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11 juli
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VAKANTIETIJD
Hoog boven Rio staat Hij er, met uitgestrekte armen: Jezus. Alle vele
malen in beeld gebracht, zeker bij bijzondere gebeurtenissen in Brazilië.
Bij de Wereld Jongeren Dagen, bij het WK voetbal en ook bij de komende
Olympische Spelen zal dat beeld prominent te zien zijn. Jezus met
uitgestrekte, uitnodigende armen.
Ik moet denken aan vroeger, mijn vader op de hurken, de armen wijd en
ik, als kleuter, hoor hem zeggen: “Wie komt er in mijn huisje?” En
natuurlijk probeer ik zo snel mogelijk bij hem te zijn. Bij hem ben ik veilig
en voel ik dat hij van me houdt en niets anders dan alleen het goede voor
mij wil. Dat warme gevoel van liefde heeft mij gelukkig niet verlaten, ook
al heb ik de kleuterleeftijd al lang geleden achter me gelaten.
Niet alleen in Rio staat Jezus met armen wijd en hoor je in je hart de
uitnodiging: “Wie kom er in mijn….”

We komen er niet meer zo toe om regelmatig binnen te gaan in het huisje
van Jezus, maar; “Als ik in het buitenland ben, moet ik altijd even een
kerk binnen. Kijken naar de mooie ramen, de beelden, de geur opsnuiven
en…. natuurlijk even een kaarsje opsteken.
Het geeft dat vertrouwde gevoel en ik word er rustig van. En niet
onbelangrijk; ik kan er even de tijd voor nemen.” Ontelbare keren hoor ik
deze zinnen.
Wat een geluk dat je dat overkomt en dat er nu in de vakantietijd ruimte
voor is in je hart en je hoofd.

Wat een geluk dat je je kunt veroorloven om zomaar een reisje te maken
en hopelijk de stress en zorgen achter kunt laten. Dus een kaarsje uit
dankbaarheid? Of komen er ook nog andere gedachten?
Even denken aan de mensen die er niet meer zijn, aan je ouders, of die
vriend(in) die zijn overleden, om zo te voelen dat je hen niet vergeten
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bent. Of even denken aan de thuisblijvers, aan mensen die het moeilijk
hebben of om je zorgen over de toekomst voor God te brengen.
Ik hoop dat u veel van die uitnodigingen tegen komt de komende tijd.

Je hoeft er eigenlijk het land niet voor uit, want ook hier in onze parochie
staan deuren uitnodigend open; zijn er prachtige gebrandschilderde
ramen; waar je even binnen kunt gaan om met dezelfde intenties even op
adem te komen. Om stil te worden, dankbaar te zijn, je zorgen neer te
leggen.
Je komt die plekken ook zomaar tegen langs de weg: veldkapellen hier in
de buurt en u kunt het lijstje vast nog aanvullen.
Uitnodigend voor ons allemaal, om zomaar ook in de drukte van alledag
even stil te zijn, om diep van binnen te voelen dat je welkom bent.

Ik wens u van harte een goede recreatietijd toe en hoop dat u, waar dan
ook, veel kaarsjes kunt opsteken. Zo blijven we in geloof verbonden en
mag er zegen rusten op ons gaan en thuiskomen. (Een bijzondere kaart
van zo’n plek naar iemand die niet op reis kan, kan wonderen doen. Dus
misschien voor vertrek even nadenken wie u in uw buurt zomaar kunt
verrassen met een kaartje...)
Pastoor Pieter Scheepers
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WAT EEN DRAMA EN EEN ELLENDE
Eerst die grote hoeveelheden liters water die straten, huizen en kelders
deed onderlopen en toen die hagelbui. Die verwoestende hagelbui die
veel schade, zorgen, verdriet en ontreddering veroorzaakte bij veel
mensen.

Hagelstenen vielen ter grootte van tennisballen. Auto’s zijn veranderd in
poffertjespannen en veel daken en dakramen zijn gesneuveld. Kassen
zijn grotendeels verwoest en de producten in de kassen zijn niet meer te
verkopen. Ook veel fruit is verloren gegaan doordat het door de hagel van
de bomen is geslagen, maar ook de ondergelopen velden met gewassen
en de weiland hebben veel schade berokkend.
“Juniregen is Gods zegen” is een oud weergezegde; maar daar geloof ik
niets (meer) van!
Wij wensen alle mensen die slachtoffer geworden zijn van dit noodweer
enorm veel sterkte en kracht toe. Hopelijk zijn er instanties die hulp en
zekerheid kunnen bieden in deze moeilijke tijden!

Het enige goede wat iedereen opviel was de saamhorigheid. Buren
gingen elkaar helpen. Gezamenlijk werden daken beklommen en gaten
gedicht. De een had een troostend woord en de ander een bakske koffie.
Burenhulp is een troost bij zoveel schade.

Hopelijk helpen de Heilige Donatus en Maria ons toch een beetje en komt
er uiteindelijk echte zegen!
Pastoor Pieter Scheepers
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KERKHOF H.MARIA PRESENTATIE ASTEN
Extreme weersomstandigheden

Zoals bijna iedereen de afgelopen tijd schade heeft ondervonden van de
extreme weersomstandigheden is ook ons parochiekerkhof niet gespaard
gebleven. Zoals u gemerkt heeft zijn er veel grondverzakkingen geweest.
Ook zijn sommige grafmonumenten wat verzakt door de extreme
wateroverlast. De parochie doet er alles aan om de grote gaten die
ontstaan zijn op te vullen met zand. Echter de, eventuele, schade aan de
monumenten zelf is de verantwoordelijkheid van de nabestaanden. Wij
kunnen en mogen als parochie hier geen werkzaamheden aan verrichten.
U zult hiervoor zelf iemand moeten vinden, bijvoorbeeld de leverancier
van het monument, om een en ander in orde te maken. De parochie zorgt
dat er voldoende zand op voorraad zal zijn wat u hierbij kunt gebruiken.
Kerkhofvrijwilligers

Om het kerkhof er prima uit te laten zien maken we dankbaar gebruik van
onze kerkhofvrijwilligers die bijna elke maandagmiddag op het kerkhof
aan het werk zijn. Het zou fijn zijn als meer mensen zich beschikbaar
willen stellen om ook kerkhofvrijwilliger te worden. De mensen die met
plezier in deze werkgroep hun werk doen zijn op een leeftijd dat ze graag
hebben dat er weer versterking bijkomt zodat de werkzaamheden door
kunnen gaan. Het is een gezellige ploeg mensen en voor koffie wordt
gezorgd. Bent u degene die denkt dat is wel wat voor mij of kent u iemand
die hiervoor beschikbaar is aarzel niet en laat dit even aan ons weten.
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Opsporing verzocht

