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Beste mensen van Schin op Geul en Oud Valkenburg,
Naar aanleiding van de maatregelen die door het kabinet genomen zijn
inzake het Coronavirus, hebben wij gemeend u met deze extra editie van de
Mauritiusbode er van op de hoogte te stellen wat deze maatregelen voor
gevolgen hebben voor onze gemeenschap en in het bijzonder voor onze
parochies Schin op Geul en Oud Valkenburg.

Klokken luiden als teken van hoop op woensdagavonden tussen 19.00
en 19.15 uur [tot 1 juni]
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We
leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand
verloren hebben als gevolg van het virus.
In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te
zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en
uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn thans gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken - de
plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben - kunnen niet meer
gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.
Als teken van hoop en troost luiden we de klokken; als signaal van respect
voor alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn
dankbaar voor wat zij voor de mensen betekenen. In het bijzonder denken
we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om
medemensen te helpen.
Vele torens, kerken en klokkenstoelen luiden mee. Dit initiatief is ook
aanbevolen door de Raad van Kerken in Nederland. De parochies
Valkenburg Centrum, Schin op Geul en Oud Valkenburg sluiten zich hier
graag bij aan.
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Woordje van de pastoor
Hoewel wij in deze dagen elkaar nauwelijks tegenkomen of ontmoeten, is
het toch belangrijk dat wij contact houden met elkaar. Het is goed om te
weten dat menigeen aan ons denkt. Belangstelling is voor ieder van ons een
zegen, want menigeen zal zich misschien vergeten en eenzaam voelen.
Er zijn genoeg mogelijkheden om elkaar te steunen en te blijven
bemoedigen. Aan belangstelling heb ikzelf niet te klagen. Ik krijg kaarten
met de liefste en mooiste bewoordingen. Wensen voor een goede
gezondheid. Bloemen krijg ik en eten staat op de stoep. Ik hoop dat
menigeen dezelfde ervaringen mag hebben van mensen die naar elkaar
omzien en voor anderen zorgen. Dat is in deze moeilijke dagen een
ongekende ideale situatie.
Nog mooier dan de belangstelling is het medeleven. Belangstelling is een
houding, medeleven is een gevoel. Medeleven is het vermogen om jezelf
zoveel mogelijk bij de ander in te leven. Medeleven gaat verder dan
belangstelling, het is dieper. Medeleven is het meevoelen en begaan zijn
met de zorgen van een ander. Meeleven met een ander, vooral in moeilijke
dagen, is ook het zelf beleven van een andermans vreugde en verdriet. Het
is afzien van je eigen belang om een ander te voorzien met belangstelling.
We hopen met zijn allen vurig dat deze beproeving snel voorbij gaat maar
ook dat wij de opnieuw ontdekte inzichten van saamhorigheid en gezonde
samenleving blijven bewaren. Dat zal ons en de gemeenschap goed doen.
Ik wens U veel moed en geloof en wij hopen in deze dagen met U in
contact te blijven. De huispaaskaarsen zijn bezorgd aan hen die ze hadden
besteld en de palmtakjes staan binnenkort bij U op de stoep. Allemaal,
zoals ook deze extra uitgave van de Mauritiusbode, kleine uitingen van
belangstelling vanuit het voltallige Parochiebestuur voor U allen en ieder
persoonlijk. Veel sterkte en geduld.
Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.
Palmtakjes
De palmtakjes zullen in de Goede Week bij U aan de deur geplaatst
worden. Dit gebeurt niet in het hele dorp op dezelfde dag, maar wijk voor
wijk, op momenten dat de misdienaars en acolieten hier tijd voor vrij
kunnen maken.
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Witte Donderdag
Alternatief programma The Passion: 'Geef mij nu je angst’
Nu The Passion in Roermond niet door kan gaan, komen KRO-NCRV en
EO op Witte Donderdag met een aangepaste versie. Zonder live band en
zonder publiek. Maar met een online processie, een live vertelling
afgewisseld met indrukwekkende scenes en liedjes uit de afgelopen negen
edities en het bekende Passion-kruis. De omroepen willen hiermee in
tijden van angst juist het verhaal van hoop vertellen.
