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Beste lezer,  
Het woord ‘heiligen’ is een ‘omstreden’ woord wanneer je rond de oecumenische tafel zit. Toch genoot ik 
van een gesprekje. R. is vrijwilliger en brengt veel tijd door bij de senioren in Oost Heuvel (Riemst B), het 
woon- en dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Regelmatig houden wij er onze  
kerkdienst.  Het gaat er gemoedelijk en devoot aan toe in zo een dienst. Met een lach en een traan, zingen 
en bidden, stil worden en de hand reiken bij het Onze Vader. En na de dienst steevast het kopje koffie met 
een plakje cake. Wij genieten van de jovialiteit en de gastvrijheid. Ik kan enkel zeggen: kom maar eens mee 
vieren! Maar nu terug naar onze vrijwilliger. Hij is lid van een evangelische pinkstergemeenschap en vol 
geestdrift kan hij vertellen over hun gemeenschap. Nu was een van onze senioren jarig. Het vrouwtje is 
hoog in de tachtig. En R wilde haar een geweldig cadeau doen, een uitstapje; zij mocht zelf kiezen. En waar 
ging de reis naar toe… naar het heilig paterke van Hasselt. Pater Valentinus (Valentinus Paquay  °17-11-
1828 /+1-1-1905) was een geliefde minderbroeder in de omgeving van Tongeren en Hasselt. Vele mensen 
gingen bij hem te rade, vele gingen bij hem te biechten. Hij had een aantrekkingskracht en ik vermoed dat 
er ook een sterke en milde kracht van hem uitging, hoe anders te verklaren dat van heinde en ver 
doodgewone mensen naar hem trokken! ‘Ons vrouwke had een geweldige dag beleefd’ vertelde R, ‘ik was 
er zelf gelukkig van, zo een geschenk! Niet dat ik zo oploop met heiligen, want heiligen bestaan niet. De 
bijbel spreekt niet over heiligen zoals in jullie kerk. Mensen die gedoopt zijn en Gods wil doen, dat zijn 
heiligen.’ Even werd het stil. Ik genoot zelf van dit gebeuren en zei al peinzend: ‘Wel R, wat een geluk dat 
het heilig paterke er is, want die heilige man heeft ervoor gezorgd dat gij aan ons vrouwke een 
onvergetelijke verjaardag hebt bezorgd en dat gij op, uw beurt een gelukkig dag had. Toch maar goed dat 
het heilige manneke er is…’ en samen hebben we eens goed kunnen lachen. 
Die heiligen, wie zijn zij! 
 

Ik zie ze staan 
stok stijf op hun sokkel 
gestaafd, gemijterd 
of hoe dan ook 
maar af en toe 
verwijzend van d’aarde 
naar de hemel 
 

Een streng gelaat,  
een norse blik 
waarom – ik weet het niet- 
maar af en toe 
een glimlach 
verwijzend van d’hemel 
naar de aarde… 
 

En ik zie weer mijn moeder 
herken weer mijn vader 
mij strelend, 
sprekend, levend 
dat stukje hemel 
op aarde… 
O gij 
mijn kleine en grote  
Heiligen saam! 
 

 
Piet Coemans 

Wij komen samen voor de 

Gedachtenis van de  grote en kleine heiligen  
donderdag 31 oktober om 13u30 

in Oostheuvel, Kerk van Lafelt, 
 Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst B 

 
Allerheiligen – eucharistieviering 

vrijdag 1 november om 10u30 
ten huize van fam. Coemans 

Op de Dries 47 Riemst B 

Mededelingen. 
Onze aartsbisschop Mgr. Joris Vercammen heeft op 26 september in de diocesane vergadering zijn voornemen 
kenbaar gemaakt om op 11 januari 2020 terug te treden als aartsbisschop. Naar aanleiding hiervan schreef hij  
aan de parochianen van het bisdom Utrecht deze brief die in de kerken werd voorgelezen.  
 

https://pixabay.com/nl/photos/sun-nagloed-morgenrot-zonsopgang-209495/


 

 

 
 
Emeritus pastoor Piet Coemans 
Op de Dries 47, 3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 
  

Leonie van Straaten 0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl  
 
Medewerkers Maastricht en 
Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters 
O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek 
Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 
41, B 3540 Herk de Stad Tel. 
0032(0)486954074 

Parochie Maria Magdalena  
Boschdijk 354, 5622 PA 
Eindhoven.    
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria 
Magdalena Eindhoven website: 
www.okkn.nl of heilige Maria 
Magdalena parochie Eindhoven 
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