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Colofon 
 
Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, 
Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten. 
Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de 
mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, of per E-mail.  
Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via het mailadres 
van de redactie (zie hieronder). 
Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij 
verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel. 
  
De volgende editie verschijnt rond 22 juni 2018. 
 
Kopij aanleveren: 
op het pastoraal centrum tot uiterlijk 4 juni 2018, 
of per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com 
 
Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor 
plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een 
bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen. 
 
Redactie-voorbehoud 
Iedereen die berichten of andere gegevens (kroniekgegevens, 
liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk 
voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus, 
indien nodig, zelf zorg te dragen voor afstemming met andere 
betrokkenen. 
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, 
aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren. 
Voor alle berichten en gegevens geldt: wijzigingen voorbehouden. 
Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline 
worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen. 
 
Planning eerstvolgende edities:  Copydatum          Uitgave 
 

Zomer (let op: nieuwe data !)           4 juni                      22 juni 
Nieuwe start                                     27 augustus           7 september 
 
   
Jaargang 12 – uitgave 28 maart 2018 
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Al bijna veertig dagen zijn we ons op het Paasfeest aan het voorbereiden. 
Voor degenen die onze kerken regelmatig bezoeken in een van de 
vieringen in het weekend is dat ook heel duidelijk te zien. Onze doorgaans 
mooi versierde kerken zijn nu heel sober. De kleur van de liturgie is ook het 
sobere paars. Het is duidelijk een tijd van voorbereiding. De komende week 
beleven we de voltooiing van die voorbereiding. 
Het begint zondag al. We vieren dan: . . . 
 
Palm-of Passiezondag: 
We horen over de intocht van Jezus in Jeruzalem. De nieuwe palmtakken 
worden gezegend en uitgereikt. Maar ook wordt het lijdensverhaal gelezen. 
Verheelijking en vergruizing liggen immers heel dicht bij elkaar. 
Om ons ook van binnen goed voor te bereiden volgen dan de: . . . 
 
Boetevieringen: 
In meerdere kerken is er een boeteviering. Het is jammer dat er niet zo heel 
veel mensen op af komen.  
Ik vind het zelf altijd een heel inspirerende viering, waar je best wat van 
meeneemt. En is het niet goed je eigen falen eens bewust bij God neer te 
leggen? Het is liturgisch gezien een overvolle week.  
Want we zijn al aan: . . . 
 
Witte Donderdag: 
Voor één dag verandert de kleur van de liturgie. In plaats van paars is het 
wit geworden. Het is een feestdag. We gedenken het Laatste Avondmaal 
van Jezus. Doet dit om mij te gedenken. Nog steeds vieren we de 
Eucharistie. Nog steeds weten we Jezus in ons midden als wij samen delen 
van het brood. Zijn Lichaam, voor ons gegeven.  
Dan een sombere dag: . . . 
 
 
 
 
 

 

GOEDE WEEK EN PASEN   
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Goede Vrijdag: 
Het sterven van Jezus. Een 
vernederende dood aan het kruis. Toch 
is het kruis voor ons een teken van 
overwinning geworden. Bij bijna alle 
christenen is er in huis wel een kruis te 
vinden. Vaak heeft het kruis een 
ereplaats in de kamer. Een dag van 
herdenken; geen Eucharistie; wel 
komen we samen rond de dood van 
Jezus. 
 
Na zijn dood volgt: . . . 
 
 
 
 

Pasen: 
Het feest van de verrijzenis. Jezus is niet dood: Hij leeft. En wij, volgelingen 
van Jezus, zullen met Hem verrijzen. We vieren de Paaswake. Eigenlijk te 
vroeg natuurlijk. De eigenlijke Eucharistie hoort pas om middernacht te 
beginnen, dan is het immers pas Pasen. Maar de intentie is hetzelfde. 
Pasen is eigenlijk immers één geloofsbelijdenis. We spreken uit dat het 
leven sterker is dan de dood; dat onze God van levenden is. Ook op Eerste 
Paasdag vieren we dit geloof uit in onze kerken.  
Tot slot: . . . 
 
Tweede Paasdag: 
Een dag die er voor veel mensen maar een beetje bij hangt. De 
meubelboulevards zijn voller dan de kerken. Toch zijn de vieringen in onze 
kerken een bezoek waard.   
 
Ik wens u allen mede namens het hele pastoraal team van onze parochie 
een hele Goede Week toe en alvast Zalig Pasen. 
 
Pastoor Pieter Scheepers 
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De bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. Dr. Gerard de Korte, heeft per   
1 april 2018 a.s. de heer drs. J..M. Swaanen Med, benoemd tot pastoraal 
werker ten behoeve van de Franciscusparochie Asten-Someren, 
voor 0,5 fte.  

Met deze benoeming wordt Jack Swaanen toegevoegd aan het pastoraal 
team van de Franciscusparochie voor alle activiteiten rondom catechese 
en geloofsverkondiging. 

De Franciscusparochie is heel blij met deze verlichting van de werkdruk 
en is ook blij dat een bekende binnen de parochie met zijn enthousiasme 
en levenslust deze taak op zich wil nemen. 

Wij wensen Jack alle goeds toe. 

Via j.swaanen@rkfranciscus.nl is de nieuwe pastoraal werker te bereiken 
voor de parochie. 

  

 

JACK SWAANEN BENOEMD TOT 
PASTORAAL WERKER 
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Een pastoraal werker in de Franciscusparochie ! 
Wie is hij en wat gaat hij doen? De pastoraal 
werker heet Jack Swaanen en woont in Asten. 
Ik ben getrouwd , heb 3 kinderen en inmiddels 11 
kleinkinderen. Geboren in 1958 in Hooge Mierde 
en vier dit jaar dus mijn 60e verjaardag, 

In 2010 ben ik begonnen met een studie 
theologie bij de faculteit Katholieke Theologie 
aan de Tilburg University en heb deze opleiding 
vorig jaar met een Master afgesloten.  

Het is natuurlijk leuk om een diploma te hebben, 
maar het is nog leuker om er iets mee te doen. De functie van pastoraal 
werker biedt een uitstekende gelegenheid om daadwerkelijk iets met mijn 
opleiding te gaan doen.  

Als pastoraal werker ga ik me in onze parochie voornamelijk bezighouden 
met de begeleiding van de Eerste Heilige Communicanten en 
vormelingen en hun ouders, catechese voor volwassenen: jong en oud, 
en tussentijdse catechese. Binnen onze parochie is er ook een 
protestantse geloofsgemeenschap en daar willen ik de contacten mee 
intensiveren. In onze parochie zijn er natuurlijk ook mensen die zich niet 
betrokken voelen. Ook voor hen zullen er activiteiten worden 
georganiseerd om te laten ervaren dat samen geloven een meerwaarde 
geeft aan het dagelijks leven. 

