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NIEUWS Corona

Beste parochianen

Parochiekantoren HH, GR en KO

Helaas duurt het lang voordat we weer elkaar
mogen begroeten bij de vieringen. Gelukkig kunnen
we door de samenwerking met ML5 TV toch de
belangrijkste vieringen nu in jullie huiskamer
brengen. Help elkaar om de viering ook
daadwerkelijk te kunnen volgen. Help de mensen
die je kent en die niet zo goed met de computer of
Ipad kunnen omgaan.
Geef ook deze informatie door aan andere mensen
die geïnteresseerd zijn. Als aanvulling op de
maatregelen, die al op 23 maart door de
Nederlandse bisschoppen waren afgekondigd
hebben, deze enkele nieuwe instructies
uitgevaardigd. De regel dat tot 1 juni géén publieke
vieringen mogen plaatsvinden, blijft onverminderd
van kracht. Nieuw is dat ook het uitreiken van de
communie tot die datum niet mogelijk is. Afgelopen
dagen was er wat verwarring over de mogelijkheid
om vieringen tot 30 personen te kunnen houden.
Ook hierover zijn de bisschoppen heel duidelijk: dit
is tot 1 juni niet mogelijk, met als enige uitzondering
uitvaarten en huwelijken, waarbij de bisschoppen
oproepen om bij die vieringen het aantal
aanwezigen tot een minimum te beperken.

Parochiekantoren blijven voor bezoek gesloten tot nader
bericht. Telefonisch contact op tijden dat deze normaal
open zijn en er bezetting aanwezig is. Ook kan er contact
zijn via de mail. Misintenties kunnen ook worden
opgegeven via het formulier op de website.

Palmpasen
Het zegenen van de palmtakken gebeurt in de
Nicolaaskerk en wordt door ML5 TV opgenomen. Na
de zegening worden palmtakken zaterdag 4 april
en zondag 5 april in de dagkapellen geplaatst, zodat
parochianen daar een takje kunnen ophalen. Wees
voorzichtig hierbij om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen.

Extra informatie
- Vieringen H. Sacramenten: tot 1 juni 2020 is er geen
doorgang van geplande vieringen van de eerste heilige
communies en vormsels. Zodra meer duidelijkheid is over
de situatie, wordt op dat moment een nieuwe datum
gepland voor de eerste heilige communie. De
communicanten
krijgen
nu
opdrachten
ter
voorbereiding thuisgestuurd.
-- Misstipendia: daar waar door parochianen reeds
missen besteld zijn, worden in overleg met de
betrokkenen (nieuwe) afspraken gemaakt. Meldt u
zichzelf als er nog geen afspraak is gemaakt. Intenties
kunnen ook gelezen worden in de heilige missen, die door
de pastoor door de week gelezen worden in de H.
Nicolaaskerk.
- Sacrament van de zieken: de eerder door de
bisschoppen uitgevaardigde werkwijze is onverminderd
van kracht; daar waar het mogelijk is de ziekenzalving op
een veilige wijze toedienen.

Gebed om hoop

Paaswake
Op zaterdag 11 april 2020 is er een besloten viering
om 20.30 uur in Heythuysen door pastoor Vankan
samen met em. deken Willemssen, waarbij voor
elke parochie de Paaskaars wordt gezegend. Alleen
voor Heythuysen wordt water gezegend, tot 1 juni is
er geen wijwater in de andere kerken.

Als je naar de zon draait
valt de schaduw achter je

Te groot voor ons verstand, Heer, is dit geheim, te
overweldigend voor ons gevoel deze liefde.
Wij zijn als de vrouwen op Paasmorgen:
met veel tederheid zoeken wij naar U,
maar we zijn ook angstig voor wat we niet kennen.
Wij zijn als de mannen op Paasmorgen
die niet geloven in woorden van hoop.
Toch komen ook wij, net als zij, om U te zoeken,
delend in hun verwondering: ‘t graf is leeg, U leeft!
Jezus, laat de grootsheid van dit geheim ons elke
dag meer vervullen en help ons elkaar de blijde
boodschap te brengen:
De Heer is waarlijk verrezen, Hij leeft!

