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Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook graag ontvangen? Zij kunnen hun naam en 
adres doorgeven aan het parochiekantoor van Venlo-Oost (zie bovenaan deze brief). 
In de inhoudsopgave hieronder leest u welke onderwerpen hierin een plaats hebben. 
 
 
 
Inhoudsopgave 
Pasen in coronatijd, overweging van deken Spee ...................................................................... 2 
Op weg naar Pasen 2021........................................................................................................... 3 
Bisschop Harrie Smeets in Smakt op het feest van Sint Jozef .................................................... 4 
Pastoor Tjeu Kunnen, 60 jaar priester ....................................................................................... 4 
Aanleg ecologische stadstuin van start ...................................................................................... 4 
Palmhöltjesoptocht, zondag 28 maart........................................................................................ 5 
Vastenaktie 2021, hoe gaat het op de school in Kitase? ............................................................. 6 
Geef vandaag voor de kerk van morgen .................................................................................... 7 
Bijzondere data......................................................................................................................... 8 
Elkaar ontmoeten met koffie of thee na de mis ......................................................................... 8 
Mededelingen ........................................................................................................................... 8 

Vaste vieringen ....................................................................................................................... 8 
Muzikale opluistering van de vieringen .................................................................................. 8 
Delen van vreugde en verdriet ................................................................................................ 8 
Priester nodig? Bel 06-24845566 ............................................................................................ 8 
Website Parochiefederatie Venlo en de afzonderlijke parochies; www.rkvenlo.nl ................... 8 

  



 

 OLV-nieuws jrg 3 – nr 5  18 maart 2021 Pagina 2 van 8 

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 
  



 

 OLV-nieuws jrg 3 – nr 5  18 maart 2021 Pagina 3 van 8 

Op weg naar Pasen 2021 

  



 

 OLV-nieuws jrg 3 – nr 5  18 maart 2021 Pagina 4 van 8 

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. 
 
 

Pastoor Tjeu Kunnen, 60 jaar priester 
Op donderdag 18 maart is het 60 jaar geleden dat 
pastoor Tjeu Kunnen tot priester werd gewijd. In 1981, 
twintig jaar na de ingebruikname van de Nicolaaskerk 
(1961) werd hij benoemd tot pastoor van de 
Nicolaasparochie. En hij heeft nadien Venlo nooit meer 
verlaten. 
Op 8 december 2019 leidde hij een speciale viering in de 
H. Michaelkerk. In die viering werd erbij stilgestaan dat, 
na de sluiting van de H.Nicolaaskerk en de H.Hartkerk, 
deze beide parochies gezamenlijk verdergingen met de  
parochie van de H.Michael als cluster Venlo-Noord. 
 

Tjeu Kunnen is vergroeid met Venlo, 
vergroeid met de mensen die er wonen en werken, 
vergroeid met het pastoraat dat hem, nog steeds, dagelijks bezighoudt, 
vergroeid met de vieringen en gespreksgroepjes die zijn aandacht hebben. 
 
In heel kleine kring staat Tjeu Kunnen deze dag stil bij dit mooie jubileum. Helaas zal de 
grote aandacht hiervoor later dit jaar moeten plaatsvinden. De coronamaatregelen laten 
niet toe dat zijn grote familie en de vele parochianen dit feest vandaag fysiek met hem 
meevieren. 
 
Beste pastoor Kunnen, van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum. Wij wensen u 
nog veel mooie jaren in het Venlose toe. 
 
 

Aanleg ecologische stadstuin van start 
Het zal niemand ontgaan zijn dat de vorige week 
werd gestart met de aanleg van de ecologische 
stadstuin rondom de Onze Lieve Vrouwkerk. 
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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. 
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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. 
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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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Dat is het thema van de Actie kerkbalans 2021. 
Een nieuw jaar, een nieuwe ronde! het begin is gemaakt! 
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 vraag 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 hebben wij een vraag aan u. 
Wanneer u deelneemt aan de Actie Kerkbalans 
- en u woont niet in Venlo-Zuid 
- of u bent verhuisd 
- of u betaalt via automatische incasso  
- of om een andere reden is uw adres niet bekend bij het parochiekantoor wilt u uw adres 
(straat, huisnummer, postcode) dan doorgeven aan Thea Kuijer, lid federatiebestuur 
parochies Venlo-Stad (thea.kuijer@gmail.com) 
Hartelijk dank voor uw medewerking 
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Bijzondere data 
De datum voor het H.Vormsel wordt in overleg met het bisdom nog vastgelegd. 
 
 

Elkaar ontmoeten met koffie of thee na de mis 
Als gevolg van de coronamaatregelen is het koffie drinken na de viering niet 
mogelijk. Zodra de regels versoepelen staat de koffie met een koekje weer 
voor iedereen klaar. 
 

Mededelingen 
Vaste vieringen  
1ste zondag van de maand om 10.30 uur Eucharistieviering 
2de zondag van de maand om 10.30 uur Dienst van woord en gebed 
3de zondag van de maand om 10.30 uur Eucharistieviering 
4de zondag van de maand om 10.30 uur Eucharistieviering 
 
Muzikale opluistering van de vieringen 
Bijna elke zondag wordt de viering opgeluisterd door het Parochiekoor 
Venlo-Zuid onder leiding van Oksana Baljva. 
Helaas ligt dit stil vanwege de coronamaatregelen. Maar, het koor zal weer 
van zich laten horen zodra dat kan 
 

Delen van vreugde en verdriet  
In de afgelopen periode deelden we als parochiegemeenschap vreugde en verdriet met elkaar.  
 
Het sacrament van het doopsel gaan/hebben ontvangen: 
Milian Kuijpers, 30 mei 2021 
 
 
We namen afscheid van:  
Grit Spoelstra - Gielen, overleden 19 januari 2021 
 
 
 
 
Priester nodig? Bel 06-24845566 
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. 
 
 
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). Hier kunt u 
via tabblad <parochies> naar informatie over uw eigen parochie. Daar treft u 
ook deze nieuwe uitgave van Drieluik aan. 

Dat zij mogen uitgroeien tot mooie 
christenmensen 

 

Dat zij mogen rusten in vrede 