Mijn insteek bij bovengenoemde activiteiten: uitgaan van de 
geloofsbeleving in onze huidige tijd. Geen zware taal, geen verstikkende 
regels maar een open houding om met elkaar in gesprek te gaan over wat 
het betekent om in 2018 gelovig te zijn. De activiteiten zullen daarom een 
laagdrempelig karakter hebben en het zal zeker geen “zware kost” gaan 
worden.  

Graag tot ziens! 

 

 EVEN VOORSTELLEN…….. 
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Sinds het vertrek van Pater Xavier is het pastoraal team aanzienlijk kleiner 
geworden. Dankzij de hulp van de Paters SCJ kunnen we veel opvangen, 
maar we weten allemaal dat de Paters gaan verhuizen en dat we geen 
beroep meer kunnen doen op hun jarenlange trouwe assistentie.  
Op dit moment zijn we volop met het bisdom in gesprek voor de invulling 
van een pastoraal-werker maar hij/zij kan niet voorgaan in de 
Eucharistieviering. 
 
Op dit moment zijn er zowel in Asten als in Ommel twee 
Eucharistievieringen in het weekend en kan Someren-Eind vanaf juli niet 
meer rekenen op een wekelijkse Eucharistieviering, terwijl men daar wel 
behoefte aan heeft. 
Ommel heeft, als bedevaartsplaats, een status-aparte. Veel mensen, ook 
van buiten onze parochie, komen graag naar Onze Lieve Vrouw. Daarom 
willen we daar een zaterdagavondmis garanderen.  
 
Wij hebben in overleg met de locatieraad van Asten en van Someren-Eind, 
mede omdat we merken, dat steeds meer kerkgangers in Asten op zondag 
i.p.v. op zaterdag naar de Eucharistieviering komen, ervoor gekozen om 
de zaterdagavondmis in Asten per 1 juli 2018 te laten vervallen.  Pastoor 
Scheepers kan dan op zaterdagavond om 18.00 uur de Eucharistie vieren 
in De Einder in Someren-Eind. 
Op deze manier streeft de Franciscusparochie ernaar om minstens in 
iedere parochiekern ieder weekend Eucharistie te vieren. 
Dit geldt voor de gewone weekendvieringen door het jaar. Voor bijzondere 
feesten en vieringen die op zaterdag gevierd worden (carnaval, Paaswake 
e.d.) zal er gekozen worden voor de Maria Presentatiekerk in Asten of voor 
de Lambertuskerk in Someren.  
 
Reeds opgegeven misintenties voor zaterdagavond in Asten gaan 
automatisch naar de zondagsviering om 11 uur tenzij men zelf aangeeft om 
het anders te willen (bijvoorbeeld in een weekdagviering). 
 

 

 Zaterdagavondviering Asten 
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De Eucharistievieringen zullen dan in de weekenden als volgt 
plaatsvinden: 

 Op zaterdag: 
- 18.00 uur Ommel 
- 18.00 uur Someren-Eind 
- 18.30 uur Heusden [Eucharistieviering of Woord- en      
                                   Communieviering] 

 
 Op zondag: 

- 09.30 uur  Ommel 
- 09.30 uur  Someren 
- 10.00 uur  Lierop 
- 11.00 uur  Asten 
- 11.00 uur  Someren-Heide 

 
Graag willen de pastores de doordeweekse Eucharistieviering onder de 
aandacht brengen.  
De parochiepriesters vinden het een fijn moment om parochianen rondom 
het altaar te blijven ontmoeten.  
In de periodes dat priesters afwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens vakantie, wil 
de parochie de inzet van vrijwillige voorgangers vergroten. 
 
 
 
 
 

 
 

Op de 1ste zondag van de maand in de “Fransenzaal” 
na de heilige Mis van 09.30 uur. 

 
 

1 april (1ste Paasdag) 
In de meimaand niet ! 
3 juni - 1 juli - 5 augustus 
2 september - 7 oktober - 4 november - 2 december 

                                                          Iedereen is welkom! 
 

 

KOFFIE / THEE DRINKEN IN OMMEL 
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Een paar jaar geleden stond in de krant dat het graf van Jezus, zijn 
vrouw, zijn zoon en zijn ouders gevonden zou zijn in Jeruzalem. Gek, 
maar de wereld stond niet eens even stil bij dit bericht. Terwijl het toch op 
z’n zacht gezegd een schokkend bericht is. Jezus in een graf. Dus niet 
verrezen… 

Jezus getrouwd. Dus al die arme priesters die honderden jaren in celibaat 
geleefd hebben, deden dat voor noppes. 

En ook nog een zoon. Waarvan verder overigens niet veel bekend is. 
Raar, want als je vader zo bekend was door te vertellen dat Hij de 
Messias was en de Zoon van God, zou je toch op zijn minst verwachten 
dat deze jongeman zich als de kleinzoon van God had gemanifesteerd. 
Weliswaar niet zo’n hoge positie als zijn vader, maar toch hoog genoeg 
om er de nodige bekendheid mee te krijgen. 

Als dit nu allemaal waar zou zijn, dan vraag je je vervolgens af waarom 
die apostelen na de dood van Jezus zo’n ophef over Hem en over Zijn 
leer hebben gemaakt. Als Jezus toch maar en gewone vent ergens uit het 
halfachterlijke Bethlehem was, waarom dan vier Evangeliën over Hem 
schrijven. Waarom dan de toen bekende wereld heel ver van huis 
uitzwerven om Zijn leer te verkondigen. Tenslotte waren het ook maar 
eenvoudige mensen. 

En er was toch behoorlijk wat lef voor nodig om helemaal naar 
Griekenland of Italië te trekken om daar en leer te gaan verkondigen van 
een man die beweerde de Zoon van de eeuwige God en de Grote 
Verlosser van de mensheid te zijn. Waarom zouden ze dat doen als 
diezelfde man samen met vrouw en zoon ergens in een graf lag weg te 
rotten. En je dan ook nog eens omwille van diezelfde Jezus te laten 
kruisigen? 

Dat doe je niet als je niet de heilige overtuiging hebt dat Jezus 
daadwerkelijk de Zoon van God is en dat Hij eeuwig leeft. 

Voor een goeie vriend doe je veel, maar je laat je niet op een akelige 
manier namens hem vermoorden. 

