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   Nieuwsbrief maart 2016          Kerkstraat 4  5721 GV Asten. 

                                                                   secretariaat@rkfranciscus.nl  

 

 

Van uw pastoor: 

 

100 dagen in de Franciscusparochie! 

 

Pastoor Scheepers was op 9 maart 2016 jl. al (of pas) 100 dagen pastoor 

van onze Franciscusparochie.  

Op zijn facebookpagina schreef hij: “Pas, want de dagen zijn voorbij 

gevlogen en het voelt alsof ik al veel langer in Asten woon en werk.  

Er is natuurlijk ook heel veel gebeurd in deze afgelopen periode. Het inpakken van al mijn 

spullen en de verhuizing naar de mooie, statige pastorie van Asten. De kennismaking met zeer 

vele enthousiaste en welwillende vrijwilligers.  

Sinterklaasavond; de inzegening van de nieuwe kerststal in Someren-Eind;  de installatie en 

mijn verjaardag; de viering van Kerstmis en de jaarwisseling; het jubileum van de Pauluskerk; 

Carnaval; de start van de veertigdagentijd; de voorbereiding op de Eerste Communie en het 

Vormsel en net als vele duizenden anderen heb ook ik last gehad van de griep. Verkouden, 

futloos, rillerig en beroerd. Maar de show must go on, dus gewoon doorgaan en daar waar het 

lukte, rust gehouden.  

Inmiddels ben ik ook bij vele mensen op bezoek geweest; heb ik 17 mensen kerkelijk 

uitgeleide gedaan en 7 kinderen mogen dopen. De contacten met het kerkbestuur, mede-

pastores en vrijwilligers op het parochiecentrum zijn constructief, boeiend, uitdagend en zeer 

plezierig. 

Ik ben dankbaar voor die belangstellende en bemoedigende telefoontjes; die warme 

betrokkenheid en oprechte meelevendheid. De vriendschappelijke manier van omgaan; de 

complimenten die ik mag ontvangen; de bemoediging en de bevestiging. Ik voel me hier echt 

thuis.  

We zijn goed begonnen en ik kijk vol vertrouwen uit naar de toekomst!” 

  

Van uw bestuur:  

 

Dat zijn mooie woorden van onze nieuwe pastoor. Ook het kerkbestuur ervaart veel 

bemoediging en bevestiging van en door hem. Dank daarvoor! 

Het bestuur realiseert zich dat er een boeiende maar tegelijkertijd ook lastige periode is 

ontstaan door de fusie. Op papier lijkt het geregeld maar breng het maar eens in de praktijk. 

Tot nu toe heeft het bestuur zich hoofdzakelijk beziggehouden met het zo goed mogelijk 

regelen van de zaken die zich voordoen rond de verschillende geloofsgemeenschappen. En 

zoals gezegd kiest het bestuur daarbij voor de weg van de geleidelijkheid. De verslagen van 

de vergaderingen van de locatieraden zijn daarvoor heel informatief en daar waar direct 

antwoord nodig is weten de locatieraden het bestuur ook steeds beter te vinden. En tot nu toe 

is er steeds voor ieder probleem in goed overleg een constructieve oplossing gekomen. 
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Begin januari heeft het bestuur opdracht gegeven voor een analyse van de werkzaamheden op 

het parochiesecretariaat om zodoende meer zicht te krijgen op wat er nu nodig is om de 

nieuwe parochie daadwerkelijk te kunnen gaan ondersteunen. De uitkomsten daarvan zijn 

momenteel in bespreking en we hopen op korte termijn daarover meer te kunnen mededelen. 

Ook heeft er eind januari een bespreking plaatsgevonden met alle voormalige 

penningmeesters met als doel de financiële zaken zoveel als nu reeds mogelijk is beter te 

stroomlijnen. Dat blijkt weerbarstiger te zijn dan aanvankelijk aangenomen. Een belangrijk 

onderdeel daarvan is het stroomlijnen van de tarieven. Het is de bedoeling dat er uniforme 

tarieven ontstaan voor de gehele parochie die vanaf 1 januari 2017 in zullen gaan. Ook 

daarover wordt u nog nader geïnformeerd.  

Een delegatie van het bestuur bezocht in januari een infoavond van het bisdom speciaal voor 

nieuwe bestuurders. Daar bleek o.a. dat we voorlopig nog heel veel werk hebben.  

Wat inmiddels al is aangepakt is het opzetten van een nieuwe website. Ook daarover 

binnenkort meer. En we zijn er best trots op dat er inmiddels nieuwe emailadressen zijn 

aangemaakt die wij hierbij publiceren. Ook heeft inmiddels iedere geloofsgemeenschap de 

beschikking over een Franciscusstempel ten behoeve van de registers. Kleine stappen maar 

toch… 

Het is belangrijk dat onze nieuwe parochie een duidelijk gezicht krijgt waarmee alle 

geloofsgemeenschappen zich kunnen identificeren. Dat wil het bestuur stap voor stap gaan 

realiseren en alle suggesties daarvoor zijn zeer welkom. 

En steeds opnieuw realiseert het bestuur zich dat dit werk alleen tot stand kan komen dankzij 

de grote inzet van veel actieve, bekwame en enthousiaste vrijwilligers in de verschillende 

geloofsgemeenschappen. Daarvoor opnieuw onze dank! 

 

De nieuwe emailadressen: 

 

Kerkbestuur: 

 

Voorzitter Pastoor Pieter Scheepers  pastoorscheepers@rkfranciscus.nl 

Vicevoorzitter Wim Jaspers   w.jaspers@rkfranciscus.nl  

Secretaris Pieternel van Horssen  p.vanhorssen@rkfranciscus.nl 

Penningmeester Marcella de Leeuw  m.deleeuw@rkfranciscus.nl   

bestuurslid Ton Wijnen   t.wijnen@rkfranciscus.nl  

bestuurslid Guido Schoolmeesters  g.schoolmeesters@rkfranciscus.nl  

 

Parochiesecretariaat: 

 

secretariaat     secretariaat@rkfranciscus.nl  

 

 

Tenslotte:  

 

Wij wensen u allen een mooie voorbereiding op Pasen en graag tot ziens! 
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