PAROCHIEGIDS
2022-2023

VOORWOORD
Beste mensen,
Voor u ligt de allereerste parochiegids van de parochie heilige Franciscus. Ik hoor u denken: “Een
parochiegids. Dat is nieuw!” Dat klopt. Het is inderdaad nieuw. Vorig jaar heeft de redactie van het
parochieblad een vragenronde gehouden onder de lezers om te zien waar mensen geïnteresseerd in
zijn, welke informatie men juist wel of niet in een parochieblad wil. Er was een grote respons van de
lezers met veel goede opbouwende opmerkingen en ideeën.
Uit de vragenronde bleek dat lezers over het algemeen veel interesse hebben in verdiepende
artikelen of artikelen over en door parochianen. Maar ook bleek dat mensen graag een geprint
overzicht willen hebben voor de vaste parochie-informatie (vaste vieringen, telefoonnummers,
contactpersonen, openingstijden kerken/begraafplaatsen, enzovoort). Deze twee interesses gaan
niet makkelijk samen in één parochieblad.
In navolging van andere parochies heeft de redactie besloten om een parochiegids en een
parochieblad uit te geven. Het parochieblad wordt nog meer een informatief blad met interviews,
verdiepende artikelen, nieuws uit de parochie en verhalen over mensen. Het blad wordt wat bij de
tijd getrokken en zal in kleur verschijnen. Zoals nu het geval is, verschijnt het blad 5-6 maal per jaar.
De eerste nieuwe editie zal in oktober 2022 verschijnen.
De parochiegids verschijnt eenmaal per jaar in september. Het is een boekje waarin de vaste
informatie van en over de parochie te vinden is. Maar ook geeft de parochiegids een overzicht van
onze geschiedenis, wie we zijn en wat er in het werkjaar september - juli te verwachten is. De
parochiegids is dus een soort parochie-kennismaking maar geeft voor iedereen ook het
jaarprogramma.
De parochiegids is dus een boekje om te bewaren. U kunt het in al onze kerken meenemen om thuis
te bewaren. Ook kunt u de parochiegids downloaden van de website: www.rkfranciscus.nl
www.rkfranciscus.nl. De
informatie in de parochiegids kunt u ook altijd terugvinden op onze website. Deze eerste editie van
de parochiegids is voor de redactie een beetje pionieren. Ongetwijfeld zullen er na verschijning
allerlei goede ideeën voor verbeteringen opkomen. Maar het is goed zo. We maken in dit nieuwe
werkjaar een goede start met een eigentijds parochieblad en een informatieve parochiegids.
Ik hoop dat de parochiegids bijdraagt aan een diepere verbondenheid met de parochie en een goede
informatievoorziening.
Alle goeds en Gods zegen,
Pastoor Steijaert
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OVER DE PAROCHIE

INHOUD

De Franciscusparochie ontstond in 2015, toen de parochies binnen de grenzen van de gemeenten Someren en
Asten met elkaar fuseerden. Sindsdien vormen de dorpen
Lierop, Someren, Someren-Eind, Someren-Heide,
Heusden, Asten en Ommel en het buurtschap Sluis XIII
met elkaar één parochie. Volgens cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek wonen in de parochie zo’n
28.000 katholieken.
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Missenrooster

De parochie maakt deel uit van het dekenaat
Asten-Helmond en valt onder het bisdom Den Bosch,
waar mgr. Gerard de Korte bisschop en mgr. Rob
Mutsaerts hulpbisschop is.
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Vrijwilligers
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Bestuur
Locatieraden

Anno 2022 heeft de parochie vijf kerkgebouwen in
gebruik. In gemeenschapshuis De Einder in Someren-Eind
verzorgt de parochie regelmatig reguliere Eucharistievieringen maar ook voor bijzondere gelegenheden. In
Someren-Eind bevindt zich de St. Lambertuskapel die
door het St. Lambertusgilde wordt beheerd. In deze
kapel vinden ook doopsels plaats door de parochie. In het
buurtgemeenschap Sluis XIII is regelmatig een gebedsdienst in het gemeenschapshuis De Smelen. In de
verzorgingstehuizen De Lisse (Asten) en Sonnehove
(Someren) wordt met enige regelmaat ook de Eucharistie
gevierd. Het secretariaat bevindt zich in Asten.
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Kerkbijdragen
en doneren