Elk jaar worden contactpersonen van graven op ons kerkhof, waarvan de
termijn grafrechten is afgelopen, aangeschreven door de parochie. Ze
kunnen dan, na overleg met familieleden, beslissen of er weer een
nieuwe termijn van bijvoorbeeld 10 jaar van toepassing is. De graven
waarvan de termijn niet meer verlengd wordt zullen worden geruimd. Elk
jaar levert het voor ons veel problemen op om de contactpersonen die
aangeschreven moeten worden op te sporen. Vooral omdat ze verhuisd
zijn en wij daar geen nieuwe gegevens van hebben mogen ontvangen. Dit
vergt erg veel speurwerk en soms lukt het dan toch nog op een of andere
manier. Er blijven echter toch elke keer weer onduidelijkheden over
bestaan en aangezien we erg zorgvuldig te werk willen gaan willen we
graag uw hulp vragen. Misschien kent u een van de contactpersonen
waarnaar wij op zoek zijn. We zijn op zoek naar
nabestaanden/contactpersonen van de volgende graven op ons
parochiekerkhof:
Grafnr. 002.1305 Kindergraf Remi v.d. Dries. Eikelaar, laatst bekend)

Grafnr. 003.0002 Gedenktegel Johannes Teiwsen. (Rozenstraat l.b.)
Grafnr. 011.0925 Graf Johannes Strijbosch. (Kerkstraat, l.b.)

Grafnr. 037.1080 Graf Catharina Snijders/Johannes Martens. (onbekend)
Grafnr. 070.0885 Graf Helena Canters/Harry Verhees. (Langstraat l.b.)
Wanneer u informatie heeft kunt u dit kenbaar maken op het Pastoraal
Centrum, Kerkstraat 4 (elke dag tussen 10.00 uur en 12.00 uur) of via
telefoonnummer 691315. Het E-mailadres van de parochie is:
secretariaat@rkfranciscus.nl
Bedankt alvast voor uw begrip en medewerking!
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Tot slot

Om ons parochiekerkhof mooi en netjes te houden willen wij u vragen om
struiken en planten bij het graf van uw dierbare overledenen zo klein
mogelijk te houden zodat anderen hier geen last van hebben en de
looppaden vrij toegankelijk zijn. Ook mensen met bijvoorbeeld een rollator
moeten bij het graf van hun dierbaren kunnen komen.
Zoals u elders in dit blad kunt lezen worden de aanvangstijden van de H.
Missen per 1 september aangepast. Dit betekent ook dat ons kerkhof op
zondagmorgen, vanaf september, om 10.15 uur geopend zal zijn.
Met vriendelijke groet,

Jan Coolen,
namens kerkhofcommissie en Locatieraad H.Maria Presentatiekerk.

GESLAAGD !
Ieder jaar weer, zo rond deze tijd,
zie je de Nederlandse driekleur,
met daaraan de boekentas weer
buiten hangen. Voor de jongen of
meisje een uiting van laten weten:
"ik ben geslaagd!" Soms ook voor
de ouders een grote opluchting.
Wij feliciteren alle geslaagden.
Alle herkansers wensen wij veel
succes en hopen dat het alsnog
gaat lukken voor dit jaar en zij die
het niet gehaald hebben, kop op
en volgend jaar beter!
Pastoor Scheepers
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NIEUW ONZE VADER
De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt bekend dat de nieuwe
vertaling van het Onze Vader de komende Advent wordt ingevoerd. Dat
betekent dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie van het
Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse
bisschoppen voeren deze vertaling tegelijktijdig in met de Belgische
bisschoppen.
Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van
het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een
gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en
Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten,
is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan
hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties,
alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring
verleend.
“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige
gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te
gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich
ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979
vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de
eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk
gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu
dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr.
Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse
Bisschoppenconferentie.

Geplastificeerde gebedskaartjes met de nieuwe vertaling van het Onze
Vader zijn bes chikbaar via de Nationale Raad voor Liturgie. De NRL zal
van de herziene vertaling van het Onze Vader bovendien enkele
toonzettingen beschikbaar stellen, die na de vakantieperiode (zomer) van
dit jaar al kunnen worden ingestudeerd door de zangkoren.
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De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:
“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

SECRETARIAAT HEUSDEN GESLOTEN
In de maand augustus wordt het secretariaat in Heusden de hele maand
gesloten. Misintenties kunnen in een eveloppe gedeponeerd worden in de
brievenbus. Ook kan er via de mail een intentie worden opgegeven en
kan het bedrag overgemaakt worden op rekeningnr.
NL44RABO0163640009 tnv Angelusparochie Asten.
Iedereen een fijne vakantie !
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Serie “Exodus”, deel 35
Patricia Willems
Alles op zijn kop
Als het moet zet God de hele wereld op zijn kop.
Want de Farao, tja, die wilde gewoon niet luisteren.
Hij liet de Israëlieten niet gaan, ook niet na al zeven grote plagen.
En hij dacht dat hij daarmee sterk was, dat hij de situatie beheerste.
Maar het omgekeerde was waar.
God had de hele situatie al lang omgedraaid, zei Hij tegen Mozes.
“Als die Farao dan koppig blijft en mijn volk niet wil laten gaan . . .
Nou, goed, dan doet hij dat maar,
maar Ik ga die houding van hem juist gebruiken tot Mijn eer.
Ik laat hem en zijn volk zo koppig zijn als ze willen.
Dan kunnen jullie straks aan je kinderen en kleinkinderen vertellen
wat voor grote tekenen Ik verricht heb om hem klein te krijgen !”.
Dus kwam er een achtste plaag: een enorme zwerm sprinkhanen.
Een grote donkere wolk, die helemaal uit sprinkhanen bestond,
daalde over Egypte neer.
De sprinkhanen aten ieder groen sprietje of blaadje in het land op.
Egypte was altijd zo mooi groen, omdat het aan de Nijl lag,
maar nu was het er bijna nog kaler dan in de woestijn.
Omdat God het hele land op zijn kop zette voor zijn volk.
Er waren wel vaker sprinkhanenzwermen geweest in Egypte,
maar nooit zo verschrikkelijk veel als nu.
Er zit zelfs humor in, hoe God de Egyptenaren hier op hun kop gaf.
Want in het begin van het Exodusverhaal klaagden de Egyptenaren
dat die Israëlieten veel te talrijk werden, net een sprinkhanenplaag.
Eigenlijk wilden ze hen kwijt, maar ze hielden hen vast als slaven.
Raar toch ? Ze hadden hen nu toch gewoon kunnen laten gaan ?
Maar omdat ze hen juist NIET wilden laten gaan
kregen ze er nu ook nog een enorm aantal sprinkhanen bij ! Natuurlijk moest Mozes weer komen om
te bidden voor Egypte, dat de sprinkhanen zouden
verdwijnen. En de sprinkhanen waaiden in de
Schelfzee en verdronken. Maar die Schelfzee . . .
Juist dáár zouden de Israëlieten later doorheen
trekken ! Gaaf toch, hoe God in dit stukje echt
ALLES op zijn kop zet ?
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WIJZIGING MISTIJDEN !
Vanaf het weekend van 3 en 4 september worden de mistijden van de
diverse kerken in onze Franciscusparochie gewijzigd. De aanpassing van
de mistijd heeft te maken met het feit dat er steeds minder mensen ter
kerke komen en dat steeds meer kerken bediend moeten worden door
minder priesters.
Praktisch iedere kerk in onze Franciscusparochie heeft een wijziging van
de mistijd moeten accepteren.
Lierop raakt haar zaterdagavondviering kwijt en Heusden haar
zondagsviering.
De tijden zijn zo op elkaar afgestemd dat één priester in principe twee
vieringen op zondag kan voorgaan.
Het aanpassen van mistijden is altijd een wat heikele zaak. Zeker ook
omdat mensen zo hun tijden en gewoontes hebben, ook op de zondag.
Een bijkomend voordeel is echter dat u eventueel de mogelijkheid hebt
om elders naar de kerk te gaan.
Ik hoop dat u begrip hebt voor de verandering van de mistijd en ik hoop
natuurlijk ook dat de verandering van tijd geen reden zal zijn om in de
toekomst niet meer, of minder vaak naar de kerk te komen.
ZATERDAG
18.00 Someren-Eind
18.00 Ommel
18.30 Heusden
18.30 Asten

