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Jezus                 leeft ! 
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Parochieblad Angelus is een deel-parochieblad van de H. Franciscus-
parochie Asten-Someren. 
Het blad wordt 5 of 6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die 
zich hiervoor opgegeven hebben, maar ook per E-mail verzonden. 
Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis en/of verzending 
per E-mail, dan kan dat via het mailadres van de  redactie. 
U kunt het parochieblad ook vinden op de parochiewebsite, achter in de 
kerk en bij enkele verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel. 
  
De volgende editie verschijnt begin juni 2020. 
Kopij aanleveren kan uiterlijk 25 mei 2020 
per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com . 
Aanlevering vóór de kopijdatum wordt op prijs gesteld. 
De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag. 
Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline 
worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen. 
Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking. 
 
Kopij graag als Word-bijlage bij uw mail aan de redactie voegen.  
Foto’s zijn welkom, als losse bijlage of ingevoegd in een Word-document. 
Schema’s mogen in Excel worden aangeleverd. 
Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om 
een gesprek vragen. 
Iedereen die berichten of andere gegevens (b.v. de liturgische planning) 
aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid 
en volledigheid daarvan, en dient dus ook zelf zorg te dragen voor 
afstemming met eventuele andere betrokkenen. 
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, 
aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren. 
 
Planning (wijzigingen voorbehouden):    Kopijdatum    Uitgave 
Pinksteren / Zomer       25 mei   5 juni 
Herfst         21 september  2 oktober 
Advent        30 november 11 december 
 
                       Jaargang 15 – uitgave 6 april 2020 
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Beste medeparochianen, koorleden, kinderen, ouders, poetsers, 
medewerkers en medewerksters en zoveel andere betrokken mensen 
bij onze parochie. 

Het is nu stil . . . te stil in onze kerken en in ons normaal gesproken 
bruisende parochiecentrum. 

Ik voel me onthand . . .  In de agenda zijn álle afspraken doorgehaald. 
Ik mis de kerkgangers, de koren, de acolieten en misdienaars, normaal in 
grote getale, de lectoren, en ga zo maar door. 

We maken sámen een ongekende tijd, en een zéér onzekere tijd door. 
Afscheidsvieringen worden in een minimale en bescheiden liturgie 
vormgegeven. 
Het doet pijn, alle gemis . . . de bijzondere omstandigheden bij het 
ziek-zijn en bij onze dierbare overledenen. 

We hebben eigenlijk momenteel niets in de hand . . . 
We zijn als pastores onthand . . .  
Laten we in gebed met elkaar verbonden blijven.  
Onze onmacht uit handen geven. 

Speciaal biddend voor hen, ook in onze parochie, die getroffen zijn door 
het coronavirus, en leven in onzekere en soms ook eenzame tijden. 
Biddend voor hen die gestorven zijn ten gevolge van dit alles. 

Als parochie willen we tòch proberen nabij te zijn. . . 
Op afstand. Maar, weet dat ik u mis ! 
Ik zie uit naar het weer sámen vieren in onze kerken, 
het sámenkomen in het parochiecentrum en op 
straat. 
Maar dat zal nog wel om (véél) geduld vragen. 
Laten we, in deze dagen, elkaar dragen in gebed 
en contact houden waar mogelijk, 
ook via de digitale weg. 

Veel hartelijke en meelevende groeten, 

                                                                Pastoor Pieter Scheepers 
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We leven in roerige, onzekere, zelfs beangstigende tijden. 
De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor het 
functioneren van onze parochie. 

 

In het kort:        (status 31 maart) 

De regering heeft alle samenkomsten verboden tot 1 juni. 
De bisschoppen hebben zich hierbij aangesloten. Dit betekent dat ook 
alle publieke vieringen in onze kerken tot en met 1 juni (Pinksteren) 
komen te vervallen. Ook de vieringen in kleine kring door de week 
(Ommel, verzorgingshuizen), diverse concerten en The Passion. 

Uitvaarten kunnen in kleine kring en in beperkte tijd en vorm  doorgaan. 
Maar als deze crisis voorbij is hebt u de mogelijkheid om alsnog een 
normale uitvaart- en herdenkingsviering te houden. 

Ziekenzalving kan in overleg plaatsvinden, maar indien nodig wel met de 
uitgebreide beschermingsmaatregelen. 

De moderne technologie neemt in deze tijd van isolatie een grote vlucht. 
Wie dus weet hoe je een viering in beperkt gezelschap kunt filmen en 
daarbij anderen elders live mee kunt laten kijken krijgt daarvoor de ruimte. 
De parochie zelf beschikt nog niet over deze technieken. 

Bij vieringen die wel doorgaan wordt geen communie uitgereikt. 
Iedereen dient minimaal 1.5 meter afstand te houden, en wie griep- of 
verkoudheidsachtige klachten moet thuis blijven. 

De in de parochie werkzame priesters dragen elke zondag of zelfs elke 
dag privé een H.Mis op voor alle intenties en noden. Maar zij maken niet 
bekend hoe laat zij dit doen, omdat er anders mensen op af komen, en 
samenkomsten zijn niet toegestaan. Wie toevallig bij zo’n viering 
aanwezig is mag wel meeluisteren en -bidden. 
(Oude tijden lijken te herleven !) 

Ook de complete Meimaand in Ommel (en dus ook de folder die u daar 
normaal gesproken over krijgt) komt te vervallen, maar kan misschien in 
oktober worden ingehaald. Zo niet, dan wordt het volgend jaar. 
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De fusie van het Astense Jozefkoor en Mariakoor, die gepland stond 
voor Pasen 2020, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

De kerken van Asten en Ommel zijn normaal open voor gebed of het 
aansteken van een kaarsje. De kerk van Someren is inmiddels ook 
enkele uren per week open: iedere werkdag, op Palmzondag en op 
Eerste Paasdag van 10.00 tot 12.00 uur, op overige zondagen van  
4.00 tot 16.00 uur.  

Het secretariaat is gesloten voor publiek, maar wel bereikbaar per 
telefoon, mail of brievenbus. Dus ook voor intenties. 

Elke woensdagavond om 19.00 uur luiden een kwartier lang de klokken 
van al onze kerken als ‘Klokken van Hoop’. Zelfs nu de meeste klokken 
nog in Rome zijn vanwege de Veertigdagentijd. Ze luiden als teken van 
hoop, als oproep tot gebed en uit respect voor de hardwerkende zorg-
verleners. Zie ook www.klokkenvanhoop.nl . 