Binnen de parochie ligt een landelijk vermaard
bedevaartsoord. Rond 1400 voltrok zich in Ommel een
wonder met een Mariabeeldje. Ommel ontwikkelde zich
in de eeuwen daarna tot een plaats waar mensen troost
en beschutting zochten bij Maria. Daarom gaan vandaag
de dag iedere meimaand tienduizenden pelgrims op
bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Ommel.
Naamgever van de parochie is de heilige Franciscus van
Assisi (1181-1226). Deze Italiaanse heilige is de stichter
van de kloosterorde van de franciscanen, ook wel
minderbroeders genoemd. Franciscus is een van de
bekendste katholieke heiligen. Eenvoud, vrede en respect
voor de hele schepping golden als zijn waarden.

www.rkfranciscus.nl
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PASTORAAL TEAM
Onze parochie bestaat uit meerdere dorpen. Graag wil het pastorale team zich inzetten
voor het geheel maar ook voor iedere kern afzonderlijk. In onze parochie is momenteel één
diaken en één priester werkzaam.
Pastoor Sacha Steijaert
Pastoor Steijaert (* 30 mei 1974) is de pastoor van de parochie,
voorzitter van het kerkbestuur en draagt de eindverantwoordelijkheid
voor alle activiteiten in het parochieleven. Hij is gewijd tot priester op
10 juni 2017. Pastoor Steijaert woont in de pastorie in Asten.
Telefoon: 		
Spoedgevallen:
E-mail: 		

0493 69 13 15
06 10 33 30 69
pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl

Diaken Jack Swaanen
Diaken Jack Swaanen (* 24 december 1958) is diaken binnen onze parochie. Daarnaast werkt hij als docent natuurkunde op het Varendonck
College in Asten/Someren. Hij werd op 1 april 2018 benoemd als pastoraal
werker en is op 1 december 2020 tot diaken gewijd. Diaken Swaanen is de
eerst aanspreekbare voor heel de parochie betreffende de voorbereiding
op de Eerste H. Communie en het Vormsel, de kindercatechese en de
contacten met de Protestante gemeenschap Asten-Someren.
Telefoon: 		
E-mail: 		

06 54 955 942
j.swaanen@rkfranciscus.nl

SECRETARIAAT
Parochie Heilige Franciscus
Kerkstraat 4
5721 GV ASTEN
Telefoon:
E-mail: 		
Bij spoed:

0493 – 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
06 – 10 333 069

BEZOEKTIJDEN
Maandag		
09:30 – 12:30 uur
Dinsdag		 gesloten
Woensdag		 gesloten
Donderdag		
09:30 – 12:30 uur
			
19:00 – 20:00 uur
Vrijdag			gesloten

4

MISSENROOSTER
Op verschillende dagen in de week en op verschillende locaties binnen de parochie vinden vaste
vieringen plaats. Door omstandigheden kan het rooster afwijken. Ook in liturgisch belangrijke
periodes als de Advent en de Veertigdagentijd is het rooster anders. Houd daarom altijd de website
en de kerkberichten in Het Peelbelang en ’t Contact in de gaten voor de meest actuele informatie en
voor de nadere invulling van de vieringen.
ZATERDAG
16.30 uur		Ommel		Rozenhoedje
17.00 uur		
Ommel
Eucharistieviering
19.00 uur		
Heusden 		
Eucharistieviering (2e zaterdag van de maand)
ZONDAG		
09.30 uur		
Someren
Eucharistieviering
10.15 uur		
Sluis XIII		
Gebedsdienst
11.00 uur		
Lierop 		
Eucharistieviering (1e zondag van de maand)
11.00 uur		Asten 			Eucharistieviering
MAANDAG		
09:00 uur		

Someren-Eind

Eucharistieviering (1e maandag van de maand)

DINSDAG
18.30 uur		Asten			Rozenhoedje
19.00 uur		Asten			Eucharistieviering
WOENSDAG
Ommel 		
Eucharistieviering (1e en 2e woensdag van de maand)*
08:00 uur		
16.00 uur		
Sonnehove		
Eucharistieviering (4e woensdag van de maand)
De Lisse		
Eucharistieviering (3e woensdag van de maand)
16.00 uur		
Someren		
Rozenhoedje
18.30 uur 		
19.00 uur		Someren		Eucharistieviering
DONDERDAG
18.00 uur 		
Asten 			
Aanbidding van het H. Sacrament
19.00 uur		Asten 			Eucharistieviering
VRIJDAG
19.00 uur		Someren		Eucharistieviering