pater Xavier
kapelaan van Overbeek
pater Zwirs of Wocogroep
pastoor Scheepers

ZONDAG
09.30 Ommel
09.30 Someren-Dorp
10.00 Lierop
11.00 Asten
11.00 Jozef of Paulus

kapelaan van Overbeek
pater Xavier of pastoor Scheepers
pater Zwirs
pastoor Scheepers
pater Xavier
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DE VIERING VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE, deel III
Beste mensen,

In dit derde deel over het sacrament van de heilige Eucharistie wil ik de
verdere opbouw van de heilige Mis bespreken.
De Dienst van de Eucharistie (1)
De “Dienst van de Eucharistie”, ook wel “Dienst van de Tafel” genoemd,
verloopt over drie momenten:
1. bereiding van de gaven; 2. het eucharistisch hooggebed; 3.
communiedienst. Deze drie momenten beantwoorden aan de
handelingen van Jezus bij het Laatste Avondmaal: 1. Jezus nam het
brood en de beker; 2. Jezus sprak de dankzegging uit; 3. Jezus gaf het
brood en de beker.

Bij de aanvang van de Dienst van de Eucharistie verplaatst de aandacht
zich van de lezenaar naar het altaar. We hebben aangezeten aan de
“Tafel van het Woord”. Nu worden we gevraagd aan te zitten aan de
“Tafel van het Lichaam van de Heer”. Tijdens het zingen van een lied
worden de gaven aangebracht: het brood en de wijn. De priester neemt
het brood aan, heft het omhoog en bidt: “Gezegend zijt Gij, God, Heer
van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan
U dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak
het voor ons tot brood van eeuwig leven.”
(uit het altaarmissaal) Hij doet hetzelfde met de beker met wijn. Niet enkel
de gaven van brood en wijn worden klaargemaakt. Er is ook een collecte
om het onderhoud van de kerkgemeenschap te lenigen.
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Samen bereiden de gelovigen en de priester zich in gebed voor op het
vieren van de eucharistie: „Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader”.

Daarna vat de priester ons bidden samen in het “gebed over de gaven”,
dat tevens de hoofdgedachte van de bereiding weergeeft: “Heer,
aanvaard onze gaven voor deze Eucharistie, waarin een wonderbare
uitwisseling plaatsvindt: als wij U aanbieden wat Gij gegeven hebt, mogen
wij Uzelf ontvangen. Door Christus onze Heer.” (onder het octaaf van
Kerstmis - 29 december).
Nu vangt het “eucharistisch hooggebed” aan. Het eucharistisch gebed is
een uitbreiding van de tafelzegen van de Heer bij het Laatste Avondmaal.
De priester spreekt het uit namens Jezus Christus, die zelf handelt in de
eucharistie, die zich aan de Vader aanbiedt en zich aan ons schenkt.

Het eerste deel van het eucharistisch gebed heet “prefatie”. Het is een
lofgebed op de grote daden van God: zijn schepping en zijn verlossing.
De priester wenst de gelovigen toe dat: „De Heer zij met u”. Immers, de
Heer is reeds te midden van de vierende gemeenschap: „Waar er twee of
drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden” (Matteüs 18,
20). De gelovigen antwoorden aan het begin van de prefatie: „Wij zijn met
ons hart bij de Heer”. Hier wordt verwoord in welke houding de
gemeenschap de Heer wil ontvangen in hun midden. De gelovigen stellen
zich ontvankelijk op en erkennen de oorsprong van alles: God zelf. Zij
verlangen uit Gods hand het “Brood van eeuwig leven”.
De Heer is te midden van de gelovigen, zoals eens bij de intocht van
Jezus in Jeruzalem. Daarom wordt de prefatie afgesloten met een lofzang
die gebaseerd op deze intocht: “Heilig, heilig, heilig,
de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde van uw
heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de naam
des Heren. Hosanna in den hoge.”
Kapelaan Harold van Overbeek
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TER SPRAKE..... ....................EKARPS RET
“23 juni 2016” - Wat een nacht! Onze regio werd ‘s avonds getroffen door
de zwaarste onweersbui ooit, met daarbij de grootste hagelstenen ooit.
Hagelstenen? IJsballen! Gewassen knakten stuk, kassen gingen aan
diggelen. Het bleef bliksemen, donderen en regenen tot vroeg in de
morgen. De volgende dag stond schijnbaar de ene helft van het dorp op
de stoep bladeren te vegen, en de andere helft zat op het dak om kapot
gehagelde dakpannen te vervangen. Overal takken, scherven en modder
- en ladders. Auto’s, lichtkoepels, zonnepanelen, hier was niets tegen
bestand. De bui van 3 augustus 1980 is absoluut onttroond als zijnde de
zwaarste ooit.
In de Bijbel wordt vaak een verband gelegd tussen natuurrampen en
oorlog enerzijds en een signaal of reactie van God anderzijds. Egypte
werd geteisterd door plagen, omdat de Farao de Israëlieten niet wilde
laten gaan. Maar ook de Tempel in Jeruzalem werd tweemaal totaal
verwoest omdat het volk zich van God had afgekeerd of Hem niet wilde
begrijpen. In zo’n geval kan God dus een ramp toelaten om de mensen
wakker te schudden. En als ze weer wakker zijn komt er herstel. Dan
kunnen God en mensen samen weer wat opbouwen.