Dit parochieblad Angelus wordt waarschijnlijk tijdelijk niet bezorgd, of 
maar bij een gedeelte van de normale adressen. Het ligt wel in de kerken, 
bij De Midas e.d., het wordt per mail rondgestuurd en is te lezen op de 
parochiewebsite. Verder proberen we de bladen af te geven bij de 
verzorgingshuizen. Indien nodig zullen we een dunne, extra editie 
inlassen over de Meimaand en/of aangepaste maatregelen.  

 

 

  
  
  
  

 

Let op, dit zijn de afspraken zoals ze gelden op 31 maart. 
De nationale maatregelen en parochiële afspraken kunnen echter 
op elk moment versoepeld, veranderd of aangescherpt worden. 

Wat in elk geval NIET verandert is Gods trouw,  
ook al is Hij in tijden als deze misschien moeilijk te begrijpen.  
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Deze tips zijn natuurlijk óók bruikbaar in de Paastijd . . . 

En let vooral op je gevoelens. 
Wat mis ik het meest? 
Wat mis ik bij ader inzien eigenlijk als kiespijn? 
Wat voor leuke activiteit of mooie ervaring heb ik (her)ontdekt? 

Daar kun je straks, als de crisis voorbij is, mee aan de slag gaan ! 
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Met het begin van de Vastentijd 
werden we allemaal met onze 
voeten terug op de grond geplaatst. 
Een dodelijk virus waart rond. 
Alle zekerheden vielen weg en er 
heerst nu twijfel, angst en vooral 
ook het gevoel:  
“Hoe lang gaat dit nog duren???”.  

Het aantal doden wereldwijd stijgt. 
We horen in onze naaste omgeving 
van mensen die besmet zijn geraakt 
en we maken ons zorgen over de 
zwakkeren in onze samenleving. 
Dingen die tot voor kort 
vanzelfsprekend waren, zijn 
afgelast of zelfs verboden. Je 
moeder bezoeken in het verpleeg-
huis; een kopje koffie drinken bij 
ouderen; gaan sporten; naar het 
theater of naar de H. Mis: het kan 
allemaal ineens niet meer. 

In mijn gebeden ben ik met u 
verbonden. Vooral met hen die 
ziek zijn en bij hun familie. Met de 
mensen in de zorg in het hele land 
die dag en nacht aan werk zijn. Met 
hen die er financieel op achteruit 
gaan omdat hun bedrijf gesloten is 
en nu bang zijn voor de toekomst. 

Corona vraagt ons om pas op de 
plaats te maken. Onze 24-uurs-
maatschappij is tot stilstand 

gekomen. We hebben weer lege 
dagen op de kalender, we kunnen 
thuis zijn met onszelf. We voelen 
weer hoe het is om dagen gewoon 
samen een gezin te zijn.  
Met elkaar de tijd beleven. 

Misschien zijn wij mensen in de 
afgelopen jaren wel stekeblind 
geworden voor alles wat er in de 
wereld gebeurt. De honger en het 
lijden in Derde Wereldlanden; de 
toename van oorlog, geweld en 
onverdraagzaamheid. Het egoïsme 
en de vereenzaming omdat we niet 
meer naar elkaar omkijken. En dan 
kan het gebeuren dat, tot ieders 
verbazing en schrik, er iets mis 
gaat. 

Ik heb, alweer jaren geleden, eens 
iemand gesproken die met een 
hartinfarct opgenomen was in het 
ziekenhuis. Hij was iemand die 
bijna dag en nacht op reis was. 
Hij was manager in één of ander 
internationaal bedrijf. Weken lang 
was hij soms van huis weg, naar 
China, naar Amerika, naar Spanje, 
maar dat rondtrekken was zijn lust 
en zijn leven.  
Zijn vrouw had er wel eens op 
aangedrongen om wat meer thuis 
te zijn en wat meer aandacht en 
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zorg te hebben voor de kinderen, 
maar daar zag hij niet de noodzaak 
van in. Zijn werk ging nu voor. 
Op een dag komt hij thuis na een 
lange reis en hij vond het huis 
leeg. Op tafel lag een brief van zijn 
vrouw, een soort ultimatum: ofwel 
je bent meer thuis, dan kom ik 
weer terug, ofwel je ziet me niet 
meer terug. Hij was woedend, 
razend, hoe kon zij hem dit aan 
doen. Wellicht van kwaadheid 
kreeg hij een flink hartinfarct, en  
hij belandde in het ziekenhuis op 
intensive care. Daar kreeg hij een 
zee van tijd om na te denken. 
Toen ging hij zien wat hij nooit 
gezien had, nooit naar gekeken 
had: de rijkdom van zijn gezin, 
maar ook de eenzaamheid van 
zijn gezin omdat hij altijd van huis 
weg was. "Wat ben ik toch blind 
geweest," zei hij. 

Wie verblind wordt door geld en 
goed, door macht en invloed, door 
luxe en welvaart, die ziet meestal 
heel scherp alle mogelijkheden om 
dat doel te bereiken, maar die krijgt 
vaak ook te maken met situaties 
waarin mensen, en belangen van 
mensen over het hoofd gezien 
worden, en dan kunnen er heel 
gemakkelijk ongelukken gebeuren. 

 

Een dodelijk en onzichtbaar virus 
waart rond. We proberen onszelf 
en elkaar te beschermen.  
Door 1,5 meter afstand te nemen. 
Door de richtlijnen van de RIVM in 
acht te nemen. Door zorg te dragen 
voor elkaar. Maar ook: door niet te 
hamsteren, zodat andere mensen 
verstoken blijven van levens-
middelen die ook zij nodig hebben. 
Wees ook daarin solidair voor 
elkaar ! 

Groot respect heb ik voor alle 
werkers in de zorg: artsen; 
verpleegkundigen; verzorgenden; 
de zorginstellingen; maar ook de 
vrachtwagenchauffeurs; de 
werkende mensen in fabrieken; 
bedrijven en kantoren; mensen in 
de uitvaartzorg en vele anderen die 
zich inzetten voor hun mede-mens; 
juist in hun kwetsbaarheid. 