* sept. t/m april: 08:30 uur
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VRIJWILLIGERS
Er gebeurt van alles in de parochie – meer dan u denkt.
Allereerst hebben we onze kerkgebouwen. Die moeten onderhouden worden. Professionals doen het grote
onderhoud, maar de kleinere klussen, het schoonmaken, koperpoetsen, bloemschikken en versieren en het
tuinieren rondom de gebouwen gebeurt door vrijwilligers. Dat laatste geldt ook voor de kerkhoven.
Ook bij de vieringen helpen vele vrijwilligers mee. De pastores leiden de vieringen, maar er zijn kosters nodig,
en lectoren, koorzangers, dirigenten, organisten, cantoren, misdienaars en collectanten. Allemaal vrijwilligers.
Zonder hen zouden de vieringen sober zijn. En wie drukt de misboekjes?
En daar blijft het niet bij. We willen er ook buiten de kerk voor elkaar zijn. Bijvoorbeeld via een bezoekgroep,
een koffie-uurtje, de levensmiddelenpakketten voor de minima en een stukje diaconie en missie. En dat gaat
allemaal niet zonder vrijwilligers.
Intussen moeten we ook ons geloof doorgeven aan de jongere generaties. Dat is niet zo makkelijk, en het staat
nog in de kinderschoenen, maar toch doen ieder jaar kinderen hun Eerste Heilige Communie en ontvangen jongeren het Vormsel. Voor volwassenen zijn er gespreksavonden. Dit alles onder leiding van het pastorale team,
maar onze pastores kunnen dat niet zonder ondersteuning van vrijwilligers.
Het geheel wordt aangestuurd door vrijwilligers in het parochiebestuur, de locatieraden en diverse commissies. Daar gaat het om management: kerkopbouw, gebouwenbeheer, financiën en communicatie. Onder communicatie valt ook deze parochiegids, het parochieblad en de website.
En wie organiseert het parochiefeest of de dank-je-wel-middag voor de vrijwilligers? En wie brengt de uitnodigingen daarvoor rond? En de Kerkbalans-folder? En het parochieblad? Er is dus van alles te doen in onze
parochie. Waarom zou dat iets voor u kunnen zijn?
Vrijwilligerswerk kan een verrijking zijn voor uw leven. U bepaalt zelf hoeveel tijd u erin wilt steken. U krijgt
er veel voor terug: nieuwe contacten, kansen om u te ontwikkelen en het besef dat u bijdraagt aan de samenleving. Zeker als u merkt dat u te veel thuis zit, kan het verfrissend zijn om een vrijwilligerstaak op u te nemen.
Het geeft een goed gevoel om verantwoordelijkheid te dragen en erbij te horen. En in een kerkgemeenschap zit
er nog extra zingeving in, omdat u meehelpt aan de opbouw van Gods rijk op aarde.
Vrijwilligers zijn goud waard. Want er is niets mooiers dan samen, op basis van vrijwillige inzet, een gemeenschap op te bouwen rondom de levende Heer. Als u tijd en zin hebt om een nieuwe taak op u te nemen, neem
dan vooral contact op. Dat kan via de website onder het kopje Meehelpen in de parochie of scan de QR-code:
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BESTUUR
Een parochie heeft een bestuur nodig. Deze mensen worden op voordracht van de parochie door
onze bisschop benoemd. Het kerkbestuur is eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken
binnen de parochie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de financiën, de gebouwen, de begraafplaats,
etc.
Een parochiebestuur bestaat altijd minimaal uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast worden vaak nog enkele bestuursleden aangesteld met speciale
expertisegebieden, zoals gebouwbeheer, communicatie of begeleiding van de vrijwilligers.
De voorzitter van het bestuur is altijd de pastoor.
Het parochiebestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Pastoor Sacha Steijaert			voorzitter		pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl
Sandra de Vreede				vicevoorzitter
s.devreede@rkfranciscus.nl
						personeel en vrijwilligers
Myriam van den Einden			
secretaris		
m.vdeinden@rkfranciscus.nl
Frans Raijmakers				penningmeester
f.raijmakers@rkfranciscus.nl
Wilma van den Boomen-Verdonschot
begraafplaatsen
w.vdboomen@rkfranciscus.nl
Wesley Duis					bouwzaken		w.duis@rkfranciscus.nl