 

 GRAF 
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En dan nog los van dat alles. Een bekende filmproducent, die de 
opgraving van het graf van Jezus mede gefinancierd heeft, maakt het 
hele verhaal over die grafvondst niet echt geloofwaardiger. 

Ach, het verhaal past leuk in de hele serie detectives over geheime 
documenten, verloren geraakte Evangeliën, codes en andere dingen 
waar je boeiende boeken over kunt schrijven. 

Er is zelfs al een boek verschenen over de vondst van het graf van Jezus 
met alle gevolgen van dien. Dus wat dat betreft zijn de ontdekkers van dit 
graf te laat. 

Boeiend zijn die boeken. Spannend van het begin tot het eind. En nu 
hebben we dus behalve al die boeken en de film van de DaVincicode ook 
een echt graf van Jezus. 

Ik ben alleen maar heel erg benieuwd wanneer de mensen eindelijk de 
echte Jezus zelf gaan ontdekken. 

Pastoor Pieter Scheepers 

 

 

Als M.O.V.-groep (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van de 
Franciscusparochie willen wij dit jaar uw aandacht vragen voor zes 
projecten die wij met de Vastenaktie willen ondersteunen.  

- Het eerste project komt van pater Xavier, tot voor kort werkzaam in 
Someren, Someren-Heide en Someren-Eind. Hij wil met zijn orde een 
kleuter- en Basisschool in Kuthatupatti in Salem in India realiseren.  

- Het tweede project is de realisatie van toiletten bij een basisschool in 
Ogembo in Kenia. Reeds verschillende jaren ondersteunen wij aldaar de 
bouw van een basisschool en nu vragen de zusters een financiële 
bijdrage om een toiletgroep te realiseren buiten de school zelf, zodat ook 
de omgeving er gebruik van kan maken.  

- Een derde, daarop lijkend, project is door de stichting “Misuku-
Malawi” ingediend bij de Vastenaktie, waarvan Anny Donjacour uit 

 

 VASTENAKTIE 2018 
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Ommel de drijvende kracht is. Ook zij willen in Malawi een toiletblok 
realiseren bij een hostel waar meisjes overnachten die te ver van school 
wonen. Dit toiletblok zal gebruikt worden door het hostel, de school en het 
daarbij behorende kantoorgebouwtje.  

- Het 4e project komt van de stichting “Amazing Home” die in Oeganda 
een micro-kredietfonds wil opzetten. Piet van Asten uit Lierop is de 
drijvende kracht achter deze stichting. Men wil een klein, roterend fonds 
(micro-kredietfonds) opzetten waar vrouwen geld kunnen lenen tegen een 
minimale rente. Met dat geld kunnen een aantal kleine bedrijfjes worden 
opgestart en met de inkomsten kunnen de moeders hun kinderen naar 
school laten gaan. 

- Het 5e project komt van pater Jo van de Laar, afkomstig uit 
Someren-Eind en reeds tientallen jaren werkzaam in Brazilië onder 
andere in het stadje Itauna ten noordwesten van Rio de Janeiro. Hij 
vraagt geld om degelijke stoeltjes en tafeltjes aan te kunnen schaffen 
voor de inrichting van klaslokalen, die hijzelf heeft gebouwd. 

- Het 6e en laatste project komt uit Roemenië. In het bejaardenhuis 
Sint Martinus in Oradea is de meterkast hard aan vervanging toe, in 
verband met de toename van het stroomgebruik. Daarbij komt ook de eis 
van de brandveiligheidsadviseur dat de lift in het gebouw wordt 
aangesloten op een individuele en veilige stroomkabel, los van het 
hoofdnetwerk. Dit om ervoor te zorgen dat, - in geval van een lichte 
brand, - de bedlegerige patiënten op de eerste etage gered kunnen 
worden door de lift. 

 

Wanneer u een bijdrage wilt geven aan de Vastenaktie 2018 kunt u dat 
doen op rekeningnummer: NL 13 RABO 0327 494 131 t.n.v. 
Franciscusparochie Asten-Someren inzake MOV, Vastenaktie 2018.  

Zie ook de Vastenactiefolder die in alle kerken ligt. 
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Serie “Exodus”, deel 46      
 

Een nacht van waken 

 

Het was nogal een onrustige nacht, die ene nacht van Pesach. 
Geen mens in Egypte deed ook maar een oog dicht. 
De Israëlieten waren eerst druk met hun Pesach-viering, 
en daarna met het in vlug bijeen pakken van hun spullen. 
De Egyptenaren waren uitgeput van de plagen, 
en van streek omdat in iedere familie iemand was doodgegaan. 
Het gebeurde zo ontzettend veel, die nacht. 
‘Het was een nacht van waken voor de Heer’, zo staat het in de Bijbel. 

God doet wel vaker bijzondere dingen in de nacht. 
Jezus werd geboren in de Kerstnacht en verrees in de Paasnacht. 
Die nachten - hoewel, meestal avonden - waken wij óók, voor God. 
Dan kun je soms heel laat naar de kerk gaan, en dat hééft wel iets. 
Maar lang, heel lang daarvoor was deze nacht van Pesach, 
het Joodse Paasfeest, de heilige nacht van het Joodse volk. 
Want in die nacht trokken de Israëlieten weg uit Egypte. 
En dat zijn ze altijd blijven gedenken en blijven vieren. 

Helemaal in het begin van de Bijbel staat het scheppingsverhaal. 
God maakte alles wat er bestaat, 
maar je zou ook kunnen zeggen dat Hij onderscheid maakte. 
Hij ordende de losse materie en bepaalde wat licht was en duister, 
waar de zon en de maan en de aarde en de sterren staan, 
wat boven is en wat beneden, wat land is en wat zee, enzovoort. 
Hij maakte de dieren heel anders dan de planten, 
en de mensen heel anders dan de dieren. 
Dat is allemaal samen te vatten als onderscheid, verscheidenheid. 
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Zo maakte Hij in die nacht van Pesach ook definitief onderscheid 
tussen zijn eigen volk Israël en alle andere volken. 
De Israëlieten werden door Hem tussen de Egyptenaren uit gehaald. 
Ze trokken weg uit Egypte, voorgoed veranderd, 
op zoek naar hun nieuwe thuis, het land dat God hun beloofd had. 
Hun God was totaal anders dan de goden van alle andere volkeren. 
Hun godsdienstige rituelen zouden steeds meer anders worden 
dan die van andere volkeren en godsdiensten. 