Verdriet is er omdat mensen 
afscheid moeten nemen van hun 
dierbaren zonder dienst en rituelen. 
Zonder andere mensen om hen 
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heen. Echt afschuwelijk. Ik wens 
hen enorm veel kracht en sterkte 
toe en hopelijk dat het medeleven 
op afstand gevoeld mag worden.  

Bij Jezus gaat het nooit om de 
schuldvraag, maar wel om te 
voorkomen dat er brokken vallen. 
Het gaat om het welzijn hier en nu 
van onze medemensen en we 
zouden daar een taak, een 
uitdaging moeten zien: 
Wat kan ik hier doen om op te 
vangen, om te helpen, om te 
redden? 
Hoe kan Gods goedheid waar 
we het altijd over hebben, 
gestalte krijgen in mij, of in de 
gemeenschap waar ik bij hoor? 

Laten we geen complotten 
bedenken, maar de uitdagingen 
die op ons afkomen aangaan, met 
zoveel mogelijk medemenselijk-
heid en zorgzaamheid. De kleine 
tekens van aandacht voor onze 
naasten, onze ouders, onze 
vrienden en hen die beroep op ons 
doen. En begrijpen dat onze schat 
in deze kleine zaken verborgen 
ligt.  

Jezus roept ons op om met 
Zijn ogen naar onze situatie te 
kijken. Om te zien wat wel en wat 
niet echt belangrijk is in het leven. 
Om te zien waar je anderen kunt 

helpen en troosten. Om te zien hoe 
je kunt werken aan een wereld in 
vrede en om te zien hoe je een 
bijdrage kunt leveren aan een 
goede en in alle opzichte gezonde 
samenleving.  

Dat is de diepste betekenis van 
Zijn woorden en daden.  

Dit virus zal ons niet verslaan! 
Integendeel: het zal ons als 
samenleving sterker maken. Een 
samenleving met meer 
betrokkenheid, solidariteit en 
eenheid.  

We zijn gelovige mensen en we 
weten: na Goede Vrijdag komt er 
altijd een Pasen. Wat de toekomt 
ons ook brengen moge… ons 
geleidt de hand van de Heer.  

Laten we daar op vertrouwen en 
mag Onze Lieve Vrouw van 
Ommel, de troosteres in ELKE 
nood ons tot voorspraak zijn. 
Maar vragen we ook om de 
voorspraak van Brabantse zaligen: 
Peerke Donders uit Tilburg en 
Eustachius van Lieshout uit Beek 
en Donk. 
Zij kennen ons Brabantse volk.  
Dat zij voor ons ten beste spreken! 

     Pastoor Pieter Scheepers 
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Zo lang de maatregelen in verband met het coronavirus nodig zijn en 
er ook voor de katholieke kerken verschillende maatregelen gelden, 
nodigen de bisschoppen gelovigen uit om voor aanbidding naar de 

kerk te komen. In kerken waar het Allerheiligst Sacrament 
wordt uitgesteld voor aanbidding (en in alle kerken en 
kapellen met een tabernakel - red.) wordt de gelovigen 
gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houdbare 
levensmiddelen af te geven voor de voedselbank. De 
houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde 
voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. 

Op deze manier kan het gebed des Heren (“Geef ons heden ons dagelijks 
brood”) een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Door gelovigen 
te vragen te delen hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare 
groepen te verstevigen. 

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus, 
willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken 
denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van 
zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  

In de traditie van de Kerk heet dit de geestelijke communie, omdat 
wij, hoewel wij niet in de gelegenheid zijn de heilige gaven van Christus’ 
Lichaam en Bloed te ontvangen, verlangen met onze Heer verenigd te 
zijn als in de sacramentele communie.  
Deze geestelijke communie is geen sacrament, maar ”de zuiveren van 
hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacrament mocht worden 
gegeven, ook als dit niet mogelijk is, ontvangen de genade van het 
Sacrament naar de maat van hun verlangen en gesteltenis” 
(Johannes Tauler). 
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“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders 
 de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23). 

God kent het verlangen van ons hart. 
Al wie oprecht naar Jezus verlangt 
kan Hem ook zonder sacramentele communie in zijn hart ontvangen. 
Strek u, open en verlangend, uit naar Hem, 
of u nu stil in de kerk zit of thuis, misschien bij de H.Mis op televisie. 
Hieronder twee gebeden die u hierbij kunnen helpen. 

“Mijn Jezus, 
 Ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.  
 Ik bemin U boven alles, 
 en wens U in mijn hart te ontvangen. 
 Nu ik niet de H. Communie daadwerkelijk kan ontvangen 
 vraag ik U de genade 
 van de geestelijke communie. 
 Omhels mij, en zuiver mijn verlangen 
 naar de hemelse Vader. 
 Draag mij in uw Geest, 
 en laat mij nooit 
 van U gescheiden worden.” 
 

“Mijn Jezus,  
 ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament  
 tegenwoordig zijt. 
 Ik bemin U en verlang naar U.  
 Kom in mijn hart.  
 Ik omhels U; 
 verlaat mij nooit meer.”                     
                                                                               (Bron: Katholiek Gebedenboek.  
                      De gebedsschat van de Kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie 
                                     volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937) 
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  Reeds vele eeuwen weten de 
mensen de weg naar Maria in 
Ommel te vinden; naar ‘Onze 
Lieve Vrouw, de Troosteres in 
elke Nood’. Nu onze maatschappij 
getroffen wordt door de huidige 
coronacrisis ondervinden wij 
(weer) aan den lijve wat ‘nood’ 
betekent. ‘Nood’ brengt voor veel 
mensen onzekerheid, angst en 
pijn met zich mee. 

In deze dagen branden bij het 
genadebeeld van Onze Lieve 
Vrouw van Ommel vele kaarsjes; 
meer dan normaal voor de tijd van 
het jaar. ‘Gelukkig’ weten velen 
(nog) de weg naar Maria in 
Ommel te vinden alwaar zij al hun 
‘nood’ aan haar voeten mogen 
neerleggen.  

Want het is zoals bij een kind. 
Wanneer het angstig is of het 
heeft zich pijn gedaan: het eerste 
wat het doet is de steun en de 
bescherming zoeken bij zijn of 
haar moeder. Een moeder is het 
veilige baken in een onstuimige 
zee.  
Het is zoals wij zingen in het lied 
‘O reinste der schepselen’:  

“Bedreigen ons noodweer of storm 
op onz' baan? Is 't scheepj' onzer 
ziel in gevaar te vergaan? 
Bedaar, o Maria, de storm op uw 
bêe ! Stort hoop ons in 't harte, 
o Sterre der zee.” 