LOCATIERADEN
Elk dorp binnen de Franciscusparochie kent een eigen locatieraad. Deze locatieraad is verantwoordelijk voor
het dagelijks reilen en zeilen binnen de parochielocatie.
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MISINTENTIES
Mensen horen graag de namen van hun overleden dierbaren. En het is goed dat we hun
namen blijven noemen. Maar ook is het belangrijk om voor hen bidden. Voor hun
zielenrust. We kunnen dit heel speciaal doen in de heilige Eucharistie. Maar niet alleen
voor overledenen. Ook kunnen we een intentie hebben voor levenden, voor
gelegenheden of gebeurtenissen. Als we de H. Mis opdragen voor een intentie dan vragen
we aan God dat het offer van Christus, dat tegenwoordig wordt gesteld in de
Eucharistie, ten goede mag komen aan die speciale intentie. Omdat we willen bijdragen
hieraan, geven we ook iets van onszelf. In de moderne tijd is dit een geldbedrag.
Publicatie misintenties
De misintenties hebben over het algemeen een openbaar karakter. Mensen willen
namelijk dat ze worden afgelezen. Vandaar dat de parochie deze intenties ook plaatst per
viering op haar website. Ook worden de misintenties gepubliceerd in de streekbladen
Peelbelang en Het Contact. Indien men expliciet niet wil dat de intentie wordt
gepubliceerd, dient men dit bij de aanvraag te vermelden.
Misintentie aanmelden
Het opgeven van intenties kan via een envelop, onder vermelding van naam, datum en
kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Ook vragen wij uw contactgegevens zodat de parochie u kan bereiken indien nodig. Op sommige locaties kunt u
misintenties telefonisch of per e-mail doorgeven of zijn er speciale enveloppen die u uit
de kerk kunt meenemen.
Asten
- Misintentie-envelop of gewone envelop in de brievenbus van het parochiecentrum,
Kerkstraat 4, Asten
- E-mail: secretariaathmp@rkfranciscus.nl
- Telefonisch: 0493 - 69 13 15
Heusden
- Envelop in de brievenbus bij de kerk
Lierop
- Misintentie-envelop of gewone envelop in de brievenbus van de pastorie
- E-mail: pastorielierop@hetnet.nl
Ommel
- Misintentie-envelop of gewone envelop in de brievenbus van de pastorie
- E-mail: ommel@rkfranciscus.nl
Someren
- Misintentie-envelop of gewone envelop in de brievenbus op Kerkstraat 16, Someren
- Via het formulier ‘opgave misintenties’ op de website
- E-mail: vanbussel@upcmail.nl
Someren-Eind
- Envelop op de pastorie of Haspelstraat 21
Stipendium
Het stipendium bedraagt € 12,50 per intentie plus € 2,50 voor elke volgende naam.
Met vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat.
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BEGRAAFPLAATSEN
De parochie beheert een aantal begraafplaatsen in de diverse kernen. Hierbij een overzicht van
begraafplaatsen met contactinformatie van beheerders en bij calamiteiten.
LOCATIE		ADRES			BEHEERDER(S)		CALAMITEITEN
Asten			Kerkstraat			Jan Coolen			06 - 29033640
Heusden		
Vorstermansplein 14
Ger van de Burgt
0492 - 692479
Lierop			
Offermansstraat 3		
Toon van de Ven		
0492 - 331215
							Ton van Schalen
Ommel		Hogeweg			Jan Meijer			0493 - 691315
Dellerhof Someren Loovebaan 35		
Rini van Bussel		
06 - 86687066
Someren-Dorp
Kommerstraat 6		
Rini van Bussel		
06 - 86687066
Someren-Eind
Lambertusstraat		
Piet van Houts		
0493 - 493100
Someren-Heide
Herdersveld 2		
Emiel Toonders		
06 - 12929528
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ACTIVITEITEN
Samen vormen we de Kerk, het Lichaam van Christus. Een geloofsgemeenschap die samen komt om
te vieren, elkaar te ontmoeten en ook om samen te leren. Om beter te begrijpen wie wij zijn voor God
en elkaar, maar ook om steeds meer te groeien in gemeenschap vanuit Christus, biedt de parochie
een divers activiteitenaanbod aan.
Diaconie en caritas
Ons katholieke geloof spoort ons aan om Gods liefde gestalte te geven in de wereld. Het dienen aan
elkaar (diaconie) en de liefde (caritas) zijn wezenlijk voor een katholieke geloofsgemeenschap. De
MOV-groep van de parochie zet zich in voor projecten die levensomstandigheden van mensen
verbeteren. Eenmaal per jaar organiseert zij ook een gebedsdienst en een solidariteitsmaaltijd.
Tevens heeft parochie lang geleden een kerstpakketten-actie opgezet voor hulpbehoevenden. Tegenwoordig coördineert de parochie dit samen met een supermarkt in Asten.
dinsdag 4 oktober 2022
‘Ons Jantje’, Ommel, tijd nog te bepalen Solidariteitsmaaltijd
zondag 23 oktober 2022 Sint Antoniuskerk Heusden, 11:00 uur MOV-groep, gebedsviering
december 2022		
PLUS-supermarkt, Asten/			
Kerstpakketten-actie en
				parochiecentrum, Asten
		-verdeling