God heeft Israël voor zichzelf apart gezet, zo zeggen we wel eens, 
voor Hem en voor Hem alléén. 
Apart gezet, met een heel speciaal doel. 
Apart gezet, zoals dat lammetje met Pesach in huis werd gehaald. 
Geen ander volk heeft Hij ooit zo behandeld. 
Voor geen enkel ander volk heeft Hij zulke grote wonderen gedaan. 
De Israëlieten waren - en het Joodse volk is nog steeds - 
de drager van Gods trouw en Gods beloften in onze wereld. 
God houdt van alle mensen, en Hij probeert iedereen te helpen, 
maar niemand op zo’n bijzondere manier als het Joodse volk. 

Hé ! En wij dan ?! 
Wij zijn Christenen, en wij erkennen die God toch óók ?! 
Jazeker. . . daarvoor heeft God immers zijn Zoon Jezus gezonden, 
een geboren Jood in hart en nieren, 
precies zoals God het bedoelde, 
om ons en alle mensen die willen te laten delen 
in de zegen van Israël. 
In hem zijn ook wij speciaal apart gezet voor God. 
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Het collectief geheugen van velen van ons zal zich het ongetwijfeld 
herinneren: voor protestanten moet je oppassen. De waarschuwing 
hoorde bij onze katholieke opvoeding, op een onsje discriminatie werd 
niet gekeken. Je hoefde ze nog niet te haten zoals we dat bij de 
“verkeerde” Duitsers deden  maar ze zaten wel fout. Ze geloofden niet in 
de Paus, ze maakten geen kruis voor het eten, ze hoorden niet bij de ene 
ware kerk. Ze lazen wel in de Bijbel, meer dan wij, maar legden die op 
hun eigen manier uit, en dan komt er van het ene ware geloof natuurlijk 
niks terecht.  

Gelukkig hadden wij onze eigen katholieke scholen. Met eigen boeken 
waarin de verhalen stonden van Lumey van de Mark met zijn Geuzen die 
een Beeldenstorm aanrichtten. En van de 19 Martelaren van  Gorcum.  
En later van de achterstelling van Brabant omdat het hardnekkig katholiek 
bleef. 

Maar dat ze, net zo goed als wij, probeerden te leven in de geest van het 
Evangelie, kwam te weinig aan de orde en was geen reden om samen 
het geloof te vieren. En de afstand is door de eeuwen door gebleven.  
Met perioden van toenadering en dieptepunten van verkettering, maar we 
zijn nog steeds niet echt bij elkaar gekomen. Het is voor ons nog steeds 
een vreemd gevoel een protestantse kerk binnen te gaan. Als of ze daar 
constant aan de schoonmaak zijn, ze hoeven niet op de beelden te 
letten.. 

Deze ontwikkeling is in Asten Someren  niet anders dan elders, we zijn 
vooral op zoek naar wat ons verenigt, en dat is meer dan we ons bewust 
zijn. De protestanten die niet met zoveel waren, werden maatschappelijk 
zonder enig probleem geaccepteerd,maar de spirituele ontmoeting was 
incidenteel: het ziekentriduüm in Someren, de koepelkerkconcerten, om 
maar iets te noemen. Daarnaast zijn er de laatste jaren ook een aantal 

 

Godsdienstvrede in Asten en Someren 
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oecumenische bijeenkomsten gehouden waar openhartig over  de 
gezamenlijke belevingen  (niet de gezamenlijke belangen) gesproken 
werd , maar het draagvlak hiervoor was te klein. De poging om na 500 
jaar onenigheid weer iets dichter bij elkaar te komen, verdiende wel wat 
meer aandacht van de parochies al was het maar in het parochieblad. 

Maar de opleving krijgt toch wortels. Bij het 60-jarig priesterjubileum van 
oud-pastoor pater P. Schellens werd en vertegenwoordigers  van de 
protestante kerk bij de eucharistische viering  uitgenodigd en bij het 
ritueel betrokken. Een zwaluw in de lente? Het zou mooi zijn. Bij een 
gezamen-lijke  presentatie van het christelijke geloof zal het echt-goede 
zeker eerder boven blijven drijven. Twee historische gebeurtenissen op 
één dag, het 60- jarig priesterschap van een geliefd persoon  en de 
gezamenlijke Eucharistie , heel  bijzonder.  

In het protestantse kerkje van Someren werd op 29 november een  
viering gehouden om,  samen met vertegenwoordigers van onze kerk, 
spijt te betuigen over de onchristelijke manier waarop we elkaar sinds 
1517 , het begin van de Reformatie,vaak hebben behandeld.   
Een warm samenzijn in een kerk waarin we ons nog een beetje onwennig 
voelden zo zonder beelden , maar het Laatste Avondmaal  werd ook in 
een sobere zaal gevierd.  We hadden het voorrecht te ervaren dat er 
meer eenheid onder christenen is dan we ons bewust zijn. Zelfs genoeg 
voor een schuldbelijdenis voor al de missers van beide kanten.                         

En op het dak zag je in het donker nog een kraai zitten.   
Of was het misschien toch een zwaluw?  

Gerard ten Thije 
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Ik zal niet de enige zijn geweest die woensdagavond 13 maart 2013 aan 
de televisie gekluisterd zat. In de auto op weg naar huis had ik de 
enthousiaste stem van de verslaggever al gehoord: zo dadelijk komt de 
nieuwe paus naar buiten. En thuis kon ik het zien, samen met ontelbaar 
vele mensen: een nieuwe paus, een Argentijn, een gulle lach. Het nieuwe 
gezicht van de opvolger van Petrus! 

Verschillende dingen ontroerden mij. Hij begon met een eenvoudig 
‘goeden avond’. 
En het meest bijzondere was dat hij de zegen van de mensen vroeg. 
Hij boog voor ze; liet voelen dat hij de mensen nodig heeft.  Zonder jullie 
kan ik geen paus zijn. 

Wij zijn de gemeenschap van Christus. Ik denk dat heel veel mensen aan 
hebben moeten wennen: deze paus zet de zaken op zijn kop. En meteen 
worden we wantrouwend: meent hij het wel? Kan hij de curie wel aan?  
Is hij niet gewoon een conservatieve wolf in schaapskleren? Zal hij het 
allemaal waarmaken?  

Voor iedereen is de boodschap van paus Franciscus inmiddels wel 
duidelijk geworden, denk ik. Hij wil terug naar de kern. En die kern is 
Jezus. De kern is een eenvoudige kerk, armoedig, kwetsbaar, open, 
gemeenschappelijk. Samen levend vanuit een God die alles en iedereen 
overstijgt en tegelijkertijd in iedereen aanwezig is.  