Niet alle rampen zijn een directe boodschap van God. Maar achter die
dingen kan wel op een indirecte manier een boodschap van God zitten.
Bijvoorbeeld: een mens denkt vaak dat hij heel wat is en alles zelf kan
bepalen. Maar als onze Schepper om welke reden dan ook zin heeft om
eens bij wijze van spreken met zijn vuist op tafel te slaan zijn we nergens
meer. Je zal maar een ijsbal van 11 cm tegen je hoofd krijgen. En je hebt
een dak boven je hoofd en een bed onder dat dak, maar voor je het weet
is dat dak kapot en dat bed nat . . . We kunnen veel, maar we blijven toch
afhankelijk van God, en we behoren dus nederig te blijven.

Een andere boodschap is van sociale aard. Buren die elkaar niet eens
van naam kenden stonden ineens overal bij elkaar om over ’de bui’ en de
gevolgen daarvan te praten. Ze hielpen elkaar op alle mogelijke manieren
om die gevolgen te beperken. Zo’n spontane netwerkbijeenkomst zou er
zonder die bui niet geweest zijn. We leven vaak los van elkaar, maar
hebben elkaar wel nodig. In die zin is zo’n bui of iets dergelijks goed voor
de maatschappij.
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Wat kan de Kerk hiervan leren? Dat het belangrijk is om te onderscheiden
of er ergens dingen gebeuren waar God niet blij mee is, en die te
verbeteren, want je weet nooit hoe lang Hij nog geduldig blijft. En om God
de dank en de eer te geven die Hem toekomt voor wat Hij voor ons heeft
gedaan, want dat is de basis van ons geloof en van alles wat daaruit
volgt, maar juist daar wordt zelden of nooit over gesproken. En om te
investeren in plaatsen waar mensen elkaar echt kunnen ontmoeten en
elkaar in Jezus’ naam kunnen opbouwen en
ondersteunen waar dat nodig is. Zodat we
niet meer langs God heen en los van elkaar
leven.
God is dezelfde als toen, en het
geloofsverhaal van de Bijbel gaat verder in
onze tijd. Dan is het nu ook onze tijd om
verantwoordelijkheid te nemen voor wat Hij
ons heeft toevertrouwd. Want als je weet wat
er speelt heb je geen ramp meer nodig om
daarmee aan de slag te gaan.
Patricia Willems

VIER OECUMENISCHE GESPREKSAVONDEN
In de geloofsgemeenschappen van Asten en Someren willen wij ook dit
jaar (2016) weer vier gespreksavonden gaan houden. Ontmoetingen in
oecumenisch verband.

Dit jaar willen wij met elkaar uitwisselen hoe onze ‘beelden van God’ zijn
veranderd en hoe we houvast vinden in onze huidige beelden van God.
We laten ons leiden door een recent boek van Huub Schumacher : ‘GOD,
wat ben je veranderd…!’ (Berne Media 2014).
De gespreksavonden worden gehouden op woensdag 16 en 23
november in Klooster Heilig Hart in Asten en op woensdag 30 november
en 7 december in de vergaderzaal van de Protestante Kerk in Someren.
De avonden duren van 20 tot 22 uur. Ze worden geleid door ds. Eline van
Iperen, pater Rein van Langen en de heer Jack Swaanen.
Na de zomervakantie komt een volgend bericht met de thema’s van de
avonden en bij wie u zich kunt opgeven.
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DE VREUGDE VAN DE LIEFDE
Paus Franciscus over huwelijk en gezin
Op 8 april 2016, presenteerde paus Franciscus zijn lang verwachte
document over huwelijk en gezin. Amoris laetitia: De vreugde van de
liefde. ‘De paus verandert de leer niet’, luidde hier en daar teleurgesteld
het commentaar. Erik Borgman zit er niet zo mee: Alsof de hedendaagse
common sense over liefde en relaties de hoogste wijsheid zou zijn. De
aanpak van Franciscus is wel degelijk verfrissend. Hij neemt het
werkelijke leven serieus met alle ups en downs. Niet om daarin aan te
wijzen wat er allemaal mis is of ontbreekt, maar om te zien wat het leven
allemaal te bieden heeft. “Vreugde om wat goed is als aanzet van de
aanwezigheid van God, die eens alles in alles zal zijn.”
Er is in de theologische traditie een term voor: fides informis, ongevormd
geloof. Ongevormd geloof is bijvoorbeeld het inzicht dat een leven
gebaseerd op onverschilligheid en wantrouwen geen goed leven is. Het
leven is beter voor wie vertrouwt en zich laat raken door het lot van
anderen. De meeste mensen zien dit in en handelen er doorgaans naar.
Dat, zegt de katholieke traditie, is goed en waardevol. Zij geven in hun
handelen blijk van het inzicht dat zij door liefde gedragen worden en dat
van hun kant liefde hierop het gepaste antwoord is.

Wat klassiek ‘gevormd geloof’ heet, fides formata, gaat een stap verder
en beaamt de christelijke verkondiging dat God liefde is en dat mensen
door trouwe liefde uit te stralen, beeld van God zijn. Fides formata zal van
daaruit ook liefdevol leven als de situatie daartoe niet uitnodigt, of als
leven vanuit de liefde je zelfs schade berokkent.

Het krijgt bij uitstek gestalte in het door Jezus belichaamde inzicht dat het
je willens en wetens overgeven aan de mogelijkheid met geweld gedood
te worden, ondanks alle schijn van het tegendeel, een weg ten leven
betekent. Zo toonde Jezus zich naar christelijke overtuiging bij uitstek
‘icoon van de levende God’ (Kolossenzen 1,15). Fides informis neigt ertoe
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te vertrouwen op de liefde waar dat mogelijk blijkt, maar niet waar dat
onmogelijk lijkt. Zij is niet helemaal wat zij zou moeten zijn, maar in haar
gebrekkigheid is zij wel degelijk echt geloof en echt van waarde.

