
 

DE OVERLEDENEN EN DE LEVENDEN 
 
In ons leven komen wij de dood heel wat keren tegen.  
Een kind dat een paar dagen na de geboorte sterft. – Een jongeman die getroffen wordt door 
een hartstilstand. - Een meisje dat haar leven beëindigt – Een bejaarde die dood in de stoel 
wordt aangetroffen. - De dood kijkt niet naar leeftijd en tempo. 
En de vragen blijven onbeantwoord. 
Waarom zo jong? Waarom zo plotseling? Waarom die zelfdoding? Waarom zonder afscheid? 
Hoe nu verder zonder die onmisbare? Hoe kan God dit toelaten? Leven de doden nog? Kom 
ik dit verlies ooit te boven? 
Hoe het leven opnieuw inhoud geven? 
Zij die een dierbare verliezen zijn vaak ontredderd, soms kort soms lang. Er zijn er die het 
nooit helemaal kunnen verwerken. Het leven schijnt elke zin verloren te hebben. Zij maken 
zich zelf verwijten, dat zij niet goed genoeg zijn geweest voor hun overledene. En dat kan tot 
een keerpunt leiden in het eigen leven. Je gaat doorzien wat echt belangrijk is in het leven. 
Veel wat eerst belangrijk leek wordt onbelangrijk. 
Geleidelijk aan begin je weer te leven, maar anders als eerst. Je kunt niet blijven treuren. Dan 
vereenzaam je. Aan je leven zul je een nieuwe invulling moeten geven. 
Je nieuwe leven. 
Er bestaat een oud chinees verhaal over een vrouw van wie de enige zoon stierf. Ze ging naar 
een heilige man toe en zei: “kunt u mijn zoon niet weer levend maken?” Hij zei: “breng mij 
een mosterdzaadje uit een huis dat nooit verdriet heeft gekend. Dat zullen we gebruiken om 
het verdriet uit uw leven te verdrijven.” De vrouw ging meteen op pad, op zoek naar dat 
mosterdzaadje. Eerst kwam ze bij een prachtig herenhuis. Ze klopte op de deur en zei: “Ik 
zoek een huis dat nooit verdriet heeft gekend. Ben ik hier aan het goede adres?” Ze zeiden 
tegen haar: “U bent beslist aan het verkeerde adres,” en ze begonnen alle tragische 
gebeurtenissen op te sommen die hen overkomen waren. De vrouw zei bij zich zelf: “Wie is 
beter in staat om deze ongelukkige mensen te helpen dan ik, die zelf ongelukkig ben?” Ze 
bleef een poosje om hen te troosten en ging toen verder op haar speurtocht naar een huis dat 
nooit verdriet had gekend. Maar waar ze ook kwam, ze kreeg het ene droevige verhaal na het 
andere te horen . En ze ging op in het steun bieden aan anderen die verdriet hadden. Ze vergat 
haar speurtocht naar het mosterdzaadje zonder ooit te beseffen dat het inderdaad het verdriet 
uit haar leven had verdreven.  
 

E. Huisman, pastoor. 
 
Diensten St. Norbertusparochie 
 
Zaterdag 30 oktober 2010 - is om 19.00 uur een WoCo-viering waarin we de overledenen 
van de parochie herdenken. Het thema van deze viering is: “Je bent nog overal……..”. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Gemengd koor. 
Zondag 31 oktober 2010 is om 14.00 uur de zegening van de graven op de Begraafplaats 
Randweg door pastoor E. Huisman met medewerking van het Gregoriaans koor. 
Maandag 1 november 2010 – Allerheiligen 
Dinsdag 2 november 2010 – Allerzielen 
Zaterdag 6 november 2010 is om 19.00 uur een Eucharistieviering met als voorganger pater 
H. ten Have en met medewerking van het koor Esperance en het Gregoriaans koor. 
Zaterdag 13 november 2010 is om 19.00 uur een Eucharistieviering met als voorganger 
pastoor E. Huisman en met medewerking van het koor Kazoe. 



 

Zaterdag 20 november 2010 is om 19.00 uur een Eucharistieviering met als voorganger 
pater H. ten Have en met medewerking van het Gelegenheids koor. 
Zaterdag 27 november 2010 is om 19.00 uur een Eucharistieviering met als voorganger 
pater H. ten Have en met medewerking van het Gregoriaans koor. 
Zaterdag 4 december 2010 is om 19.00 uur een Eucharistieviering met als voorganger 
pastoor E. Huisman en met medewerking van het Gemengd koor. 
 