Oecumene
Als christenen hebben we de opdracht van de Heer om te werken aan eenheid. Vandaar dat de
parochie samen met de protestante gemeente in Someren regelmatig samenkomt voor
geloofsverdieping en gebed.
zondag 9 oktober 2022		
woensdag 30 november 2022
					

10:30 uur, Heusden			
18:00 uur, protestantse kerk
Someren

Oecumenische gebedsdienst
Filmavond met broodmaaltijd

Parochie-avond: Iedere eerste dinsdagavond van de maand, bijzaal in de kerk van Asten, 20:00 uur.
Ontmoeting en leren staan centraal. Dit jaar bekijken we de filmreeks Sycamore. Korte filmpjes over
de wezenlijke onderdelen van ons geloof. We bespreken de inhoud en onze persoonlijke beleving.
dinsdag 6 september 2022		
dinsdag 4 oktober 2022		
dinsdag 1 november 2022		
dinsdag 6 december 2022		
dinsdag 3 januari 2023		
dinsdag 7 februari 2023		
dinsdag 7 maart 2023		
dinsdag 4 april 2023			
dinsdag 2 mei 2023			
dinsdag 6 juni 2023			
dinsdag 4 juli 2023			
dinsdag 1 augustus 2023		

Wie is Jezus?
De H. Geest en de Kerk
Heiligen en de hoop op de hemel (Allerheiligen)
De Bijbel
Het geschenk van het geloof
Hoe kan ik bidden?
De betekenis van liefde
Schepping, zonde en Verlossing
De ware vrijheid ontdekken
Doopsel en Vormsel
De heilige Eucharistie
De gemeenschap van de Kerk
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Jeugd en Jongeren: op 29 oktober ontvangst van het WJD-kruis
Paus Johannes Paulus II schonk de jongeren een groot houten kruis dat een rondreis maakt naar de
eerstvolgende locatie van de Wereld Jongeren Dagen. In Nederland maakt een soortgelijk WJDkruis ook een rondreis. Er is een tussenstop in onze parochie. We ontvangen een groep jongeren en
het kruis. Het programma wordt in oktober bekend gemaakt.
Thema-avond: Verdieping op donderdagavond
Bij een thema-avond wordt een bepaald onderwerp verdiept. Het kan een korte cursus zijn, een
lezing door een spreker, gezamenlijk bekijken van een film of een actueel thema. De thema-avonden
worden ook tijdens het werkjaar ingepland. Onderstaande avonden staan al vast.
donderdag 24 november 2022
donderdag 15 december 2022
donderdag 2 maart 2023		
donderdag 16 maart 2023		

Bijzaal kerk Asten, 20:00 uur
Nog te bepalen			
Bijzaal kerk Asten, 20:00 uur
Bijzaal kerk Asten, 20:00 uur

Op Avontuur met de Advent
Het Kerstverhaal
Vasten is meer dan minder...
Leven, lijden en opnieuw leven

Bezinningsdagen: Tijd voor gebed en rust; om de twee maanden op zaterdag of donderdag
In bezinningshuis Foyer de Charité in Thorn dompelen we ons onder in een dagje stilte en bezinning.
Priester Andre Pierik verzorgt tweemaal uitleg van een bijbelverhaal. We vieren samen de Eucharistie. Er is ruimte voor gebed, een wandeling en persoonlijke tijd. Er wordt voorzien in een maaltijd.
Samen regelen we vervoer. Een van de leden van het pastorale team gaat mee.
zaterdag 15 oktober 2022		
Bezinningshuis Foyer de Charité Thema: Met Maria ‘Ja,
					Thorn					hier ben ik’ zeggen
donderdag 24 november 2022
Bezinningshuis Foyer de Charité Thema: Jezus, het Licht
					Thorn					in onze duisternis
donderdag 15 december 2022
Bezinningshuis Foyer de Charité Thema: God wordt
					Thorn					mens; ik ook?