Wij ontsteken in deze dagen bij 
Maria een kaarsje opdat ons eigen 
hart ‘verlicht’ mag worden. Onze 
angsten, onzekerheden en pijnen 
worden door Maria ‘verlicht’, 
omdat zij ons nooit in de steek zal 
laten. Want: “Kan een moeder 
haar kind vergeten?” (Jesaja 49, 
15) Maria vergeet u niet ! Maria wil 
u troosten ! 

Velen vinden in deze dagen hun 
weg naar Ommel. Echter, vele 
ouderen zijn juist in deze on-
zekere dagen aan hun huis/kamer 
gekluisterd. Voor hun eigen 
veiligheid blijven zij binnen, maar 
dat brengt wel beperkingen en 
eenzaamheid met zich mee. Juist 
nu zij de hulp van Maria zó hard 
nodig hebben, is het van belang 
dat zij weten dat zij niet alleen 
staan in hun angsten en verdriet. 
Maria vergeet hen niet! 
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Om dit te laten merken heeft de 
lokale omroep SIRIS een opname 
gemaakt bij het genadebeeld van 
Onze Lieve Vrouw van Ommel 
waar ik bij haar het Rozenhoedje 
heb gebeden. Dit werd iedere 
middag om 17.00 uur uit-
gezonden. Vooral de ouderen 
kunnen nu niet naar Ommel 
komen. Daarom komt Maria, - als 
het ware, - naar alle mensen thuis 
via de televisie. In de afgelopen 
weken hebben velen kracht en 
troost mogen vinden in het samen 
bidden van het Rozenhoedje. 
Verschillende mensen hebben me 
ook gebeld om te vertellen hoe 
fijn ze het vonden dat dit mogelijk 
was. Voor velen was het bidden 
van het Rozenhoedje een licht-
puntje, een baken, een ster, in 
hun dagelijkse bestaan. Van mijn 
kant was het één van de weinige 
mogelijkheden om ouderen nabij 
te kunnen zijn in deze moeilijke 
tijd. 

Ondanks dat er geen reguliere, 
publieke kerkdiensten meer 
kunnen worden opgedragen 
vanwege besmettingsgevaar, 
draag ik toch iedere dag privé de 
heilige Mis op. Ik doe dat niet 
alleen voor mijzelf, maar juist ook 

voor alle 
gelovigen 
die het gebed 
nú zo hard  
nodig hebben.  
Anders  
gezegd:  
juist nu zie ik 
het als mijn 
herderlijke plicht om alle noden in 
deze wereld in het ‘misoffer’ aan 
God op te dragen. Juist nu wil ik 
bidden voor alle mensen die 
getroffen zijn door het 
coronavirus, voor alle mensen die 
zorg dragen voor hun zieke 
medemens, waar dan ook. Juist 
nu wil ik bidden voor de zielenrust 
van allen die door het coronavirus 
een eenzame dood zijn gestorven. 
Juist nu wil ik bidden om 
verlichting, hoop en nieuwe moed.  

In Ommel wordt vaak het bekende 
lied van Onze Lieve Vrouw van 
Ommel gezongen. Juist de 
woorden van dit lied mogen ons in 
deze onzekere dagen tot steun 
zijn. Daarom zou ik u tot slot de 
tekst van het lied ter overweging 
willen meegeven.  
Juist nu mag onze bede zijn: 
‘Zoetste Moeder,  
 Moeder sta ons bij,  
 O Maria ,sta ons altijd bij.’ 
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Refrein: Zoetste Moeder, Moeder sta ons bij, O Maria sta ons bij. (2x) 

O Maria die de beden, hoort van alle hier beneden, 
immer liefdevol en blij, Moeder sta ons altijd bij. - Refrein. 

Sta ons bij in ’t moedig strijden, in het trouw en fier belijden 
van het leven en de kracht, door uw Zoon aan ons gebracht. - Refrein. 

In de dorpen en de steden wordt, o Moeder, veel geleden. 
Geef aan ons een open hart voor elk kruis en elke smart. - Refrein. 

Steun ons als de last der jaren ons het leven komt verzwaren. 
Maak ons, Moeder, stil en wijs, leid ons op de laatste reis. - Refrein.  

 

Wanneer u met mij een persoonlijk gesprek wilt hebben: neem gerust contact op !  
Ik wens u en uw dierbaren veel kracht, troost en zegen toe! 

Kapelaan van Overbeek, Ommel: 0493-691415. 

 

 

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden: 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen 
ondervinden van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,  
dat zij bij U geborgen mogen zijn.  
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het 
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun 
werk ten dienste van heel de samenleving.  
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop, 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen  
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
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“Surrealistisch . . .” - 
Dat vind ik de meest treffende 
benaming voor de totaal-
ontregelde toestand waarin we 
plotseling terecht zijn gekomen. 
Onwerkelijk. Is dit Nederland? 
Is dit een nachtmerrie? Een 
rampenfilm? Dit is toch wel snel  
in orde te maken? Nou, niet dus. 
Een paar maanden contact-
beperking kunnen wel helpen dat 
rotvirus te vertragen, maar zolang 
er ergens op de  wereld nog  
1 virusdrager rondloopt kan het 
elk moment weer uitbreken.  
Dat betekent dat we over een 
paar jaar allemaal immuun, 
gevaccineerd, vogelvrij of dood 
zijn. Vogelvrij? Ja. Want als je het 
nu niet krijgt en niet gevaccineerd 
wordt leef je voortaan met het 
gevoel alsof er en sluip-
moordenaar in je buurt rondhangt. 
En je weet nooit waar en wanneer 
die zal toeslaan ! 
 

Nee, zelfs ons hoog-ontwikkelde, 
welvarende Nederland krijgt dit 
virus niet zomaar onder controle. 
Dat is een eye-opener, want we 
zijn gewend om ons in te dekken 
voor risico’s en we vertrouwen 
blindelings op onze technologie 
en organisatie. Maar we moeten 
blijkbaar niet denken dat we alles 
onder controle hebben. Eén stom 

virusje - een kwaad- 
aardig stukje rond- 
zwervend DNA -  
zet met gemak de 
wereld op z’n kop. 
 