De kern is barmhartigheid, waardigheid, menselijkheid, duurzaamheid. 
Dát is de kerk die de wereld nodig heeft. Een kerk die de mens op de 
eerste plaats zet. Maar dan iedere mens: de gezonde en de zieke, de 
levende en de dode.  

Iedere mens is belangrijk voor God en dus ook voor de kerk.  
Daar is geloof voor nodig. De mens heeft geloof nodig.  

Ik denk, dat paus Franciscus zich ervan bewust is dat de wereld deze 
kerk en dit geloof nodig heeft. Geen oordelende, kniezende of bekrompen 

5 JAAR PAUS FRANCISCUS 
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kerk, maar een blijde, vrolijke, optimistische kerk, waarin iedere mens een 
plaats heeft omdat God dat zo heeft gewild.  
Waarin iedere mens volledig en opgelucht kan ademhalen, genietend van 
de schepping en van elkaar, van ieder moment van samenzijn en 
gemeenschap. 

Paus Franciscus heeft door deze houding de harten van velen gestolen. 
Zijn directe menselijke nabijheid oefent een grote aantrekkingskracht uit, 
binnen en buiten de kerk. In zijn verkondiging staat de mildheid en 
barmhartigheid van God centraal en in de spanning die er altijd al 
geweest is tussen de leer en het leven, heeft hij veel oog voor de gang 
van het léven, vooral op momenten waarop we het moeilijk hebben.  

Hiermee raakt hij het hart van Jezus’ Blijde Boodschap. Daar waar 
mensen, en dat zijn er helaas niet weinig, de kerk ervaren als een 
onbarmhartig en rigide instituut, wereldvreemd, zelfgenoegzaam en 
opgesloten in eigen gelijk, geeft onze paus een teken van elan en nieuwe 
hoop.  

De kerk, zo zegt de paus, moet een veldhospitaal zijn, waar mensen in de 
strijd van hun leven heling vinden van hun kwetsuren. Hij laat het daarbij 
niet bij woorden alleen. Hij heeft een einde gemaakt aan de barokke 
hofcultuur in het Vaticaan. Hij koestert de mens in nood, de arme en stelt 
daadwerkelijk tekens. Op het eiland Lampedusa, dicht bij wanhopige 
bootvluchtelingen, op witte donderdag in de jeugdgevangenis, op zijn 
verjaardag aan tafel met daklozen, verbonden met werkelozen in 
Sardinië, met velen biddend en vastend verbonden voor vrede in Syrië, 
een persoonlijke brief aan een groep Toscaanse homo en lesbische 
katholieken, of zomaar opeens aan de telefoon met een gevangene in 
Argentinië, een ongewenst zwangere of een ziek kind, ergens in Italië.  

Dat allemaal om mensen een hart onder de riem te steken. Zo geeft hij in 
onze tijd een krachtig en inspirerend getuigenis van Gods mensenliefde in 
het voetspoor van Jezus van Nazareth. 
Ik bid dat paus Franciscus dit nog vele jaren mag blijven doen! 

Pastoor Pieter Scheepers 
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“De ontmanteling van het klooster is reeds begonnen.” - Er zijn van die 
uitspraken die door je heen blijven klinken, zoals deze uit de krant in 
februari. “De ontmanteling van het klooster”. Niet van zomaar een 
klooster, maar van ons eigen Astense patersklooster. Er zit dreiging in  
dat woord ‘ontmanteling’. Zoiets definitiefs en fundamenteels, en bijna 
onwerkelijk. Net zoals bij de sloop van Huize Bartholomeus vorig jaar 
komt het veel dichterbij als je het concreet voor je ziet. Als je door die 
gang loopt, in de sfeervolle kapel staat, of in de gezellige recreatiezaal zit, 
tussen de paters. Waar dat doosje met speelkaarten op tafel staat, dat 
vreemde beeld hangt van “Christus als de ware Boeddha” - afkomstig uit 
een oosters missieland. En als je die plattegrond ziet liggen van een 
appartement, met kartonnen puzzelstukjes als meubels. Au ! En die 
ontmanteling gaat alleen nog maar verder. 
Diep triest is het, dat het zo gelopen is. 

Er vallen gaten in de parochie en in het straatbeeld. De paters kunnen 
niet meer zomaar even assisteren in de vieringen. Je ziet ze straks niet 
meer wandelen, je hoort die vertrouwde stemmen niet meer in de kerk. 
En dat kenmerkende klokje dat elke dag klept om de vieringen aan te 
kondigen, het zal binnenkort voorgoed zwijgen. Zo wordt het almaar stiller 
in ons klokkendorp . . . Alleen dat ene woord, ’ontmanteling’, dat echoot 
nog jaren door de straten, en, bewust of onbewust, door ons denken en 
voelen.  

En nu? Wat is de parochie van plan te doen om dit 
tij te keren?  De Kerk van Nederland wordt 
gekenmerkt door fusies, kerksluitingen, het 
schrappen van vieringen en het vertrek van 
pastores. Positieve geluiden hoor je maar zelden, 
niet over de Kerk en zelfs niet in de Kerk. Die 
negatieve sfeer, vaak gecombineerd met een 
eindeloos afwachtende houding, is niet bepaald 
vruchtbaar voor de opbouw van de Kerk in welk 
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opzicht dan ook. Maar als we NU niets doen zal de ontmanteling nog veel 
verder gaan. Dan wordt het nog moeilijker om ooit iets nieuws op de 
zetten. 

Het is maar goed dat God groter is dan wij allemaal bij elkaar, dat Hij alles 
overziet en al het goede dat stervende is tot nieuw leven kan wekken.  
Hij wil zijn Heilige Geest schenken, telkens als wij onder zijn leiding en 
inspiratie de handen uit de mouwen willen steken. Daarop rust per 
definitie Gods zegen. Precies zo is 2000 jaar geleden zijn Kerk begonnen! 
Hij is in staat en bereid iets nieuws op de bouwen door ons heen. Als wij 
tenminste ons geloof behouden, zijn leiding zoeken en eindelijk eens uit 
onze passiviteit komen. 

De collectieve dip waar we in zitten houdt ons gevangen in twijfel. Dat is 
het effect van de echo van negatieve woorden en gebeurtenissen in ons 
hart. “Ontmanteling! Ontmanteling! Waarom zouden we iets proberen als 
het toch niet werkt?”. 
Het gevolg daarvan is dus . . . nog meer ontmanteling. 