Concerten, voordrachten en uitvoeringen
Kerk en cultuur liggen in elkaars verlengde. Bovendien is de Kerk een verbindende factor. De parochie staat open voor kunst- en cultuuruitingen die passen bij het godsdienstig karakter van een kerk.
Activiteiten worden tijdens het werkjaar ingepland. Onderstaande gelegenheden staan al vast.
zondag 6 november 2022		
Kerk Someren, 15:00 uur Concert Somerens Lust: Allerseelen
november/december 2022		
Nog te bepalen		
Iconen-tentoonstelling: door de Ad
									vent naar Kerstmis
zaterdag 17 december 2022
Kerk Asten, 20:00 uur
Kerstconcert Jong Nederland Asten
zondag 18 december 2022		
Kerk Someren, 14:30 uur Kerstconcert Somerens Lust, de
									Nachtegaal en Somerens Dameskoor
zondag 12 februari 2023		
Kerk Someren		
Nederland Studenten Orkest
					(tijd nog te bepalen)

Voor alles geldt: zie streekbladen en parochiewebsite voor actuele tijden. Tijden kunnen wijzigen.
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DOOPSEL
De geboorte van een kind is een unieke gebeurtenis. Het maakt
bij veel ouders zo’n gevoel van verwondering en dankbaarheid
wakker, dat ze Gods zegen willen voor de toekomst van hun
kind. De doop is het eerste sacrament. In het Sacrament van het
Doopsel geeft God ons Zijn ‘ja’ en wordt de pasgeborene een
kind van God en opgenomen in de gemeenschap van de Kerk.
Wij willen graag samen met u dat er een goede voorbereiding
aan de doop voorafgaat. De doopviering kan gehouden worden
in de kerk waar uw voorkeur naar uitgaat. Het is belangrijk dat
men zich tijdig aanmeldt. Kiezen voor het doopsel betekent ook
kiezen voor de christelijke geloofsgemeenschap. Daarom kiest
de parochie ervoor om de voorbereidingsavonden met
meerdere ouders gezamenlijk de doen. Het is heel opbouwend
om samen – als een gemeenschap – met andere ouders de weg
te gaan richting het doopsel. Er zijn twee voorbereidingsavonden.
De voorbereidingsavonden vinden plaats in het parochiecentrum, Kerkstraat 4 in Asten en beginnen om 20:00 uur.
Elke maand worden er voorbereidingsavonden gehouden.
2022
Avond 1
7 september
5 oktober
2 november
7 december

Avond 2
21 september
19 oktober
16 november
21 december

2023
Avond 1
4 januari
1 februari
1 maart
5 april		
3 mei		
7 juni		
5 juli		
2 augustus

Avond 2
18 januari
15 februari
15 maart
19 april
17 mei
21 juni
19 juli
16 augustus