Corona is een ramp aan het 
worden. Er vallen voor ons doen 
heel veel doden. Tijdens zo’n 
ramp leer je mensen pas echt 
kennen. In de oorlog had je 
verzetshelden en verraders. In 
deze crisis kun je op een creatieve 
manier proberen er te zijn voor 
anderen, in je eigen kring of 
daarbuiten, of op een asociale 
manier lopen te hamsteren en 
alleen je eigen sores zien. We 
hebben dat laatste kunnen zien 
aan de lege schappen, maar zien 
gelukkig ook steeds meer aardige, 
leuke, lieve en originele acties op 
TV. Een stoeptekening bij het 
bejaardenhuis is hartverwarmend. 
Voor inwoners, personeel en 
passanten. 
 
Intussen kun je je afvragen waar 
God gebleven is in dit verhaal. 
Waar komt dit virus vandaan?  
Van God, van de duivel, van een 
criminele farmaceut, een dictator? 
Is dit een toevallige mutatie? 
Probeert onze mooie maar 
overbevolkte planeet het natuurlijk 
evenwicht te herstellen? 
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We spelen tegenwoordig zelf voor 
God. En om het even waar dat 
virus vandaan komt, misschien 
mogen we nu wel leren dat wij, met 
al ons kunnen en met onze roeping 
om de schepping te beheren, toch 
echt niet God zijn. 
 
Daarbij kun je je ook nog afvragen 
waarom God niets aan die 
pandemie doet. Hij is toch begaan 
met zieke, stervende, wanhopige 
mensen? Waarom doet Hij dan 
niets? Hij kan met één enkel bevel 
dat virus wereldwijd vernietigen ! 
Maar misschien heeft Hij dat stukje 
juist aan ons overgelaten. Wil Hij 
ons wakker schudden en oproepen 
om met anderen begaan te zijn en 
te helpen waar dat kan.  
 

En misschien wil Hij ons ook weer 
eens laten zien wie Jezus is. 
Enerzijds de Barmhartige, de 
Genezer, de Vriend die de 
noodlijdenden bijstaat. Anderzijds 
is Hij de Noodlijdende zelf. Vergeet 
ook niet dat hij zijn leven gegeven 
heeft om ons allemaal te redden. 
Vergelijk dat maar met iemand die 
nu met God zou afspreken dat hij 
zelf op de gruwelijkste manier aan 
Corona zal sterven, op voorwaarde 
dat de pandemie in ons midden 
dan direct stopt. 
Maar stel dat zoiets op dit moment 
mogelijk was: wie van ons zou dan 
in ’s hemelsnaam hiertoe bereid 
zijn??? 
  

Je hoort zelfs zeggen dat deze 
pandemie een waarschuwing is 
voor de naderende wederkomst 
van Christus. Nou hebben ze dat 
wel vaker gezegd… Maar we 
kunnen maar beter wakker zijn. 
 
Geleerden prutsen tegenwoordig 
met DNA alsof het een blokken-
doos is. Om gewassen resistent te 
maken, iemand te helpen moeder 
te worden of een erfelijke ziekte te 
voorkomen. En te vroeg geboren 
kinderen kunnen binnenkort in 
een kunstbaarmoeder verder 
uitgroeien. Mooi toch, allemaal? 
Ja . . . maar hoe lang duurt het 
nog voordat er iemand in een 
laboratorium kinderen kweekt - 
met eigenschappen naar keuze - 
of zichzelf 20 keer kloont?! We 
hebben het hier wel over mensen. 
Over onszelf, geschapen als 
beeld van God. Stel je nou eens 
voor dat je God bent en dit ziet 
gebeuren. Ik kan me niet 
voorstellen dat Hij daar blij mee is.  
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Stof 

 

Veertig dagen 

alleen in de woestijn, 

alleen 

met sterren en stof zó fijn. 

Het kruipt in m’n huid, 

ik adem het in, 

en mijn herinnering 

ademt de zin: 
 

'Stof ben je, en tot stof keer je terug'. 
 

Liggend op mijn rug 

tuur ik hoog verre 

naar het web van sterren, 

adembenemend ! 
 

Ik haal adem, 

adem stof, 

sterrenstof. 

 
Arnold de Boer 
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Een aantal zondagen geleden 
ging het evangelie op een heel 
eigentijdse manier over de zin van 
arbeid en geld verdienen en de 
pastoor sloot daar heel boeiend 
bij aan. Toevallig vond ik even 
later in een parochieblad van  
begin deze eeuw later een artikel 
dat in dezelfde lijn ligt.  
Dat bracht me op het idee om het, 
met goedvinden van de redactie, 
nog eens te herschrijven.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zekerheid bestaat niet  

Nog nooit is een zo groot deel van 
de bevolking in zo korte tijd rijk 
geworden. Voor veel mensen is – 
althans in  materieel opzicht  - het 
aards paradijs binnen handbereik 
gekomen. Alles kan, en het zij ze 
gegund, ze hebben er voor 
gewerkt. Inderdaad kan alles, nu 
veel gezinnen vanwege de krappe 
arbeidsmarkt een dubbel inkomen 
te verteren hebben. En het kopen 
en verkopen van  huizen (20 jaar 
geleden ging dat nog vlot) legt 
(inmiddels legde) de attente 
eigenaars geen windeieren. 

En als man en vrouw van de 
wereld moet je toch minstens een 
aandeel of wat hebben. Want, 
reken maar, op de verjaardag van 
buurman Bertje wordt je steevast 
gevraagd hoe het met de koers 
van de aandelen is. Op dezelfde 
manier waarop vroeger gevraagd 
werd hoe  het met de kinderen 
ging. Of met de verbouwing van 
de serre of met de poes. 
Heel veel mensen zijn tegen-
woordig geobsedeerd door het 
veilig stellen van hun financiële 
positie. Dat kan heel begrijpelijk 
zijn als mensen door omstandig-
heden gedwongen zijn de gulden  
drie keer om te draaien, dat doe je 
niet als spelletje, zelfs niet nu het 
een euro geworden is. 

Maar het grappige, of eigenlijk het 
verontrustende, is dat die mensen 
die zo bezig zijn met geld en bezit 
nou net in de groep zitten die in 
de moderne wereld na de oorlog 
de nieuwe middenklasse is 
geworden en zich ook daarnaar 
gedraagt.  

