kerk mogen 
samenkomen om met elkaar de eucharistie te vieren.  

Extra Urbi et Orbi door paus Franciscus in verband met Corona; vrijdag 27 maart 
Komende vrijdag 27 maart zal de paus om 18.00 uur op het bordes van het lege 
St.-Pietersplein in Rome een gebedsviering leiden met aanbidding van het H. 
Sacrament en aan het einde de zegen ‘Urbi et Orbi’ geven. Dit is zeer bijzonder. 
Normaal gesproken geeft de paus deze zegen voor ‘Stad en Wereld’ alleen op 
hoogfeestdagen als Kerstmis en Pasen. De gebedsviering wordt vrijdag door het 
Vaticaan live uitgezonden via diverse kanalen. 

Deze zegen Urbi et Orbi staat in het teken van 
het coronavirus. 
“We willen de pandemie beantwoorden met de 
eensgezindheid van het gebed, met compassie 
en met tederheid. Laten we verenigd blijven”, 
aldus paus Franciscus. 
“Laten we onze nabijheid voelbaar maken aan 
de personen die het meest eenzaam zijn en 
het het meest moeilijk hebben. Onze nabijheid 
aan de artsen, de werkers in de 
gezondheidszorg, verplegers en verpleegsters, vrijwilligers… Onze nabijheid aan de 
autoriteiten die strenge maatregelen moeten opleggen, voor ons eigen bestwil. Onze 
nabijheid aan de politie, de soldaten die op straat proberen steeds de orde te 
bewaken, om ervoor te zorgen dat de dingen die de regering vraagt om te doen voor 
het welzijn van allen ten uitvoer worden gebracht. Nabijheid aan allen.” 
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Eucharistieviering door de week 
Ten tijde van de Corona-crisis verzorgt KRO-NCRV sinds woensdag 18 maart van 
maandag tot en met zaterdag een live-stream van de eucharistieviering en de 
dagsluiting vanuit Hilversum. Deze vieringen worden online uitgezonden via de 
website (https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk).  
Op deze manier wil KRO-NCRV pastorale zorg bieden aan mensen in deze tijden, 
waarin het coronavirus heerst. 
Deze viering is maandag tot en met zaterdag: om 09.30 uur vanuit de Mariakapel van 
de St. Vituskerk te Hilversum. 
 

In deze tijd van crisis heeft de bisschoppenconferentie voor ons het volgende gebed 
God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, 

dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. Amen.  
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Nieuw rooster voor de vieringen vanaf nu tot en met Pasen 
Het rooster voor de vieringen in de Goede Week en met Pasen komt te vervallen. Hierna 
staat aangegeven wat daarvan de gevolgen zijn voor alle vieringen in dit ‘Corona-tijdperk’. 
 
Palmzondag, 5 april 
Op Palmzondag zullen er dus geen vieringen plaatsvinden met gelovigen. Wel zulIen 
de leden van het pastorale team in een besloten viering, zonder gelovigen, de 
palmtakken zegenen. Na deze zegening van de palmtakken kunnen parochianen 
deze palmtakken komen afhalen in de kerk. Ook de bestelde huispaaskaarsen 
kunnen dan worden afgehaald. Op dat moment kunnen de aanwezigen deze gewijde 
palmtakken mee naar huis nemen. 
H.Familiekerk  St. Martinusbasiliek OL Vrouwekerk H.Michaelkerk 
11.00 - 12.00 uur  11.00 - 12.00 uur  11.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.00 uur 
 
Witte Donderdag, 9 april 
Ook de vieringen van Witte Donderdag komen door dit jaar te vervallen. De leden 
van het pastorale team zullen samen, zonder gelovigen, een bescheiden viering 
houden. 
Om geestelijk en in gedachten bij deze viering betrokken te zijn, staat hierna een kort 
gebed voor de Witte Donderdag, de dag van het Laatste Avondmaal, de dag waarop 
de instelling van de eucharistie gedenken. 

Mijn Jezus, 
ik geloof dat Gij 

in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.  
Ik bemin U boven alles 

en wens U in mijn hart te ontvangen. 
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; 

daarom bid ik U: 
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.  

Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart 
en verenig mij geheel en al met U. 

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. 
 
 
Goede vrijdag, 10 april, Individuele gelegenheid tot de Kruisweg in alle kerken 
’s Middags Op Goede Vrijdag vindt er ’s middags in geen enkele kerk de gezamenlijke 

Kruisweg-viering plaats.  
 Wel zijn alle kerken van 14.00 - 16.00 uur geopend voor degenen die 

‘s middags individueel willen stilstaan bij de kruisdood van Christus. Voor hen 
zijn teksten beschikbaar met bij elke kruiswegstatie een overweging. 

 
In een besloten viering, zonder de aanwezigheid van gelovigen, herdenkt het 
pastoraal team de kruisdood van Christus. 
Om in gedachten daarbij betrokken te zijn staat op de volgende pagina een kort 
gebed. 
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Het openingsgebed van de liturgie op Goede vrijdag. 

 
God, 

de dood die als een erfenis van de eerste zonde 
was overgegaan op heel het nageslacht, 

hebt Gij teniet gedaan 
door het lijden en sterven 

van Christus, uw Zoon, onze Heer. 
Wij bidden U: 

maak ons gelijkvormig aan hem: 
dat wij, die van nature 

het beeld van de aardse mens 
in ons gedragen hebben, 
door uw heilige genade 

het beeld mogen dragen van de hemelse mens: 
Christus onze Heer. 

Amen. 
 
 
Paaszaterdag  - Paaswake, 11 april 
Ook de rituelen en de viering van Paaswake zullen door het pastorale team in alle 
beslotenheid worden gevierd. 
Tijdens deze viering worden de paaskaarsen voor alle kerken gewijd. Daarna worden de 
gewijde kaarsen door vertegenwoordigers van de verschillende kerken meegenomen naar 
hun eigen kerk. 
 