U kunt u aanmelden via het doopformulier. Dat vindt u op de
website, of scan de QR-code.
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
In de viering van de heilige Eucharistie komen het kruisoffer en
de Verrijzenis van Jezus ons leven binnen. We herdenken ook
het Laatste Avondmaal. De Heer geeft zichzelf in deze viering
helemaal aan ons en is onder ons aanwezig: heel speciaal als we
Hem ontvangen in de heilige Communie. Hierdoor worden we
ook één.
Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de
gemeenschap met Jezus en zijn Kerk. Bij de Eerste Communie
nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk hieraan deel.
Hier past ook een voorbereiding bij.
Na de zomervakantie volgt er via de website informatie over
aanmelding voor het project van 2022-2023.
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VORMSEL
Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van de doop en
de Eerste Communie. Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie
horen ook bij elkaar als de drie initiatiesacramenten. Pas als je
alle drie de sacramenten hebt ontvangen, ben je volwaardig lid
van de katholieke Kerk.
Het Vormsel richt zich tot jongeren die inmiddels zijn opgegroeid tot een leeftijd waarop zij al meer voor zichzelf kunnen
spreken en zelf al een stuk verantwoordelijkheid op zich nemen.
Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het
Doopsel werd meegegeven. De vormeling zegt als het ware ‘ja’
tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.
Na de zomervakantie volgt er via de website informatie over
aanmelding voor het project van 2022-2023.
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HUWELIJK
In het sacrament van het huwelijk krijgen man en vrouw Gods
liefde om elkaar te kunnen beminnen. Ze beloven elkaar om
door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te worden
van Gods liefde. Dat doen ze door hun wederzijdse gave aan
elkaar en door het ontvangen van nieuw leven uit Gods hand.
Man en vrouw beloven elkaar trouw ten overstaan van een
kerkelijke bedienaar (priester/diaken) en twee getuigen.
Een kerkelijk huwelijk nemen we serieus. We nemen het stel
serieus. Daarom omvat het trouwen in onze Kerk ook een
traject van voorbereiding. Tijdens dit traject leren we elkaar
beter kennen, maar ook de achtergrond en diepere betekenis
van het sacramenteel huwelijk.
Voor vragen of aanmelding kan men contact opnemen met het
parochiesecretariaat. Het secretariaat laat dan een van de leden
van het pastoraal team contact opnemen.
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BOETE EN VERZOENING
Bij veel mensen heerst tegenwoordig een grote onduidelijkheid
over wat nu schuld is en wat nu zonde is. Ze vinden het vaak
moeilijk om in hun eigen leven te ontdekken, te erkennen en
te zeggen wat fout is. Vaak ontdekken ze dat er dingen zijn die
belemmeren. Mensen ontdekken dat er in hun leven dingen zijn
die niet goed waren. Door middel van het sacrament van Boete
en Verzoening kunnen ze een nieuwe start maken. Het is God
zelf die vergeving schenkt en de last van schuld van onze
schouders neemt.
Doorgaans zijn er voorafgaand aan de grote kerkelijke
feestdagen boetevieringen waarin wij ons leven onder de loep
willen nemen. Deze vieringen zijn een gezamenlijke
voorbereiding op het persoonlijk ontvangen van het sacrament
van Boete en Verzoening.
Natuurlijk is het ook mogelijk om buiten de feestdagen het
sacrament te onvangen. Dit kan op afspraak. Ook zijn onze
parochiepriesters een half uur voorafgaand aan de avondmissen
in Asten en Someren beschikbaar voor biechtgesprekken. En
natuurlijk kan men altijd een van de parochiepriesters
aanspreken over dit onderwerp.

16

ZIEKENZALVING
In het Evangelie zien we hoe Jezus ontroerd werd door het
lijden en het verdriet van de mensen. Daarom is het sacrament
van de ziekenzalving het sacrament van Jezus’ nabijheid in het
lijden, het verdriet en de angst van mensen. In de zalving met
olie worden zijn kracht en liefde in dit lijden binnengebracht.
Hierdoor wordt dit lijden geplaatst in het perspectief van Jezus’
overwinning op lijden en dood.
Als iemand ernstig ziek is, kan hij of zij het sacrament van de
ziekenzalving ontvangen. Dat kan ook bij een risicovolle
operatie of onderneming. Dit sacrament werd vroeger ‘het
bedienen’, ‘het Laatste Oliesel’ of ‘het sacrament der zieken’
genoemd. Men wachtte ermee tot vlak voor het sterven. De
laatste veertig jaar is dat veranderd. De ziekenzalving kan het
beste worden ontvangen als de zieke daar ook echt kracht door
krijgt. Niet alleen om gesterkt te zijn voor de laatste reis, maar
om gesterkt te worden in de levensfase waarin hij of zij zich
bevindt.
U kunt de parochie altijd bellen voor de ziekenzalving. Toch is
het verstandig om tijdig contact op te nemen en een afspraak te
maken. Het geeft rust voor degene die het sacrament ontvangt
en stelt de familie in staat om samen te komen. De ziekenzalving
kan aangevraagd worden via het noodnummer van de parochie.