 



              Parochieblad Angelus                                                                                                                                Paastijd 2020   
 

R.K. Franciscusparochie, Asten                                                                                                                   Bladzijde 19 
 

 
De beurs, het is een verplicht 
nummer geworden in de 
conversatie, naast het voetballen 
en het weer. Het is ook niet  
verboden, in sommige kringen 
zelfs bon ton, maar er is wel een 
soort vooringenomenheid die niet 
plezierig aandoet voor de mensen 
die hieraan niet mee kunnen 
doen. De mensen die echt op de 
kleintjes moeten letten, en dat zijn 
er nog steeds veel. Waarom 
praten we onnodig veel over het 
slijk daar aarde, terwijl we er wel 
pap van lusten? 

 

 

 

Laten we openhartig zijn, we zijn 
bang voor het risico dat onze 
welvaart niet zo welvaartsvast zal 
blijven als hij nu is. Dat de AOW 
en de pensioenen zullen krimpen, 
dat de ziektekosten steeds minder 
collectief worden geregeld.  
De mensen van de welzijns-
organisaties hebben in hun 
bezorgdheid voor ons heil allerlei 
doemscenario’s paraat. Waar je 
jezelf tegen kunt verzekeren, 
uiteraard. Aanvullend, om dat 

kleine beetje onzekerheid dat ons 
is overgelaten, ook nog eens weg 
te nemen. Natuurlijk, er zal best 
iets mis gaan in het leven, maar je 
moet niet ieder risico met rechts-
bijstand en oververzekering willen 
uitsluiten. Moet je nou per se een  
begrafenisverzekering sluiten als 
je nog genoeg achter de hand 
hebt? En als je goed geboerd 
hebt, moet je dan met je dikke 
bankboekje naar Monaco? 

Heeft dit iets te maken met 
identiteit?  

 

 

 

Wie zei ook weer dat we een 
voorbeeld moesten nemen aan de 
vogels in de lucht en de leliën van 
het veld? Wie zei er ook weer: 
“Wees niet bevreesd, klein- 
gelovigen”? 
Het gaat er om wat je in het leven 
echt de moeite waard vindt. Dat je 
vertrouwen hebt in de solidariteit 
van de medemens waartegen je 
later misschien wel eens een keer 
dank je wel moet zeggen. 

                            Gerard ten Thije 
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U kent misschien wel het Bijbelverhaal over de melaatse die door Jezus 
werd genezen. Opvallend in dat verhaal is dat iedereen voor de melaatse 
wegvluchtte, maar dat Jezus bij die man bleef. Hij raakte hem aan, en de 
man werd genezen van zijn verschrikkelijk ziekte. 

Aan dit verhaal moest ik denken toen ik pas geleden de krant las en 
allerlei artikelen zag omtrent het gedrag van mensen ten tijde van de 
Corona-crisis. Aan de ene kant zie je dat mensen wegvluchten van 
elkaar, bang om besmet te worden, en aan de andere kant zie je dat er 
allerlei initiatieven worden ontplooid om elkaar te helpen. Het ene kan, en 
mag, het andere niet uitsluiten. Het is inderdaad goed om ervoor te 
zorgen dat je niet besmet wordt, door afstand te houden van elkaar en 
elkaar maar zeer beperkt te ontmoeten. Van de andere kant is het ook 
goed om niet op een eilandje te gaan zitten afwachten en geen oog te 
hebben voor anderen die in dezelfde situatie zitten. 

Het belangrijkste in het verhaal van “de genezing van de melaatse” is 
volgens mij dan ook het aan-raken. Jezus raakte de man ook in 
figuurlijke zin aan. Hij liet de melaatse merken dat hij er óók toe deed. 
Hij liet hem merken dat hij, ondanks zijn ziekte, er ook mocht zijn en nog 
steeds meetelde in de maatschappij.  

Pasen is ook het feest van het nieuwe of hernieuwde leven. Het feest dat 
liefde is sterker dan de dood en de dood zelfs heeft overwonnen. De 
paastijd in de Corona-crisis krijgt hierdoor misschien wel een andere 
invulling: kunnen we mensen op afstand aan-raken, kunnen we mensen 
het gevoel geven dat ze er ook bijhoren? Het gevoel geven dat ze voor 
jou niet “dood” zijn, maar nog steeds belangrijk zijn voor jou? 

In onze huidige maatschappij is het aan-raken op afstand een kleinig-
heid. We hebben allerlei middelen om met elkaar in contact te komen. 
Zou het een idee zijn om juist met Pasen mensen aan te raken door een 
berichtje of telefoontje? Door net als Jezus mensen te laten merken dat 
ook zij er voor jou nog toedoen? Kleine moeite, maar een groot gebaar 
om de wereld weer een stuk menselijker te maken.     Jack Swaanen, PW 
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Beste Thijs,                                                           Asten, zondag 1 maart. 

Vandaag, bij jouw afscheid als dirigent van ons gewaardeerd Mariakoor 
mag ik jou – namens onze parochie – danken en in het zonnetje zetten. 
8 jaar geleden nam jij het dirigentstokje over van Annie Loomans om haar 
te vervangen tijdens haar ziekzijn. Toen Annie in mei 2012 plotseling 
overleed werd jij van vervangend dirigent de vaste dirigent. In die 
afgelopen jaren heb jij je ingezet om eruit te halen wat er in het koor zat. 
Jij had vertrouwen in het koor en was zeer gedreven. Goed voorbereid 
kwam je naar de repetities en bleef in alles altijd rustig en bescheiden. 
De zondagse vieringen, de hoogfeesten, maar zeker ook alle uitvaarten 
werden door jou trouw gedirigeerd. Dankzij jouw inzet is het Mariakoor 
geworden zoals het nu zingt en aanwezig is. 