We moeten op zoek naar positieve woorden en die steeds weer door ons 
heen laten gaan. Woorden uit de Bijbel, want die getuigen van Gods 
beloften en trouw. Bemoedigende  verhalen van anderen, die iets moois 
hebben ervaren in hun geloof. Opbouwende verhalen over nieuwe 
initiatieven binnen de Kerkgemeenschap. En die keer op keer herhalen, 
voor jezelf en voor elkaar. Want hoe God de Kerk verder ook wil leiden of 
herstellen, het zal moeten beginnen met 
het herstel van ons denken en geloven. 
Ondanks al die ontmanteling. 

 

 

Patricia Willems 
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Paters en broeders SCJ, bedankt ! 
 
 

Allen die al weg zijn, 
allen die deze maand vertrekken, 

allen die nog even blijven, 
bedankt ! 

 
Bedankt voor uw gastvrijheid. 

Bedankt voor uw assistentie in de parochies. 
Bedankt voor uw blijmoedigheid  

en uw dienstbaarheid, 
voor uw vriendelijkheid en voor uw humor. 

Bedankt voor uw getuigenis. 
Bedankt voor al die jaren 

dat u in Asten was. 
 

Paters en broeders SCJ, 
hartelijk dank voor alles ! 

We leven met u mee 
en we zullen u missen. 

 
Paters en broeders SCJ, 

Moge God u lonen voor uw inzet ! 
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Wapen van de SCJ-orde, op een altaardoek gemaakt door Zr. Agnes.. 
Erboven staat: “Zie, Ik kom: zij zijn één”. 
In het geel onder het schild staat: “Uw Rijk kome”.              De redactie. 
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Onlangs hebben de pastores van Asten-Someren nieuwe afspraken 
gemaakt over de taakverdeling rondom een aantal pastorale activitieten. 
Deze zijn ook op de website te vinden, maar wij vinden het belangrijk ze 
ook minstens een keer in dit parochieblad te vermelden. Bent u niet 
handig op internet, bewaart u dit overzicht dan goed ! - De redactie. 

ZIEKENZALVING: 
Voor het maken van een afspraak (liefst tijdig omdat een priester niet 
altijd meteen beschikbaar is) voor een ziekenzalving neemt men contact 
op met: 
Voor Asten, Heusden en Someren: 
pastoor Pieter Scheepers   06-12544325 
Voor Ommel, Someren-Eind en -Heide: 
kapelaan van Overbeek    06- 12192197 
Voor Lierop: 
pater Jan Zwirs     0492-331215 
Ziekenhuis:      pastorale dienst  
 

DOPEN: 
Voor het afspreken van een doopdatum neemt men contact op met: 
Asten   0493-691315  secretariaat@rkfranciscus.nl 
    pastoor Scheepers 
Someren   0493-691315  secretariaat@rkfranciscus.nl 
    pastoor Scheepers 
Ommel   0493-691315  harold.van.overbeek@hetnet.nl
    kapelaan van Overbeek 
Lierop    0492-331215  parochielierop@hetnet.nl 
    pater Zwirs 
Someren-Eind 0493-691315  harold.van.overbeek@hetnet.nl
    kapelaan van Overbeek 
Someren-Heide 0493-691315  harold.van.overbeek@hetnet.nl
    kapelaan van Overbeek 
Heusden   0493-691315  harold.van.overbeek@hetnet.nl
    kapelaan van Overbeek 
 

TAAKVERDELING VAN DE PASTORES  
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In Asten zijn de doopzondagen in 2018 op: 14 januari; 04 februari; 04 
maart; 15 april; 06 mei; 03 juni; 01 juli; 02 september; 07 oktober; 04 
november; 09 december. 
In Someren zijn de doopzondagen in 2018 op: 21 januari; 18 februari;  
11 maart; 29 april; 20 mei; 17 juni; 15 juli; 09 september; 14 oktober; 11 
november; 16 december. 
Voor de andere kernen maakt men persoonlijk met de doopheer een 
afspraak. 
 

UITVAARTEN: 
Voor het melden van een uitvaart en het afspreken van een datum neemt 
men contact op met: 
Asten   Jan Coolen   0493-695383 06-29033640 
Someren   pastoor Scheepers  0493-691315 06-12544325 
Heusden   pastoor Scheepers  0493-691315 06-12544325 
Ommel   kapelaan van Overbeek 0493-691315 06- 12192197 
Someren-Eind kapelaan van Overbeek 0493-691315 06- 12192197 
Someren-Heide kapelaan van Overbeek 0493-691315 06- 12192197 
Lierop   pater Zwirs   0492-331215   

 

HUWELIJKEN: 
Voor het afspreken van een huwelijksdatum neemt men contact op met: 
Asten   0493-691315  pastoorscheepers@rkfranciscus.nl  
    pastoor Scheepers 
Someren  0493-691315  pastoorscheepers@rkfranciscus.nl  
    pastoor Scheepers 
Ommel  0493-691315  harold.van.overbeek@hetnet.nl   
   kapelaan van Overbeek 
Lierop   0492-331215  parochielierop@hetnet.nl   
   pater Zwirs 
Someren-E. 0493-691315  harold.van.overbeek@hetnet.nl 
   kapelaan van Overbeek 
Someren-H. 0493-691315  harold.van.overbeek@hetnet.nl  
   kapelaan van Overbeek 
Heusden  0493-691315  pastoorscheepers@rkfranciscus.nl   
    pastoor Scheepers 



                                24 
 

 

 

 
Tieners (en ouders van tieners),opgelet ! In augustus wordt er hier vlak bij 
een supergaaf tienerkamp gehouden, in Someren. Tieners die houden 
graag gezellig samen actief bezig willen zijn maar ook open staan voor een 
goed gesprek over hun leven zijn daar van harte welkom. Er liggen enkele 
folders in de kerken, een afdruk van de voorzijde staat in dit blad.  
Voor nadere informatie, zie www.kcv-net.nl/tieners en jongeren. 
 

 

TIENERS: OP NAAR SOMEREN ! 



                                25 
 

 

 
 



                                26 
 

 

 
Zoals gebruikelijk houdt de gehele Franciscusparochie een Vastenactie. 
Daarover is onlangs een folder verschenen met bijbehorende envelop. 
Daarin vindt u nadere informatie over de projecten waarvoor de actie dit 
jaar gehouden wordt. De folder met envelop is bij dit parochieblad 
gevoegd en ligt in alle kerken voor u klaar om in te zien en mee te nemen. 
In dit blad gaan we niet verder op de actie in, maar we bevelen hem wel 
van harte bij u aan. 
Daarnaast wordt in mei ook de Actie Kerkbalans voor dit jaar gehouden. 
Ook daarover zal ongetwijfeld nog een folder verschijnen en versprei 
worden via dit blad en via de kerken. Maar we kunnen iedere bijdrage, 
groot of klein, gebruiken.  
Dus als u alvast een bijdrage voor de parochie wilt overmaken: u vindt de 
gegevens en evt. de machtigingskaart achterin dit blad. 
 
