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Het is op het ogenblik maar weer een klein clubje mensen dat op zondag kan samenkomen in 
onze parochiekerken. Jammer, want het ging met de handhaving van de anderhalve meter 
maatregel zo goed. Een hele groep mensen, medewerkers en vrijwilligers, hebben in de 
afgelopen maanden creatief nagedacht over hoe alles in goede banen geleid kon worden. Dat 
was goed gelukt. Maar helaas…En op het moment van dit schrijven weten we nog niet hoe het 
verder zal gaan. Dreigt weer een totale lockdown? We weten het niet. 
Wat echter in de afgelopen tijd wel is gebleken, is dat onze parochie ondanks alle corona 
perikelen springlevend is. Toen in juli de maatregelen werden versoepeld kwamen direct de 
mensen weer in grote getale naar de vieringen. Er mocht niet worden gezongen, we konden 
elkaar niet met een handdruk vrede wensen en nog heel veel meer was niet mogelijk. Toch, 
mensen gaven aan blij te zijn met wat wél mocht: stille vieringen met orgel en één cantor. Je kon 
merken dat de mensen in de kerk aandachtig waren en moeite deden om toch elkaar wat warmte 
te geven met een aardige blik of een vriendelijk woord. Zelfs de vormselviering van 10 oktober, 
waar alleen de vormelingen en hun gezinnen bij aanwezig konden zijn, was in zijn eenvoud 
indrukwekkend: een vormselheer in vlammend rood, mooie orgelmuziek en een zangeres die de 
liederen zong.  
Deze tijd brengt in onze kerk alles tot de essentie terug. We komen erachter dat de kern van alles 
zit in onze relatie met elkaar, die tegelijk en daarboven de relatie is met God.  
In het portaal van de kerk was het de laatste tijd wat rustiger. Er werden niet meer de zeeën van 
kaarsen gebrand als tijdens het hoogtepunt van de corona. Maar nu wordt het weer lichter en 
lichter in dat portaal, die stille plek bij Maria en Jozef. Op die plaats worden in gebed onze zorgen 
aan God toevertrouwd. Hier houden mensen elkaar en God vast. 
 
Het volgende gebed vonden we op protestantsekerk.nl. Het is misschien mooi om dagelijks te 
bidden, in het portaal van de kerk of gewoon thuis. Bidden kunnen we natuurlijk overal: 
 
God, 
we zijn onzeker en bezorgd 
Dingen lopen uit de hand 
Angst verspreidt zich sneller dan het virus 
Mijn buurman wordt een bedreiging 
Grenzen zijn gesloten 
Mensen raken geïsoleerd 
God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te garanderen 
God, toch zijn we onzeker en bezorgd 
U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en wantrouwen zich verspreiden 
U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloosheid en eenzaamheid wordt gevoeld 
U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en gemarginaliseerden 
We bidden u: 
Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, en nooit op te geven 
Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst de wereld verduistert 
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam en uitgesloten voelen 
God, we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw Geest 
Zelfs over grenzen heen. 

(Ds. Sören Lenz, Conferentie van Europese Kerken) 
 
Ben Wolbers, pastor-teamleider 
Susan van Driel, pastoraal coördinator 
 
  



‘corona-maatregelen’ weer verscherpt 
 
De afgelopen week hebben de Nederlandse Bisschoppen overleg gevoerd met minister 
Grapperhaus. Vanuit dat overleg hebben de bisschoppen besloten mee te gaan met de adviezen 
van de regering. Kort samengevat komt het hier op neer:  
- Wij verzoeken u dringend om u aan te melden via het telefoonnummer van de Onze 

Lieve Vrouweparochie: 0485-573277 óf door een bezoek aan het parochiehuis óf via de 

website https://eventix.shop/j686b9rc 
- Voorlopig mogen er niet meer dan dertig gelovigen deelnemen aan een viering, exclusief 

de bedienaren 
- Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de 

richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. 
Communie wordt afgedaan. 

- Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang 
door kinderen 

- Samenzang is niet toegestaan. 

 

============================= 

Allerzielen 
 
Helaas kan de normale Allerzielenvieringen in verband met de maatregelen rond het coronavirus 
dit jaar niet door gaan. Door onze bisschop, mgr. de Korte, is ons dringend gevraagd het advies 
van onze overheid te volgen; dat wil zeggen dat wij in onze vieringen niet meer dan 30 bezoekers 
kunnen ontvangen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat wij het herdenkingskruisje van de 
overledenen dat achterin de basiliek is opgehangen, niet kunnen overhandigen aan de 
nabestaanden in de viering van 1 november. Het kaartje met alle overledenen van het afgelopen 
jaar wordt wel gemaakt en zal vanaf 31 oktober achter in de kerk liggen. Zodra we weer met 100 
of meer parochianen vieringen kunnen houden in de basiliek zullen we op een nader te bepalen 
zondag op de gewone tijd (10.30 uur) alsnog een Allerzielenviering organiseren die dan geheel  
gewijd zal zijn aan de gedachtenis van de mensen die na 1 november 2019 overleden zijn. Dan is 
er ook de gelegenheid om het kruisje in ontvangst te nemen.  
Wij beseffen dat de Allerzielenviering voor velen van u een belangrijke rol speelt bij  het 
verwerken van het verlies van een dierbare. Wij hopen op deze manier toch op een waardige 
manier aandacht te kunnen schenken aan de gedachtenis van onze overledenen, zij het op een 
ander tijdstip. 
In de St. Jan de Doperkerk in Sambeek is er een allerzielenviering op zaterdag 31 oktober om 
19.00 uur. De lichtjesprocessie naar de begraafplaats gaat niet door, maar de begraafplaats is 
wel verlicht op die avond. 
In MFA Knillus is op 1 november om 15.00 uur een Allerzielenviering. Ook voor de vieringen in 
Sambeek en Vortum-Mullem moet gereserveerd worden. 

============================= 

 
oproep Kerstwens in Over Wegen 

Beste parochianen,  

In de komende over wegen stellen we vanuit de oecumenische werkgroep diaconie twee pagina’s 
ter beschikking voor kerstwensen. Daarin zullen kerstwensen vanuit onze parochie én vanuit de 
Protestantse Gemeente worden opgenomen.  

Via deze nieuwsbrief nodigen we iedereen uit uiterlijk 2 november een wens van zo’n 20 tot 40 
woorden op te sturen naar redactie@onzelievevrouweparochie.nl . De plaatsing van de 
kerstwens gebeurt anoniem.  

We realiseren ons dat de kans groot is dat we meer inzendingen krijgen dan dat geplaatst 
kunnen worden. Leden van de werkgroep diaconie maken dan een definitieve keuze, waarbij we 
onder andere kijken naar diversiteit.   

Alvast hartelijk dank en met groet, namens de werkgroep diaconie,  

Josien Goossens en Emilie van der Heijden 
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