De speciale jubileumeditie van The Passion is op donderdag 9 april om
20.30 uur te zien bij de EO en KRO-NCRV op NPO1.
Goede Vrijdag vanuit het Kruiswegpark in Roermond
Op Goede Vrijdag 10 april wordt ’s middags om 15.00 uur door KRONCRV op NPO2 een meditatief programma rond de kruisweg
uitgezonden. Bisschop Harrie Smeets neemt de kijkers in het
Kruiswegpark in Roermond mee langs de staties met het lijden van
Christus. In de uitzending zijn teksten te horen van Trouw-columnist
Stephan Sanders en muziek van het koor Wishful Singing.
Stille Zaterdag Paaswake vanuit Munsterkerk in Roermond
Op Paaszaterdag wordt ’s avonds om 23.15 uur live vanuit de
Munsterkerk in Roermond de Paaswake uitgezonden met hulpbisschop
Everard de Jong als hoofdcelebrant. Tijdens deze viering wordt het
Paaslicht ontstoken en de hernieuwing van de doopbelofte uitgesproken.
Ook deze viering is te volgen via KRO-NCRV op NPO2.
Pasen Paasviering vanuit Roermond op landelijke en regionale TV
De eucharistieviering van Eerste Paasdag wordt live vanuit de
Munsterkerk in Roermond, die dit jaar haar 800-jarig bestaan viert,
uitgezonden door KRO-NCRV en door de regionale omroep L1.
Hoofdcelebrant in deze Paasviering is bisschop Harrie Smeets van
Roermond.
De televisiemis op Eerste Paasdag begint om 11.00 uur. Dat is een uur
later dan gebruikelijk op zondag, omdat de KRO aansluitend om 12.00 uur
de zegen Urbi et Orbi met paus Franciscus vanuit Rome uitzendt.
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Eucharistievieringen op internet volgen
Nu vanwege de Coronacrisis alle publieke eucharistievieringen tot en met
Pinksteren op 31 mei afgelast zijn, is het mogelijk om via internet een
besloten mis te volgen, die op verschillende plaatsen worden opdragen.
Kerken in Limburg zenden regelmatig een eucharistieviering uit. Een
overzicht vind u op de website van het bisdom www.bisdom-roermond.nl
Regeling voor aangepaste uitvaarten
Afgestemd op de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen, de
uitvaartbranche en het RIVM.
Hoofdpunten:
De belangrijkste regels daarbij zijn: Kerkelijke uitvaarten worden zo sober
en eenvoudig mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook
gelden alle strikte maatregelen v.w.b. afstand, gezondheid en hygiëne,
waarbij verder geldt dat:
1. Een uitvaartdienst/begrafenis kan alleen in besloten kring en met niet
meer dan 30 personen (inclusief ‘personeel’) plaats vinden;
2. Aanwezigen houden onderling een afstand van 1,5 meter en schudden
elkaar niet de hand;
3. De uitvaartdiensten hebben de vorm van een woord- en gebedsdienst en
in principe met alleen mechanische muziek (CD);
4. De voorbereidingen en afspraken vinden telefonisch en/of per email
plaats;
5. Uit te nodigen personen alleen via persoonlijke uitnodigingen;
6. Openbare bekendmakingen (annonces).
Mochten er zich in de tussentijd nog wijzigingen in de regelgeving
voordoen dan zullen wij U hiervan op de hoogte houden.
Mocht U in de gelegenheid zijn onze website te bezoeken dan bevelen wij
deze bij U aan: www.kerkschinopgeul.nl
Op de website zullen eveneens foto’s geplaatst worden van de klokken in
onze toren, de Palmpasenwijding van de takjes en het uitdelen hiervan en
het bezorgen van de Palmpasenstokken met tekeningen van de kinderen
van ons dorp bij diverse verzorgingshuizen in de regio.
Rest ons U allen een goede gezondheid toe te wensen en mochten er nog
vragen zijn dan kunt U contact opnemen met José Van den HovePluijmaekers, tel: 043-459 2278.