Christoffeldag 
 
Op zaterdag 19 juni j.l. werd in Roermond de jaarlijkse Christoffeldag voor vormelingen 
gehouden. Kinderen uit heel Limburg die afgelopen schooljaar het Vormsel ontvingen, waren 
door bisschop Frans Wiertz uitgenodigd om naar de bisschopsstad te komen. De dag werd 
besloten met een gezamenlijk programma in de kathedraal waaronder ook de prijsuitreiking. 
De vormelingen Marissa en Ellis Rutten uit onze parochie waren de gelukkige winnaars van 
de 1e prijs. 
  
St. Norbertuskerk tijdens de wintermaanden 
 
Bij de bouw van de kerk is door de plaatsing van de hoofdingang en de schuifdeuren de 
mogelijk geboden om de kerkruimte te verkleinen. Om op de verwarmings- en 
verlichtingskosten te bezuinigen, gaan we met ingang van 1 november a.s. de kerkruimte 
tijdens de “normale” weekendvieringen verkleinen door de schuifdeuren te sluiten. In de 
voorruimte van de kerk is plaats voor ongeveer 80 personen. Bij meer kerkgangers kunnen 
we snel de gehele kerkruimte in gebruik nemen door de schuifdeuren te openen. Het is 
misschien eventjes wennen, maar wij kunnen U in de wintermaanden een warme kerk 
aanbieden en veel kosten besparen.  
  
Tienerdag bisdom Roermond 
 
Na het grote succes van de Tienerdag, vorig jaar, organiseert het bisdom Roermond ook dit 
jaar weer een dag voor alle tieners in Limburg. Deze vindt plaats op zaterdag 27 november in 
de scholengemeenschap Trevianum aan de Bradleystraat 25 te Sittard. De tienerdag begint 
om 10.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Ouders en begeleiders zijn hierbij ook van harte 
uitgenodigd. Voor hen is er tijdens de dag een apart programma. Voor een lunch wordt 
gezorgd. Deelnamekosten: 5 euro. 
Aanmelden kan via m.degens@bisdom-roermond.nl (telefoon 06 20980556) 
Zorg dat je erbij bent en laat je verrassen! 
 
De offerkaars 
 
De offerkaars maakt ons gebed niet overbodig, 
maar is er de voortzetting van. 
De offerkaars maakt ons offer niet overbodig, 
maar is er het symbool van. 
De offerkaars schenkt ons niet alles wat wij vragen, 
maar is een teken van ons vertrouwen. 
 
Kerkbijdragen 2010 
 



 

Uw kerkbijdragen is voor de parochie van levensbelang. Zonder kerkbijdragen kan een 
parochie niet bestaan. De kosten voor verwarming, elektriciteit, schoonmaak, onderhoud, 
verzekeringen e.d. souperen vrijwel alle inkomsten op. Wanneer ieder naar draagkracht geeft, 
kan de kerk haar diensten blijven aanbieden. Voor velen is de kerk van blijvende waarde. Zij 
vinden in de kerk steun en kracht. Die kerk is er voor U. Wij hopen ook dit jaar Uw 
kerkbijdragen te mogen ontvangen. 
Kerkbijdragen: 
Rabobank: 1406.10.642  ING bank: 4448665 
 
Bereikbaarheid van uw parochie 
 
Pastoor E. Huisman telefoon 0485-511888 (woensdag afwezig). 
Woensdagmorgen is spreekuur van 10.30 uur tot 12.00 uur in de kerk, Norbertplein 1. 
(telefoon 0485-515100) 
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19,45 uur zijn leden van het kerkbestuur aanwezig in de 
pastorie De Heistolp, Norbertplein 18. (telefoon 0485-515100) 
E-mail adres van de parochie: kerk@norbertusparochie.nl 
Website:     http://www.norbertusparochie.nl 
 
Parochiejournaal 
 
Gedoopt: 
26 oktober 2010   Rens Linthof 
 
Getrouwd: 
21 augustus 2010    Johan Scheffers en Marjolein Steinmann 
 
Overleden: 
Jan Simons    * 21-02-1918 en † 15-09-2010 
Nick Claessens   * 22-03-1990 en † 26-09-2010 
Jeu Voesten    * 23-03-1941 en † 27-09-2010 
Koos Grens-Thielen   * 03-07-1931 en † 13-10-2010 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
Mogen onze dierbare overledenen rusten in de vrede bij Onze Heer. 
 