Zonder het woord te noemen, heeft paus Franciscus gebruik gemaakt van
het idee van de fides informis. In de apostolische exhortatie Amoris
laetitia, ‘om de vreugde de liefde’, waarin hij de resultaten van de
bisschoppensynodes van 2014 en 2015 over het gezin formuleert, stelt de
paus nadrukkelijk dat volgens de criteria van de rooms-katholieke kerk
gebrekkige liefdesrelaties en gezinsverbanden wel degelijk echte
liefdesrelaties zijn. Waar mensen elkaar geen trouw beloven voor het
aanschijn van God in een kerkelijk huwelijk, maar trouw zijn in de liefde, is
deze liefdestrouw waardevol. Waar een eerdere poging een stabiele
relatie vorm te geven schipbreuk leed, is de tweede relatie waarin dit wel
lukt een groot goed. Waar mensen samen elkaars kinderen opvoeden,
ook waar dit niet hun beider kinderen zijn, is de liefde waarmee en van
waaruit zij dit doen een teken van Gods aanwezigheid. De aanwezigheid
van God moeten daarom geëerd en hooggehouden worden, evenals
degenen die deze aanwezigheid gestalte geven. Weg met de klacht over
wat er allemaal mis is of kan zijn, wat er ongeordend aan zou wezen! In
plaats daarvan: vreugde om wat goed is als aanzet van de aanwezigheid
van God, die eens alles in alles zal zijn.
De paus verandert de katholieke leer niet, was bij de presentatie van
Amoris laetitia op 8 april het commentaar. Sommigen meenden echter dat
hij wel laat zien waar de sleutel onder de mat ligt om de deur naar
verandering te openen. Dit kan toch weer suggereren dat de kerk zich
vooral moet aanpassen aan de manier waarop er verder over gezin en
familie wordt gedacht. Alsof dat de hoogste wijsheid zou zijn en de
waarde van een kerkelijk document afhangt van de mate waarin het deze
aanpassing bevordert! Amoris laetitia is allereerst een pleidooi niet uit te
gaan van een bepaald beeld van wat liefdes- en gezinsrelaties zouden
moeten zijn, maar te leren van de manier waarop zij werkelijk gestalte
krijgen.
De kerk geeft hiermee niet toe aan de druk zich aan te passen aan de
hedendaagse common sense, maar het kan wel degelijk nieuwe deuren
openen. De manier waarop het document begint, is betekenisvol: ‘De
vreugde van de liefde die ervaren wordt door gezinnen, is ook de vreugde
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van de kerk.’ Dit herinnert aan het begin van de pastorale constitutie
Gaudium et spes van het Tweede Vaticaans Concilie (8 dec. 1965):

De vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de mensen van
vandaag, vooral van de armen en van degenen die hoe ook te lijden
hebben, zijn evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst
van Christus’ leerlingen: er is werkelijk niets bij mensen te vinden dat
geen weerklank vindt in hun hart.
Dit drukt goed uit wat de paus in dit nieuwe document voor ogen lijkt te
staan: een kerk die solidair is met de moeilijkheden die gezinnen te
verduren hebben en die van hen wil leren.

Ook de openheid van de rooms-katholieke kerk voor andere kerken
begon toen de nadruk niet langer gelegd werd op wat hen ontbreekt,
maar op wat zij te bieden hebben. Het bleef daarbij niet bij de erkenning
van het geloof van de anderen als ongevormd, maar waardevol. In
Unitatis redintegratio, het document van het Tweede Vaticaans Concilie
over de oecumene, worden katholieken aangespoord om van dat wat zij
aan waardevols bij anderen zien te leren en zich erdoor te laten vormen:
Wat echt christelijk is, is immers nooit in strijd met de waarachtige
waarden van het geloof; meer nog, het kan altijd leiden tot een dieper
doordringen in het mysterie van Christus en zijn kerk.

Analoog kunnen we aan de hand van wat getuigt van God in de liefde en
zorg van mensen voor elkaar binnen gezinnen en families, ontdekken wat
de waarachtig gelovige visie is op het leven in intieme relaties. De visie
op wat in het licht van het evangelie ten volle een goed gezinsleven mag
heten, is nog niet af. In deze zin is ons aller geloof tot op zeker hoogte
informis. We hebben echter volop de kans ons door elkaar te laten
vormen in de vreugde van de liefde die een gestalte is van – met de titel
van de eerdere exhortatie van paus Franciscus – Evangelii gaudium, ‘de
vreugde van het evangelie’.
Door Erik Borgman
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GEROEPEN TOT HOOP
Boekbespreking
In ‘Geroepen tot hoop’ schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht
van de kerk om barmhartig te zijn. 2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van
de barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale
opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene
draagt hij een warm hart toe.

In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de
toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met
ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving.
Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden,
vooral over barmhartigheid. We zijn volgens de bisschop geroepen om te
werken aan een cultuur van barmhartigheid, zowel sociaal als moreel.
De bisschop schrijft: ‘In grote en kleine daden van humaniteit kunnen wij
tonen beschikbaar te zijn voor gewonde mensen langs de weg van het
bestaan. Tegelijkertijd zal een barmhartige kerk mensen niet vastpinnen
op wat fout is gegaan in hun leven. Als God ons in zijn onuitputtelijke
liefde in Christus heeft aanvaard, wie zijn
wij dan dat wij elkaar niet van harte zouden
aanvaarden. Als wij zelf leven van
goddelijke vergeving, kunnen wij anderen
de vergeving toch niet ontzeggen?’
ISBN: 9789043526609
Uitgeverij: Kok

Uitvoering: Paperback / softback
Omvang: 160 pagina's

Verschijningsdatum: 08-03-2016
Taal: Nederlands
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JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
Er is volop discussie over barmhartigheid. Niet zozeer omdat het dit jaar
het Heilig Jaar van de Barmhartigheid is. Meer doordat de opvang van
vluchtelingen in Europa deze discussie oproept. Hebben we oog voor het
leed dat hen overkomt en geven wij hen veiligheid en onderdak? Of zien
we het als een probleem en een bedreiging voor Europa en moeten we
ze weren? Vooral bij de christelijke politieke partijen in Europa wordt
hierdoor geknaagd aan de wortels. Hoe kunnen en willen we christelijk
zijn anno 2016? Kan barmhartigheid een plekje krijgen in het politieke
speelveld waarin vrijwel altijd de kille cijfers en regels de overhand
hebben? Barmhartigheid lijkt het onderspit te delven tegen de angst voor
het onbekende en onzekere.
De paus maakt in deze discussie weer zijn eigen punt: hij neemt twaalf
vluchtelingen van het eiland Lesbos mee naar het Vaticaan. “Zo”, kan hij
denken, “en nu jullie weer”. Als een luis in de pels die kriebelt, die prikkelt.
Als een voorbeeld dat nagevolgd mag worden. Tevens een actie welke
ons tot nadenken mag stemmen. Als dit een actie is in het spoor dat
Jezus ons heeft nagelaten, wat staat ons dan te doen? Hoe zullen wij, u
en ik, vormgeven aan ons christen-zijn op dit moment?
Voor diezelfde vraag vonden de leerlingen van Jezus zich gesteld toen Hij
definitief afscheid van hen had genomen. Hij had hen in de drie jaren van
gezamenlijk optrekken het nodige laten zien, ervaren en geleerd. Na zijn
opstanding gaf Jezus nadrukkelijk de opdracht om het geleerde in de
praktijk te brengen en uit te dragen. Tot aan de uiteinden der aarde. Bij
zijn hemelvaart horen ze dan ook tot zich spreken: “Wat staan jullie naar
de hemel te kijken?” Daar gebeurt het niet. Hier op aarde, dat is jouw
werkterrein. Laat hier zien met welke Geest jij gedoopt bent. Breng hier in
de praktijk wat je van Jezus geleerd hebt.
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Een mooi voorbeeld daarvan vind ik het proces van kinderen op weg naar
de Eerste Communie. We vertellen hen over Jezus en laten hen in
vergelijking met hun eigen ervaringen toetsen of dat past in hun dagelijks
leven. In de slotviering komen we daarop terug. Wat heb je van Jezus
geleerd? Lief zijn, geen ruzie maken, weer goed maken, helpen, delen.
Dat zijn de antwoorden die we meestal krijgen en dit zijn gelukkig ook de
goede antwoorden.
Tijdens een slotviering antwoordde een communicantje met ‘vertrouwen’.
Jezus vraagt van ons om mensen te vertrouwen. Toen ik haar vroeg of
zijzelf iedereen vertrouwde, bleek dat ze daar wel over had doorgedacht,
want zij kon alleen mensen vertrouwen die ze kende. Een logische
redenering. Toch legt Jezus de grens van vertrouwen wat verder van ons
af. En als het dan geen vertrouwen op voorhand kan zijn, dan is het het
beste om, in de lijn
van wat het communicantje zei, de ander maar te gaan leren kennen.
Erop uit, naar de ander toe. Bekend raken doet het onbekende
verdwijnen en laat de onzekerheid afnemen. Dat vraagt wel een beetje
moed natuurlijk.