H. Missen te volgen op ML5 TV
Tot en met 1 juni zullen de heilige missen opgenomen
worden m.m.v. Video Collectief Leudal en ML5 TV.
Dank u wel voor uw inzet om dit mogelijk te maken.
Na uitzending zijn de H. Missen ook te zien via onze
website, de website van ML5 en YouTube.
Opname

Betreft

Uitzending

Vrij 3 april
Di 31 maart
Vrij 10 april
Vrij 17 april
Vrij 24 april

Palmpasen
Kruisweg
Pasen
Beloken Pasen
2de zondag Pasen

Zo 5 april om 10 u, 11 u, 16 u en 17 uur
Woe 8 t/m Za 11 april om 10 u en 16 uur
Zo 12 en Ma 13 april om 10 u, 11 u, 16 u en 17 uur
Zo 19 april om 10 u, 11 u, 16 u en 17 uur
Zo 26 april om 10 u, 11 u, 16 u en 17 uur

Overweging van uw pastoor:
Een venijnig virus

"Kom Columbo, we gaan wandelen". We maken ons rondje. Traditioneel een
stukje door Heythuysen. Op onze route ligt een van de drie grote
verzorgingstehuizen.
Terwijl we langslopen, zie ik een stel lopen. Hij met ballonnen, zij met een grote
tas. Ze stoppen bij een klein perceel, een voortuintje van een van de vele
woonkamers. Voorzichtig komen er uit de tas bloemen en een grote doos Merci.
Er wordt aan het raam geklopt. De gordijnen worden aan de andere kant opzij geschoven door een van de
medewerksters.
Het stel begint te zingen voor een jarige aan de andere kant van het raam. De man filmt het met zijn mobieltje. Er
wordt hardop gepraat en gefeliciteerd, veilig op afstand.
Achter een ander raam om de hoek ligt op dit moment een dierbaar iemand op sterven. Het virus heeft deze persoon
in haar greep. De partner moet eveneens vanaf buiten, gescheiden door glas, afscheid nemen. Geen hand meer, geen
kus, geen streling. De kans is te groot dat diegene ook besmet raakt. Een mens, een diepgelovig mens, bemind, geliefd
op afstand, meegedragen in het hart. Het is hartverscheurend. Ondertussen ontving ik het bericht dat deze persoon
gisteren is overleden. Rust zacht.
Gisteren ging op de pastorie de telefoon. Een dochter. Kunt u onze vader deze week komen bedienen. Hij heeft
Corona en gaat sterven. Moeder kan er niet bij zijn, risicogroep. Wij ook niet. We moeten afstand bewaren en we
willen ook niet onnodig de beschermende kleding gebruiken, die nu zo hard nodig is.
Afgesproken wordt dat eind deze week ook deze kostbare mens door mij zal worden bediend, wederom compleet
gehuld, verstopt achter beschermde kleding en bewapend met een wattenstaafje.
Het wattenstaafje waarop de kostbare zalf zal worden overgebracht op het hoofd en de handen.
Een mens die alleen op weg zal gaan. Het beeld schiet me te binnen van Christus, die ook alleen destijds op de via
Dolorosa zijn weg aflegt. Via Dolorosa, Latijn voor de lijdensweg.
Een kruisweg op weg naar Pasen.
Een kruisweg, die ik tussendoor ook uitwerk op mijn computer. Samen met het Video Collectief Leudal en ML5 TV,
werk ik aan een kruisweg. Een kruisweg waarin dit virus als een rode draad doorheen zal lopen. Nu nog duisternis,
maar vooruit kijken naar hoop. Want op die kruisweg ontmoet Christus Veronica. Veronica die met een doek het
zweet en bloed van zijn gezicht afveegt, terwijl hij zijn kruis de Golgotha opdroeg. Ongedwongen trouw geeft ze hem
een stuk waardigheid terug.
Zoals zovele verpleegkundigen en artsen, mensen in de zorg, mensen die ons beschermen, geestelijken, leerkrachten
die zich ontfermen over onze dierbaren, mede kruisdragers. Geen overbetaalde BN'ers die met liedjes proberen
aandacht te trekken. Nee, dit zijn de helden, diegenen die alles draaiende houden. Gods zegen. Ook kracht voor hen
die gaan sterven en zij die niet op het laatste moment bij hun dierbare kunnen zijn.