 

 
In pastoraal opzicht gaat het de parochie niet echt 
voor de wind. 
Onlangs is bekend geworden dat pater Martin van 
Ooij SCJ ernstig ziek is. Hij heeft last van allerlei 
uitvalsverschijnselen, ook in de zintuigen, en hoewel 
de oorzaak daarvan nog niet bekend is ziet het er 
niet al te goed uit. Pater van Ooij werkt als 
missionaris in India en Indonesië. Hij komt vaak voor 
enkele maanden naar Nederland toe, waarbij hij 
vaak assisteert in de vieringen in de Meimaand in 
Ommel. Hoewel hij al behoorlijk op leeftijd is willen 
we hem eigenlijk niet missen. Daarom, opnieuw uw 
gebed gevraagd voor één van de in onze omgeving 
bekende pastores. 
Maar nu we het er toch over hebben: u zult begrijpen dat ook de Astense 
paters SCJ wat gebedssteun kunnen gebruiken, met die langgerekte 
onderhandelingen en ingrijpende verhuizing op hoge leeftijd . . .  

KERKBALANS en VASTENACTIE 2018 

OPNIEUW GEBED GEVRAAGD ! 
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KRONIEK VAN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE 
 

Doopsel: 

21 januari  Tijn van der Zanden, 
    zoon van Pieter-Jan v.d. Zanden en Marion van Heugten 
21 januari  Guusje Verhees, 
   dochter van Wouter Verhees en Marly van den Tillaar 
4 februari  Niek Donkers, 
   zoon van Leon Donkers en Ingrid Vestjens 
4 februari  Zosia Ginett, 
   dochter van Dominik Ginett en Nathaniël Bovendeerd 
4 februari  Djéano van Tol, 
   zoon van Dominik Ginett en Nathaniël Bovendeerd 
4 februari  Jens van Vlerken, 
   zoon van Frank van Vlerken en Lindy Kooter 
4 februari  Iza Meeuws, 
   dochter van Maarten Meeuws en Renate van Wilderen 
4 februari  Djenten Lemmen, 
   zoon van Niek Lemmen en Melissa Hamakers 
4 februari  Finn Kuunders, 
    zoon van Rob Kuunders en Linda van Aert 
18 februari Marthe Filippini, 
    dochter van Jos Filippini en Efrie van de Heuvel 
4 maart  Lucas George van Lierop, 
    zoon van Ruud van Lierop en Alina van Lierop 
4 maart  Lars Koppens, 
    zoon van Johan Koppens en Irma Heesakkers 
4 maart  Angelique Lathouwers, 
    dochter van Gert-Jan Lathouwers en Jeanine Westhoff 
4 maart  Esmee Lathouwers, 
   dochter van Gert-Jan Lathouwers en Jeanine Westhoff 
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11 maart  Sasha Swaanen, 
   dochter van Rob Swaanen en Patricia Jansen 
11 maart  Nova van Mierlo, 
    dochter van Thijs van Mierlo en Christel van Lierop 
 

 

Overleden: 

2 februari   Peter Knapen  Dan.de Brouwerstr., Boekel   59 jaar 
6 februari   Tonny Berkvens-Vogels  Dijkstraat   68 jaar 
7 februari   Koosje v.d. Loo-Tilborghs  Bosrand   86 jaar 
9 februari   Anna Hurkmans-Manders  Ter Hofstadlaan 89 jaar 
13 februari Paul de Jong     Sonnehove  82 jaar 
13 februari Jan Swinkels     Kerkweg   89 jaar 
14 februari Mieke van Gogh-van Baar  Hofstraat   71 jaar 
16 februari Lena Leijten-van Lierop  Hindert   88 jaar 
17 februari Lies van Bogget-Ghielen  Sonnehove  86 jaar 
22 februari Piet van Eyk     Bergdijk   76 jaar 
25 februari Henk Swinkels    Hulterman  84 jaar 
25 februari Harrie van de Moosdijk   Dommel    82 jaar 
27 februari Piet van Helmond    Beuvenlaan  77 jaar 
27 februari Mia Bukkems-Kuepers   Wilhelminastraat 81 jaar 
1 maart   Dien Hoebergen-Veugen  Daliastraat  92 jaar 
3 maart   Herman van der Zanden  Ostaderplantsoen 75 jaar 
5 maart   Jan van Lieshout    Hoekske Deurne 66 jaar 
6 maart   Piet Cox      Beuvenlaan  82 jaar 
11 maart   Annie v.d.Boomen-van Poppel Sonnehove  85 jaar 
12 maart   Leo van Kessel    Jan Vriendshof 84 jaar 
14 maart   Fried Meeuws    Burg. Ruttenplein 87 jaar 
16 maart   Johanna Driessen-van Dijk   ’t Hoogvelt  64 jaar 
17 maart   Driek Koolen     Vlinkert   95 jaar 
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Zaterdag: 
18.00 uur  Someren-Eind       LET OP: MET INGANG VAN 
18.00 uur  Ommel        1 JULI 2018 GAAT DIT SCHEMA 
18.30 uur  Heusden        VERANDEREN ! ! ! 
18.30 uur  Asten    
 

Zondag: 
  9.30 uur   Ommel    
  9.30 uur  Someren-Dorp   
10.00 uur  Lierop    
11.00 uur  Asten    
11.00 uur  Someren-Heide  
 

Maandag: 
  8.00 uur  Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september t/m. april 
10.30 uur  Zorgcentrum De Lisse, 3e verdieping, Em. pastoor Bakker 
 

Dinsdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september t/m. april 
  9.30 uur  Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat 
 

Woensdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september tm. april 
 

Donderdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september t/m. april 
17.00 uur  Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat 
 

Vrijdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september t/m. april 
In de meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage. 
 

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje: 
Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in 
Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)  

   

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE 
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Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór. 
 