Het beeld dat van Franciscus aan ons is overgeleverd toont ook een man
die overal op af ging, geen schroom had en blijkbaar op voorhand een
onbegrensd vertrouwen in de medemens had. Een vertrouwen dat
beschaamd kan worden, dat zeker. Maar in alle andere gevallen de weg
opent naar het kennen van de ander, waardoor een vreemde geen
vreemde meer blijft.
Dat is hard nodig in onze tijd.
Theo Reuling ofs

Uit: “Doortocht” blad van de Orde van Franciscaanse Seculieren in
Nederland.
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BARMHARTIGHEID UIT BRABANT
de zalige Pater Eustachius van Lieshout

Geboren op Geboren 3 november 1890 te Aarle-Rixtel. Ingetreden in de
Congregatie van de Paters van de HH. Harten op 22 september1910.
Priester gewijd 10 augustus1919 te Ginniken. Vertrokken naar Brazilië:
22 april 1925. Overleden: 30 augustus 1943 te Belo Horizonte, Brazilië.
De 30e augustus is zijn officiële feestdag.
Het leven van deze Brabantse missionaris is wonderbaar en heldhaftig
geweest. Geboren in 1890 te Aarle-Rixtel, werd Pater Eustachius priester
gewijd in 1919. Als lid van de Congregatie van de HH. Harten stelde hij
zijn priesterschap en al zijn ijver in dienst van haar werken. Hij werkte
eerst als aalmoezenier onder de glasblazers van de Waalse kolonie in
Maassluis, en later als assistent in de parochie van Roelofarendsveen.
Toen de Congregatie in 1924 een nieuw arbeidsveld aannam in het
onmetelijke Brasil, werd Pater Eustachius als een der eersten naar dat
land gezonden in 1925. Op alle plaatsen werkte hij hard. Een geleerde
was hij niet en de taal sprak hij niet perfect. Toch werd zijn biechtstoel
bestormd; als hij preekte waren de kerken te klein. Het geheim was zijn
liefde voor de mensen. Hij bezat in zeer hoge mate de gave van de
zelfverloochening.
Zo trok hij de aandacht. In Poa stroomden duizenden naar hem toe. Zij
hart veroverde hen; hij zegende de zieken; bracht de zondaars tot inkeer;
en genas velen naar lichaam en ziel. De toestand werd echter onmogelijk.
Hij werd verplaatst. Maar overal waar zijn verblijfplaats weer ontdekt
werd, kwamen de mensen toelopen en vroegen hem zijn zegen. Enige
maanden verbleef hij in een zeer afgelegen streek waar niemand hem
kon vinden. Toen mocht hij zijn priesterwerk weer hervatten en stichtte hij
in Belo Horizonte een nieuwe parochie. Door een insectenbeet gestoken
kreeg hij vlektyfus die hem in enkele dagen zou slopen. Hij stierf op 30
augustus 1943. Zijn begrafenis werd een triomftocht.
Pater Eustachius ligt nu begraven in een speciale kapel in de kerk van de
HH. Harten te Belo Horizonte. Nog steeds komen er ieder moment van de
dag mensen op zijn graf knielen en velen worden verhoord.
In de Michaelkerk van Beek en Donk is een speciale bidkapel met een
relikwie van de Zalige die iedere dag geopend is.
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EVEN VOORSTELLEN
Daniël van Schijndel (22) uit Asten gekozen in bestuur KRO
Geachte lezer,

Dé omroep die gezinnen en families bij elkaar
brengt in de huiskamer, de omroep die
programma’s van waarde maakt en de
katholieke traditie van ons land in stand houdt.
Dat is de KRO. Dit is een speciaal bericht voor
televisiekijkers die net als ik genieten van
programma’s zoals Boer Zoekt Vrouw,
Memories of De Reunië en die de KRO een
warm hart toedragen. Misschien bent u wel
abonnee op KRO Magazine of de Mikro-Gids?

Eind 2015 waren er verkiezingen voor de KRO ledenraad. De KRO is
naast een omroep namelijk ook een vereniging met bijna 400.000 leden,
waaronder veel in onze mooie provincie. De ledenraad vertegenwoordigd
de belangen van de leden, gaan over de financiën en zorgen ervoor dat
programma’s zoals Boer Zoekt Vrouw genoeg zendtijd krijgen. Bij die
verkiezingen heb ik bijna 400 stemmen gekregen. Veel van deze
stemmen komen van leden uit Asten en Someren. Mocht u op mij hebben
gestemd bij die verkiezingen: bedankt! Sinds februari zit ik in de KRO
ledenraad, namens en dankzij u.
Heeft u een vraag of opmerking over een programma van de KRO? Of
over waar de KRO voor staat? Wilt u een keer een rondleiding door de
studio’s of wilt u meer weten over wat de ledenraad zoal doet? Neem
gerust contact met mij op! Dat mag per telefoon, mail of spreek me aan
op straat. Ik vind dat uw mening gehoord mag worden in Hilversum. Ik
ben er trots op dat ik namens Asten en Someren uw belangen mag
behartigen!
Daniël van Schijndel
daniel.vanschijndel@upcmail.nl
06-30797680
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MGR. HURKMANS NAAR DE FRIEZENKERK IN ROME
Mgr. Antoon Hurkmans is na zijn afscheid als Bisschop van ’sHertogenbosch naar Rome vertrokken om leiding te geven aan de
Friezenkerk.
“Ik ga niet achter de geraniums zitten. Ik zie wel wat er op mijn pad komt”,
liet hij eerder weten. Aanvankelijk leek het erop dat hij in Someren zou
gaan wonen en assistentie zou verlenen in onze Franciscusparochie,
maar nu kiest hij voor pastoraat in de Friezenkerk, die in 2005 de status
kreeg van zelfstandige parochiekerk. Het is het officiële pastorale centrum
voor Nederlanders in Rome.
Mgr. Jan Heeffer was eertijds ook rector/pastoor van de Friezenkerk
voordat hij pastoor te Someren werd.