Dank voor je niet-aflatende trouw  
en inzet. Dank voor wie je bent ! 
Laat dank en vreugde de boventoon 
voeren, want als in je hart een lied 
weerklinkt, dan heeft het leven meer 
waarde.  
Oprecht dank ik, namens onze 
parochie, in jou, Thijs, alle mannen 
en vrouwen die als lid van het koor 
enthousiasme en vrije tijd beschik-

baar stellen voor de zang bij de liturgische diensten. Al zijn de meeste 
koorleden “rijp van jaren”, ze zijn jong van hart en kunnen nog jaren mee ! 
Oprecht dank ik ook onze organisten en allen die op de een of andere 
manier actief betrokken zijn bij de kerkmuziek. 
Thijs, het ga je – in alle opzichten – bijzonder goed. Dat je met een 
dankbaar hart achterom mag kijken en vol hoop, goede moed en 
vertrouwen vooruit ! Een warm, verdiend, applaus voor al je inzet ! 
                                                                    Pastoor Pieter Scheepers. 
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* 04-11-1935   + 31-03-2020 

Op dinsdag 31 maart is in Ommel, - gesterkt door het 
Sacrament der Zieken, - Harrie Loomans overleden. 
Harrie was in de kerk van Ommel een vertrouwd 
gezicht, omdat hij jarenlang leiding heeft gegeven 
aan het Gemengd Kerkkoor Sint Cecilia.  
Reeds vanaf 1952 was Harrie, - zoals ook andere 
familieleden, - nauw verbonden met het kerkkoor van 
Ommel. In eerste instantie als voorzanger en vanaf 

1962 in de functie van dirigent. Daarbij kwam in 1970 ook nog het 
voorzitterschap van het koor. In de vele jaren dat Harrie het koor heeft 
geleid, droeg hij altijd zorg voor kwaliteit en een goede sfeer binnen het 
koor. Harrie schonk de koorleden vertrouwen en de koorleden hadden 
vertrouwen in hem als dirigent en voorzitter. Dit gegeven droeg ertoe bij 
dat het koor heden ten dage nog steeds een hechte vriendenclub is die 
met veel plezier zingt in de kerk van Ommel. 
Vanwege zijn grote inzet heeft Harrie in de afgelopen jaren twee hoge 
kerkelijke onderscheidingen mogen ontvangen: de Pauselijke onder-
scheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifici’, en later werd hij benoemd tot ‘Ridder 
in de Orde van Sint Silvester’. Vanwege het feit dat Harrie 60 jaar koorlid 
was en tevens 50 jaar dirigent, ontving hij uit handen van kapelaan van 
Overbeek in 2012 het zilveren Mariaschild van Onze Lieve Vrouw van 
Ommel. Door het feit dat Harrie in de laatste jaren van zijn leven steeds 
meer van zijn gezondheid heeft moeten inleveren, was hij genoodzaakt 
om als dirigent en voorzitter te stoppen. Met pijn in zijn hart legde hij 
tijdens het Ceciliafeest in 2019 zijn taken neer en werd rustend lid. 
De kerkgemeenschap van Ommel is Harrie Loomans ontzettend véél 
dank verschuldigd vanwege zijn grote muzikale inzet en betrokkenheid. 
Met respect en in dankbaarheid zullen wij aan Harrie blijven denken. 
Dat hij nu mag rusten in vrede. 
Op zaterdag 4 april werd van Harrie afscheid genomen in de kerk van 
Ommel en aansluitend vond de begrafenis plaats op het parochiekerkhof 
aldaar.   



              Parochieblad Angelus                                                                                                                                Paastijd 2020   
 

R.K. Franciscusparochie, Asten                                                                                                                   Bladzijde 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In de vroege ochtend van 
maandag 23 maart overleed in 
zorgcentrum Eegelshoeve pastor 
Jacques Verhees. Hij werd 89 
jaar oud. Ruim 27 jaar was hij de 
pastoor van de Lambertuskerk.  

Mensen in beweging brengen, 
vragen stellen en antwoorden 
losweken. Dat is wat pastor 
Verhees graag deed. Door te 
vragen en antwoorden bij mensen 
los te weken, zijn er werkgroepen 
ontstaan die er vóór zijn tijd nog 
niet waren. Zijn motto was dan 
ook: 'Mensen zijn belangrijker dan 
regels. Mensen zijn boeiend. De 
ontmoeting met hen is het mooist 
aan het pastoraat." Samen met 
een kleine dosis humor waren dat 
de ingrediënten voor Verhees' 
pastorschap. 

Jacques Verhees werd in 1930 
geboren. Al snel bleek dat hij 
goed kon leren. Na een studie 
theologie belande hij als weten-
schapper in het onderwijs in 
Eindhoven, Gemert en Leuven.  

Maar zijn ogen werden steeds 
slechter. Hij kon de voetnoten 
onder wetenschappelijke 
artikelen, die in erg kleine letters 

geschreven zijn, niet meer lezen. 
En dus ging hij het pastoraat in. 
Nadat hij pastor was in Bergen op 
Zoom en Veldhoven, kwam hij in 
Someren terecht. Daar stond een 
vacature open en hij kende er veel 
ordegenoten (collega's). Pastor 
Verhees was dus al vertrouwd met 
Someren.  

In de kerk richtte Verhees met 
hulp van vrijwilligers verschillende 
werkgroepen op, iets dat nieuw 
was in de Somerense kerk. Om 
andere leden van kerken daarvan 
te laten leren, schreef hij er 
diverse boeken over. Maar hij 
schreef ook gebeden, lezingen en 



              Parochieblad Angelus                                                                                                                                Paastijd 2020   
 

R.K. Franciscusparochie, Asten                                                                                                                   Bladzijde 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

liederen op in boekvorm, zoals 
'Met de stem van je hart' over de 
huwelijksviering. Pastor Verhees 
was een makkelijke schrijver van 
teksten en zo gaf hij met zijn 
boeken andere kerken werktuig in 
handen. 

Pastor Verhees noemt zijn 25-
jarig jubileum bij de Lambertus-
kerk als één van de hoogtepunten 
van zijn pastorschap. Die dag 
werd 14.000 euro opgehaald voor 
een goed doel. Nog een mooie 
herinnering is er één in Bergen op 
Zoom. ‘Twee kinderen waren er in 
de pastorietuin aan het spelen.  
Ze vroegen me uit het niets of ze 
gedoopt mochten worden. Paula 
werd gevraagd peettante te zijn.’ 
Dat vond hij erg mooi, en nog 
steeds was er contact met die 
jongens. 

Pastor Verhees was juist altijd 
veel onder de mensen. Dankzij 
Paula, die hem ruim 41 jaar ten 
dienste was,  heeft hij naar eigen 
zeggen een groot deel van de 
gastvrijheid in het huis is te 
danken. En die gastvrijheid heeft 
hij altijd erg belangrijk gevonden. 