In de kerk kunt u deze Paasavond niet de paaswake vieren. Om toch een paasviering 
mee te maken kunt u op televisie de paaswake volgen.  
Dit jaar wordt deze uitgezonden  op NPO 2 

uit de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk in Roermond  
van 23.15 - 00.30 uur. 
Voorganger is de deken van Roermond, Rob Merkx. 

 
Eerste paasdag, 12 april 
De Paasviering wordt uitgezonden vanuit 

de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk in Roermond  
op NPO 2  
van 11.00 - 12.00 uur. 
Voorganger is de bisschop Mgr. Harrie Smeets. 

 
Aansluitend wordt uitgezonden de zegen Urbi et Orbi door paus Franciscus 
     om 12.00 uur 
gevolgd door Pasen in Rome met Antoine Bodar 
     om 12.20 uur 
 
Tweede paasdag, 13 april 
Geen viering op televisie 
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Lied door de Venlose Mirthe van Dijk 
De Venlose singer-songwriter Mirthe van Dijk beschrijft in het onderstaande lied hoe 
Corona het leven in Venlo in zijn greep heeft.  
We daon dit saame, saame neet allein 
we daon dit saame, saame staon we sterk. 
En doot ein bietje extra veur de minse um dich haer 
Geef wat leefde aan ein ander, we slaon os heej doorhaer. 
Alle straote haos verlaote de meiset minse werke thoës 
En auk de schoële meuste sloëte, ik heb mien kinder noow in hoes 
En in de winkel um de hook, laaje minse kerkes vol 
Oet paniek of ings gebaore, pakke zej de letste rol 
Resautants en auk de kroege, alles laeg, alles toe 
De kins dien Venlonaerkes gaeve veur ein bietje steun of zoë 
En de trein en bus blief rieje, met ein man of 10 messchien 
Um te komme op bestumming, nao dien werk, wao mosse zien? 
Genne wedstrijd in de Koel, zelfs gen training op ’t graas 
En auk de Venloop moos beslöete det ut dees maond neet mier waas 
En auk de eige onderneemer mak zich zörg in deze tiëd 
Geit ’t financieel wal lökke? Of raak ik die zaak noow kwiët? 
En auk de minse in de zörg staon klaor met man en mack 
Huurse ’s aoves ein applaus vuul dankbaarheid verwach 
En in ut Gashoes werke helde, daag en nach in deez tied 
Um te zörge veur de kranke, wievuul raake we nog kwiet? 
En we beeje veur de zwaake in ’t kapel van os leef Vrouw 
Wao de minse kerskes brande 
met ein traon of deep in rouw.   
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET…,  
(ingekorte versie) 

Hierna de vertaling van een Italiaans gedicht dat 
momenteel de hele wereld over gaat.  
Irene Vella schreef dit gedicht over het Corona-virus 
dat alle normale activiteiten in de ban doet, dat de wereld stil legt. 
 
 
Het was begin 2020...  
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,  
Februari was een hele onrustige maand geweest  
met veel stormen en veel regen 
De natuur was onrustig,  
alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen… 
En toen werd het maart...  
 
maart 2020...  
De straten waren leeg, de meeste winkels gesloten,  
de meeste auto's stonden aan de kant van de weg,  
de mensen kwamen niet meer buiten, landen gingen op slot,  
mensen konden niet geloven dat dit gebeurde,  
zo surrealistisch... 
Iedereen wist wat er aan de hand was, 
 
Maar de lente wist het niet  
En de bloemen bleven bloeien  
En de zon scheen… 
De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug  
En de lucht werd roze en blauw. 
 
Het was maart 2020...  
De jongeren studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. 
Mensen werkten vanuit huis, 
Ondernemers kwamen in de problemen  
Ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen,  
operaties en onderzoeken werden uitgesteld... 
Elkaar omhelzen, kussen, een hand geven, het was ineens een bedreiging. 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door,  
er werd een streep doorheen gezet 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid, terwijl er vrede was  
Over de hele wereld werden veel mensen ziek,  
het was besmettelijk, er was isolatie, ziekte en paniek…. 
Toen werd de angst pas echt!!  
Iedereen wist het,  
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Maar de lente wist het niet en het ontsproot 
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af  
Ze schonk ons haar mooiste bloemen  
en haar heerlijkste geuren 
Het was maart 2020 
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit... 
En de weken duurden ineens veel langer... 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen,  
verveling ontsproot in creativiteit 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid, 
mensen herstelden van hun stressvolle leven. 
De overheid ging helpen zodat ondernemers niet failliet zouden gaan. 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen  
 
2020, het jaar waarin men het belang erkent van gezondheid en verbinding,  
het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen... 
Dat wisten wij allemaal... 
 
En de lente wist het niet,  
En de rozen bleven bloeien 
de magnolia stond in knop, 
de vogels begonnen aan hun nestjes. 
 
En toen kwam de dag van bevrijding… 
Het virus had verloren! 
SAMEN hadden we gewonnen!!! 
Iedereen de straat op...  
met tranen in de ogen...  
zonder maskers en zonder handschoenen… 
 
de wereld was mooier en liefdevoller geworden  
De mensen humaner, de harten van mensen waren weer open 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen,  
ook zij was genezen van wat mensen háár eerder hadden aangedaan  
 
En toen kwam de zomer....  
Omdat de lente het niet wist  
En hij was er nog steeds  
Ondanks alles  
Ondanks het virus, de angst en de dood  
 
Omdat de lente het niet wist,  
leerde iedereen  
de kracht van het leven… 