VRIJWILLIGERSDAG 2016 H. MARIA PRESENTATIEKERK
Onze vrijwilligers rond de H. Maria Presentatiekerk worden ook dit jaar
weer van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
U krijgt, als vrijwilliger, nog een persoonlijke uitnodiging, maar wilt u er
alvast rekening mee houden dat de vrijwilligersdag dit jaar op zondag 25
september is.
’s Morgens in de H. Mis van 11.00 uur worden de jubilarissen gehuldigd
en aansluitend na de kerkdienst gaan we naar Gemeenschapshuis de
Klepel waar ons samenzijn voortgezet wordt.
We hopen dat alle vrijwilligers op deze dag aanwezig kunnen zijn.
Jan Coolen, namens de Locatieraad H. Maria Presentatiekerk.
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ALPHA – ONTDEK CHRISTELIJK GELOOF
Wat is Alpha? Met anderen
op zoek gaan naar de zin
van het leven.
Dat is Alpha. Tijdens circa
twaalf interactieve en
gezellige bijeenkomsten
ontdek je wat het christelijk
geloof inhoudt.

‘Is er meer?’, 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?' zijn
drie van de vijftien onderwerpen.

Alpha is gratis en omvat 12 maandagavonden die om 19.00 uur starten
met een warme maaltijd op het adres Nieuwstraat 10 in Asten.
De eerste avond op 26 september is een informatieavond om verder
kennis te maken met de inhoud, het materiaal, de leiding, en de manier
van aanpak.
Een reactie van een deelnemer:
‘Ik heb meer vertrouwen gekregen in God,
ben rustiger en slaap beter’.
Voor meer reacties en informatie
zie www.AlphaDAS.nl
of bel 0493-695873 (Peter en Irene
Swinkels).
Groetjes, Peter Swinkels
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Mededelingen van de redactie
Angelus per mail ontvangen
Af en toe bereiken ons vragen van parochianen en uit de regio verhuisde
ex-parochianen of het mogelijk is dat zij ons parochieblad per mail
kunnen ontvangen. En jawel, dit is mogelijk. U kunt uzelf aanmelden via
redactie.angelus.pbl@gmail.com . Dan ontvangt u voortaan Angelus als
PDF-bijlage op het door u aangegeven mailadres.
Verzending van een papieren Angelus per post is echter NIET mogelijk.
Angelus en de parochienieuwsbrief
We wijzen u erop dat de Angelus slechts een lokaal parochieblad –
deelparochieblad ? parochiewijkblad ? – is. De Angelusparochie is
immers opgegaan in de grotere Franciscusparochie. Alle bestaande
parochiebladen en lokale nieuwsbrieven blijven echter vooralsnog
normaal verschijnen. Te zijner tijd zal het bestuur initiatief nemen om te
komen tot een nieuw, gezamenlijk parochieblad. Momenteel geeft het
bestuur regelmatig een eigen nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt
normaliter niet aan huis bezorgd, maar ligt achter in de kerken om mee te
nemen. Waar mogelijk proberen we wel om de nieuwsbrief bij de Angelus
in te laten steken of berichten uit de nieuwsbrief over te nemen. Houdt u
in elk geval naast de Angelus ook de nieuwsbrief in de gaten, want veel
berichten uit de nieuwsbrief staan niet in de Angelus !

NIEUWE PAROCHIEWEBSITE
Met ingang van 1 juli 2016 heeft de R.K. Franciscusparochie een mooie
nieuwe website.
U kunt hem bekijken via www.rkfranciscus.nl !
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KRONIEK VAN ONZE KERKEN
Gedoopt:
1 maart
29 maart
24 april
1 mei
7 mei
8 mei
10 mei
15 mei
21 mei
5 juni
10 juni
14 juni
26 juni
3 juli
3 juli
3 juli

Janske van Teeffelen
Dochter van Antonius van Teeffelen en Cindy Lenders
Vera Aarts
Dochter van Antonius Aarts en Maria Wuijek
Jur,
Zoon van Jan Manders en Karin Verkampen
Koen van der Kruijs
Zoon van Jeffrey vd Kruijs en Annika Peijs
Jens Gorissen
Zoon van Joost Gorissen en Anouk Demos
Willem,
Zoon van Bart van Bussel en Jantine van Griensven
Suze van de Voort
Dochter vanNiels v.d. Voort en Kim Bakker
Evy van den Eijnden
Dochter van Frank v.d Eijnden en Lieke van der Wallen
Nina Bakens
Dochter van Molly Michels en Lisa Bakens
Dylan Linssen
Zoon van Kevin Linssen en Karen van Heugten
Dirk Verberne
Zoon van Tony Verberne en Jessica Hikspoors
Vince van Dillen
Zoon van Hermanus van Dillen en Christina Jacobs
Emmie Vanlier,
Dochter van Jan Vanlier en Yvonne Munsters
Fenna Proenings
Dochter van Arjan Proenings en Kristel Cranenbroek
Gijs Jansen
Zoon van Ruud Jansen en Linda van Heugten
Sven Driessen
Zoon van Peter Driessen en Inge Derks
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Gehuwd:
10 juni

Tony Verberne en Jessica Hikspoors, Kruiskensweg

Overleden:
18 april
20 april
23 april
11 mei
11 mei
13 mei
26 mei
28 mei
29 mei
4 juni
8 juni
16 juni
22 juni

Diny Berkvens - van Deursen
Margrietstraat 89 jaar
Janus de Bont
91 jaar
Wies Warnar - Haazen
Leliestraat
80 jaar
Nellie Isbouts - van Geldrop
Hof v. Bluysen 89 jaar
Hans Maas
Ter Hofstadln. Someren 81 jaar
Maroesja van den Broek
Lienderweg 42 jaar
Jan van Horne
Sterksel
51 jaar
Wilma Jaspers - van den Berg
88 jaar
Gerrit Berkers
65 jaar
e
Hans Peeters
1 St.Jozefstr. 78 jaar
An Joosten - v.d. Waarsenburg
De Lisse
86 jaar
Gé Bohnen
Nijmegen
75 jaar
Piet Maas
Strohuls
79 jaar