UITVAARTEN
In de verdrietige tijd rond het overlijden van een dierbare kunnen de rituelen van een kerkelijke uitvaart houvast en troost
bieden. Als parochiegemeenschap nemen we tijdens de uitvaart
afscheid, samen met u, in het licht van Christus die ons leven
zonder einde heeft beloofd.
Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op de familie af.
Wij willen in deze moeilijke dagen graag pastorale ondersteuning geven en u bijstaan. Veel zaken moeten geregeld worden.
Er kan bij een overlijden direct contact worden opgenomen met
het noodnummer van de parochie: 06 10 33 30 69
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ADRESWIJZIGING
Het is belangrijk dat uw adresgegevens bekend zijn bij de parochie, zodat voor
u bestemde post op het juiste adres aankomt. Verhuist u binnen de grenzen
van de parochie? Dan kunt u uw adreswijziging doorgeven via het formulier op
de website, te vinden onder het kopje Ik wil, of scan de QR-code.

INSCHRIJVING
Bent u nieuw in de Franciscusparochie? Dan kunt u zich inschrijven via het
inschrijfformulier op de website, eveneens te vinden onder het kopje Ik wil, of
scan de QR-code.

PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
In heel de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. De rooms-katholieke
Kerk heeft een reglement over de omgang met persoonsgegevens en privacy
in parochies. Op onze website kunt u deze documenten downloaden onder
het kopje “Algemeen/privacy”, of scan de QR-code.
Als gevolg daarvan moet iedere parochie ook een privacybeleid opstellen
met een toelichting op de redenen waartoe gegevens worden bewaard en
verwerkt. Onze parochie werkt aan een privacyverklaring. U kunt deze medio
oktober downloaden via de website onder het kopje “Algemeen/privacy”.

COMMUNICATIEKANALEN
De parochie beschikt over papieren en digitale communicatiemiddelen. Op de website
www.rkfranciscus.nl vindt u de actuele mistijden, praktische informatie en nieuws. De site wordt
zorgvuldig bijgehouden en nieuwe ontwikkelingen worden daar het eerst gemeld.
Ongeveer zes keer per jaar verschijnt het parochieblad Franciscus, met daarin artikelen over de parochiegemeenschap en het geloof. Franciscus is gratis mee te nemen in iedere kerk.
Een wekelijks overzicht van vieringen en intenties is te vinden in de kranten Peelbelang,
Weekblad voor Deurne en ’t Contact.
U kunt de parochie ook op sociale media volgen:
Facebook: facebook.com/franciscusparochie
Twitter: @rkfranciscus
Instagram: Parochie_asten_someren
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KERKBIJDRAGEN EN DONEREN
De parochie speelt een grote rol in de lokale gemeenschappen en in het persoonlijke leven van veel
mensen. In de kerk laten mensen hun kind dopen, trouwen ze met elkaar en nemen ze afscheid van
dierbaren. Ook komen parochianen er iedere week samen om de Eucharistie te vieren. Binnen de
parochie kunnen mensen contacten leggen en anderen ontmoeten, hun talenten als vrijwilliger ontplooien en kunnen mensen die het moeilijk hebben een hart onder de riem krijgen met een bezoekje
of sociale activiteit.
De kerk krijgt geen subsidie van de overheid. Zonder de financiële steun van haar eigen parochianen
kan zij niet voortbestaan. Daarom is de Franciscusparochie aangesloten bij Actie Kerkbalans. Ieder
jaar in mei worden parochianen gevraagd om met een financiële bijdrage in de parochie te investeren. Hiervoor wordt u op de hoogte gesteld via de website, in vieringen en/of via een folder die u in
de kerk en in uw brievenbus vindt.
Tevens is het mogelijk om een schenking te doen. Daarvoor kunt u het volgende IBAN-rekeningnummer gebruiken:
NL44 RABO 0163 6400 09
t.n.v. Franciscusparochie Asten
U kunt de parochie ook machtigen voor een automatische incasso. Het machtigingsformulier hiervoor kunt u vinden op de website onder het kopje “Doneren”.
De Franciscusparochie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
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De parochiegids is samengesteld door de communicatiecommissie van de parochie in samenwerking met
het pastoraal team en het bestuur. Ondanks een zorgvuldig werkproces kunnen er fouten in staan. Hiervoor
vragen wij uw begrip. Tevens kunnen er in de loop van het jaar zaken veranderen, waardoor informatie uit de
gids niet meer juist is. Op de website van de parochie is ook alle informatie te vinden. Bij twijfel kunt u ervan
uitgaan dat de website het nauwkeurigst is.