Zaterdag 24 maart  Palmzondag / Palmwijding 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - Gezinsviering - Kinderkoor 
18.30 uur Heusden  Eucharistieviering - Presentatie Communicanten 
Zondag 25 maart     Palmzondag / Palmwijding 
9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia  
11.00 uur Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
Dinsdag 27 maart 
19.00 uur Ommel  Boeteviering - Kerkkoor St.Cecilia 
Woensdag 28 maart   
19.00 uur Den Bosch  Chrismaviering 
Donderdag 29 maart    Witte Donderdag 
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - Vocal Surprise 
     Presentatie Eerste Communicanten 
19.00 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia  
Vrijdag 30 maart  Goede Vrijdag 
15.00 uur Ommel   Kruisweg 
15.00 uur Asten  Kruisweg / Kruishulde - Mariakoor 
19.00 uur Ommel   Kruisverering - Kerkkoor St. Cecilia 
Zaterdag 31 maart     Stille Zaterdag 
18.30 uur Asten  Paaswake - Mariakoor 
21.00 uur Ommel  Paaswake - Kerkkoor St. Cecilia  
Zondag 1 april    Hoogfeest van Pasen 
   9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
     Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
11.00 uur Heusden  Eucharistieviering - Kerkkoor 
Maandag 2 april   Tweede Paasdag 
   9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
 11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Mariakoor  
Zaterdag 7 april 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur Asten  Eucharistieviering -  Jozefkoor    
18.30 uur Heusden  Vormselviering - Nota Feliz 

 

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN  
IN ASTEN, OMMEL EN HEUSDEN 
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Zondag  8 april 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Common Voice ?    
Zaterdag 14 april 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur  Asten  Eucharistieviering -  Mariakoor 
18.30 uur Heusden  Eucharistieviering “H.Antonius” -  Kerkkoor  
Zondag 15 april  
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
 11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor-Pauluskoor 
     Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen 
Zaterdag 21 april  
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur   Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
18.30 uur Heusden  Woord- en Communiedienst - Heusdens Gem. Koor 
Zondag 22 april  
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
Zaterdag 28 april 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
18.30 uur Heusden  Eucharistieviering “H.Antonius” - Kerkkoor 
Zondag 29 april      
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering 
9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor - Gildemis 
  

Voor de vieringen in de Meimaand in Ommel: 
Zie de speciale Meimaandfolder ! 

 
Zaterdag 5 mei 
18.30 uur Asten  Eucharistieviering – Pippijn - H. Vormsel 
18.30 uur Heusden  Woord- en Communiedienst - InCantare 
Zondag 6 mei   
11.00 uur Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
Donderdag 10 mei    Hemelvaartsdag    
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
12.00 uur Heusden  Eerste H.Communie-viering 
Zaterdag 12 mei 
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - Volkszang 
18.30 uur Heusden  Eucharistieviering - Kerkkoor 



                                32 
 

Zondag 13 mei      
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
Zaterdag 19 mei  Hoogfeest van Pinksteren 
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
18.30 uur Heusden  Woord- en Communiedienst - Kerkkoor 
Zondag 20 mei     Hoogfeest van Pinksteren 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
Maandag 21 mei    Tweede Pinksterdag   
Op deze dag zijn er in Ommel ZEKER meerdere vieringen. 
Zaterdag 26 mei  H.Drievuldigheid 
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
18.30 uur Heusden  Eucharistieviering - Kerkkoor 
Zondag 27 mei     H.Drievuldigheid 
  8.00 uur Ommel  Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Kinderkoor - 1e H.Communie 
 

Voor de invulling van de vieringen in Ommel vanaf 1 juni geldt: 
wijzigingen voorbehouden 

 
Zaterdag 2 juni   Sacramentsdag 
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur Heusden  Woord- en Communiedienst - Nota Feliz 
Zondag 3 juni   Sacramentsdag   
11.00 uur Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
Zaterdag 9 juni    
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - 4-Tune -  
      Dankviering 1e H.Comminie 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur Heusden  Eucharistieviering - Kerkkoor 
Zondag 10 juni      
11.00 uur Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
      Na de H.Mis koffie/thee voor iedereen ! 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
Zaterdag 16 juni   
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - Volkszang 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur Heusden  Woord- en Communiedienst - Erato 
Zondag 17 juni     
11.00 uur Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
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Zaterdag 23 juni  
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur Heusden  Eucharistieviering - Dankviering Communicanten 
Zondag 24 juni   
11.00 uur Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
Zaterdag 30 juni   
18.30 uur Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur Heusden  Woord- en Communiedienst - Kerkkoor 
Zondag 1 juli     
11.00 uur Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
 
Let op: hierna veranderen de tijden van de vieringen ! 

    

 

 

 

 

Uit het Eindhovens  
Dagblad  
van 17 februari 2018 
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INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE 

 
Openingstijden secretariaat:  
Maandag    9.30 – 12.30 uur  
Dinsdag     9.30 – 12.30 uur 
   19.00 – 20.00 uur  
Woensdag    9.30 – 12.30 uur  
Donderdag    9.30 – 12.30 uur 

19.00 – 20.00 uur  
 

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4, 
5721 GV Asten.    Telefoon:   0493 - 691315 
 
Website:     www.rkfranciscus.nl 
E-mail secretariaat:  secretariaat@rkfranciscus.nl    
 
Pastoraal team: 
U kunt een afspraak maken met één van pastores:  
Pastoor P.Scheepers  0493 - 691315   Spoed: 06 - 12544325 
Telefonisch spreekuur  donderdag   18.30 - 19.00 uur 
 

Kapelaan v. Overbeek  0493 - 691415   Spoed: 06 - 12192197 
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):  
Zie de openingstijden van het secretariaat. 
Verder ook na telefonische afspraak. 
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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: secretariaat@rkfranciscus.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.  
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: 
NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie 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 t/m vrijdag       9.00 – 18.00 uur wintertijd 

  9.00 – 19.00 uur zomertijd 
Zaterdag         9.00 – 19.30 uur 
Zondag        10.15 – 18.00 uur wintertijd 
        10.15 – 19.00 uur zomertijd 
 
 

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:  
Maandag t/m vrijdag      9.00 – 18.00 uur wintertijd 

  9.00 – 19.00 uur zomertijd 
Zaterdag         9.00 – 19.30 uur 
Zondag        10.15 – 18.00 uur wintertijd 
        10.15 – 19.00 uur zomertijd 
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H. Antonius van Paduakerk - 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. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, 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 
 

Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren 
 

Spreekuur op de pastorie in Someren: 
Woensdag 13.30 – 16.00 uur 
Tel.   0493 – 491215 
E-mail  info@parochielambertussomeren.nl 
 
Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde 
geld. 
Voor plaatsing in ‘t Contact graag een week van te voren inleveren. 
 
Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop 

 

Spreekuur op de pastorie in Lierop: 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 –12.00 uur 
Tel.   0492 – 331215 
E-mail  parochielierop@hetnet.nl 
 
Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde 
geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat. 
Voor plaatsing in ‘t Contact graag een week van te voren inleveren. 
 
 
 