Rectificatie naar aanleiding van het parochieblad van maart 2016:
Overleden op 1 februari: Leo Leenders Beemdstraat 74 jaar
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VIERINGEN DE KOMENDE TIJD
Vieringen in Asten, in de H.Maria-presentatiekerk:
Donderdag
18.30 uur
Zaterdag
18.30 uur
Zondag
10.30 uur (vanaf 3 september: 11.00 uur)
Vieringen in Heusden, in de H.Antoniuskerk:
Zaterdag
19.00 uur (vanaf 3 september: 18.30 uur)
Zondag
9.15 uur (vanaf 3 september: vervallen)
Vieringen in Ommel, in de O.L.V. Presentatiekerk:
Zaterdag
18.15 uur (vanaf 3 september: 18.00 uur)
Zondag
10.00 uur (vanaf 3 september: 9.30 uur)
Maandag tm. vrijdag
8.00 uur mei tm. augustus
8.30 uur september tm. april
In de meimaand zijn er vele extra vieringen: zie dan de bijlage.
Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:
Dinsdag
19.00 uur in Ommel
Zorgcentrum De Lisse, op de 3e verdieping:
Maandag
10.30 uur Eucharistie, Em. pastoor Bakker
------------------------------------------------------
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De invulling van de weekeindvieringen:

Zaterdag 16 juli
18.15 uur
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering - Jozefkoor
Heusden GEEN VIERING

Zondag 17 juli
9.15 uur
Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor
10.00 uur
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
10.30 uur
Asten
Eucharistieviering - Gem. koor Berkel-Enschot
Zaterdag 23 juli
18.15 uur
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering - La Finessa
Heusden GEEN VIERING

Zondag 24 juli
9.15 uur
Heusden Eucharistieviering
10.00 uur
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
10.30 uur
Asten
Eucharistieviering
Zaterdag 30 juli
18.15 uur
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering
Heusden GEEN VIERING

Zondag 31 juli
9.15 uur
Heusden Eucharistieviering
10.00 uur
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
10.30 uur
Asten
Eucharistieviering
Zaterdag 6 augustus
18.15 uur
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering
Heusden GEEN VIERING

Zondag 7 augustus
9.15 uur
Heusden Eucharistieviering
10.00 uur
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
10.30 uur
Asten
Eucharistieviering
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Zaterdag 13 augustus
18.15 uur
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering
Heusden GEEN VIERING

Zondag 14 augustus
9.15 uur
Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor
10.00 uur
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
10.30 uur
Asten
Eucharistieviering - Mariakoor
Maandag 15 augustus – Maria ten Hemelopneming
8.00 uur
Ommel Eucharistieviering

Zaterdag 20 augustus
18.15 uur
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering - Jozefkoor
Heusden GEEN VIERING

Zondag 21 augustus
9.15 uur
Heusden Eucharistieviering
10.00 uur
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
10.30 uur
Asten
Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 27 augustus
18.15 uur
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering - Mariakoor
Heusden GEEN VIERING

Zondag 28 augustus
9.15 uur
Heusden Eucharistieviering
10.00 uur
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
10.30 uur
Asten
Eucharistieviering - Jozefkoor

Let op:

Vetgedrukte aanvangstijden hieronder zijn de gewijzigde tijden.
Voor Heusden waren de gegevens vanaf de wijziging in mistijden op
3-4 september nog niet zeker bij de samenstelling van dit blad.
Alle gegevens voor Heusden vanaf deze datum zijn dus onder
voorbehoud.
Zaterdag 3 september
18.00 uur !
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering - Jozefkoor
18.30 uur !
Heusden Woorddienst ?
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Zondag 4 september
Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor ?
9.30 uur !
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur !
Asten
Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 10 september
18.00 uur !
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering - Mariakoor
Heusden GEEN VIERING ?

Zondag 11 september
Heusden Eucharistieviering ?
9.30 uur !
Ommel Eucharistieviering - Gregoriaans koor ?
11.00 uur !
Asten
Eucharistieviering - Jozefkoor
Zaterdag 17 september
18.00 uur !
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering - La Finessa
18.30 uur !
Heusden Eucharistieviering - Erato ?

Zondag 18 september
Heusden Eucharistieviering ?
9.30 uur !
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur !
Asten
Eucharistieviering - Jongerenkoor JoKoLo
uit Nijmegen
Zaterdag 24 september
18.00 uur !
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering - Mariakoor
18.30 uur !
Heusden GEEN VIERING ?
Zondag 25 september
Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor ?
9.30 uur !
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur !
Asten
Eucharistieviering - Jozefkoor
Zaterdag 1 oktober
18.00 uur !
Ommel Eucharistieviering
18.30 uur
Asten
Eucharistieviering - 4-Tune
18.30 uur !
Heusden Eucharistieviering - In Between ?

Zondag 2 oktober
Heusden Eucharistieviering ?
9.30 uur !
Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur !
Asten
Eucharistieviering - Mariakoor
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INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE
Openingstijden secretariaat:
Maandag
10.00 – 12.00 uur
Dinsdag
10.00 – 12.00 uur
Woensdag
10.00 – 12.00 uur
Donderdag
10.00 – 12.00 uur
19.00 – 20.00 uur
Vrijdag
10.00 – 12.00 uur
Het secretariaat is gevestigd op Kerkstraat 4. Tel. 0493 – 691315.
De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.
Website: www.rkfranciscus.nl
Pastoraal team:
U kunt een afspraak maken met één van de leden van het pastoraal team
via telefoon 691315 (secretariaat), of rechtstreeks:
Pastoor P.Scheepers
0493 - 691315
Spoed: 06 - 12544325
Kapelaan v. Overbeek
0493 - 691415
Spoed: 06 - 12192197
Pater Xavier
0493 - 491215
Spoed: 06 - 85248780
Pater A.J. van Steen svd.
0493 - 691427
Pater Zwirs
0492 - 331215
Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.
Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen
met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.
Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de
parochie afwezig.
Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving
(zonder spoed):
Aanvragen via het secretariaat, tel. 691315
Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):
Maandag tm. vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur,
op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
en na telefonische afspraak.

Misintenties:
Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk
liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de
intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail.
vooralsnog aan: r.k.angelusparochie@kpnmail.nl
De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel.
Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.
Kosten € 10 per intentie, toevoeging extra naam € 2,50.
Voor de vermelding van de misintenties, aanvullingen en eventuele
wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het
Peelbelang.
Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat,
telefoon 691315.
Financiën:
We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw
gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op
banknummer:
NL44RABO 0163 6400 09 Rabobank
t.n.v. Angelusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk Wilhelminastraat 1-3 Asten
Spreekuur op de pastorie te Asten:
zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.
Openingstijden van de kerk:
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 9.00 – 18.00 uur
Donderdag, zaterdag
9.00 – 19.30 uur
Zondag
10.15 – 18.00 uur

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:
Maandag t/m zaterdag
9.00 – 18.00 uur (wintertijd)
9.00 – 19.00 uur (zomertijd)
Zondag
10.15 – 18.00 uur
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H. Antonius van Padua kerk Vorstermansplein 14 Heusden
Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769
Dinsdag
11.00 – 12.00 uur
Woensdag 18.30 – 19.30 uur
Donderdag
11.00 – 12.00 uur
Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatie kerk Marialaan 16 (Mariabedevaart) Ommel
Spreekuur op de pastorie te Ommel:
in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)
Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Prettige vakantie !
36