Die gastvrijheid mag Jacques 
Verhees nu ervaren in Gods 
hemel. Pastor Verhees zag uit 
naar die nieuwe hemel en aarde, 
waar hij zo vaak over gepreekt 
had. Hij hoopte dat de hemel iets 
vrolijks is en dat hij zijn ouders en 
goede vrienden zou ontmoeten. 
Hij keek er naar uit om zijn Heer te 
mogen zien van aangezicht tot 
aangezicht. 

Moge hij rusten in vrede en mag 
de Heer tot hem spreken: 
“Kom binnen, uitstekende en 
 trouwe dienaar !”.  

 

 

Vanwege het coronavirus is er op 
dit moment geen publiekelijk 
afscheid.  
Op een later moment zal er een 
gedachtenisviering plaatsvinden. 
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Een mens neemt allerlei voorzorgsmaatregelen, omdat je nou eenmaal 
nooit kan weten. Zo nemen we vaak ook al wat voorzorgsmaatregelen 
voor het geval ons einde nadert of ons plotseling overvalt.  
Want je weet maar nooit. 
Daarom hebben we een zogenaamde “Pastorale Wilsbeschikking” voor u 
gemaakt. Puur voor eigen gebruik, overigens. 
Want hoe wilt u dat uw uitvaart straks geregeld wordt? 
En dat niet alleen in praktische zin, maar ook kerkelijk/pastoraal gezien. 
Weten uw naasten dat u bij ernstige ziekte behoefte hebt aan een 
ziekenzalving en/of bezoek van de pastoor of de bezoekgroep,  
ook als u dat zelf niet meer zo goed kunt vertellen? 
De “Pastorale Wilsbeschikking” is een hulpmiddel om hier eens over na te 
denken - en vooral om erover te praten met uw naasten.  
U zult hem in de kerk kunnen vinden. 

 

De uitvoering het Requiem van Mozart door Puur Sangh op 4 mei a.s. 
komt te vervallen. In goed overleg met de 4 mei commissie van het Sint 
Jorisgilde Asten, het bestuurssecretariaat van de gemeente en dirigent 
Ton Slegers heeft het bestuur van Puur Sangh, met pijn in het hart, 
besloten het 4 mei-concert te annuleren. 
Nu de maatregelen m.b.t. het coronavirus, in het belang van ons aller 
gezondheid, zijn aangescherpt, is het helaas niet haalbaar om het concert 
ter gelegenheid van de nationale 75-jarige dodenherdenking te laten 
doorgaan.   
Om besmetting met het coronavirus te voorkomen wordt sociaal contact, 
ook door de leden van het koor, al enige tijd vermeden. Puur Sangh hoopt 
de koorrepetities na 1 juni weer te kunnen hervatten en zal in de 
komende periode bekijken of het mogelijk is om het Requiem van Mozart 
in de nabije toekomst alsnog uit te voeren.  
                                                    Henk Janssen, PR Puur Sangh 
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                 Sociale onthouding 

De wereld staat op zijn kop: coronacrisis, stikstofcrisis, naderende 
beurscrisis. Om de coronacrisis te bezweren moeten we doen aan 
“sociale onthouding”. Er wordt mee bedoeld dat je zo weinig mogelijk bij 
elkaar moet komen om niet met het coronavirus besmet te worden. Een 
verstandig besluit, want niemand wil besmet worden of in het slechtste 
geval aan de gevolgen overlijden. Dus maar een tijdje bij elkaar uit de 
buurt blijven, hoe moeilijk dat soms ook is. 
Voor sommigen is sociale onthouding al best moeilijk, maar er zijn ook 
jongeren die hier dagelijks mee te maken hebben. Zij zitten in een sociaal 
isolement. Door allerlei oorzaken is het voor die groep niet mogelijk 
contact te hebben met leeftijdsgenoten. Ik denk dat het niet moeilijk is om 
je voor te stellen hoe dat voelt: geen contact met anderen, met niemand 
kunnen sparren over je gevoelens en alles in je eentje op moeten 
knappen want er is niemand die ook maar iets om je geeft. 
Als je eventjes in je omgeving rondkijkt dan denk ik dat je wel iemand 
kent die een beetje in een sociaal isolement zit. Met een beetje fantasie 
kun je je misschien wel voorstellen hoe het moeten voelen om in een 
sociaal isolement te zitten. Zou jij je zo willen voelen….. elke dag? 

Misschien is deze tijd van sociale onthouding wel een mooie tijd om over 
te gaan naar sociale betrokkenheid. Misschien eens een keer een 
berichtje sturen aan iemand die het goed kan gebruiken?  
Misschien een kaartje of een ander teken van betrokkenheid? 
Pasen is het feest van het nieuwe leven.  
Zou sociale betrokkenheid een begin kunnen zijn van een 
nieuw sociaal leven? 
                                         Jack Swaanen, pastoraal werker 
 
             Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl . 
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Volg ook onze pastoor Pieter Scheepers op Facebook: 

https:// https://nl-nl.facebook.com/pieter.scheepers.9 

 
 
 

 

Stel je eens voor hoe het is om doof te zijn, of zelfs doofstom. 
Hoe kun je dan contact houden met anderen? 
Stel je eens voor dat je aangewezen bent op liplezen. 
En dat iedereen ineens maandenlang met mondkapjes loopt. 
Hoe kun je iemand dan verstaan? 
Gelukkig hebben we daarvoor gebarentaal. 
In deze coronatijd zie je veel gebarentaal op TV, 
bij het nieuws maar ook tijdens de live uitgezonden kerkdiensten. 
 
Dit is een tijd om iets nieuws te leren. 
Dus stel, je kijkt TV-met-gebarentolk en je zoekt een uitdaging, 
probeer dan eens of je zelf enkele gebaren kunt leren ! 
Let op woorden die vaak gebruikt worden, 
en kijk welke gebaren er steeds rond dat moment worden gemaakt. 
Dat is even puzzelen, maar sommige gebaren zijn heel logisch ! 
Je kunt al mee-gebarend controleren of je het goed hebt. 
Maar wie weet kun jij dan straks zelfs een beetje mee-bidden in gebaren ! 

Succes ! 
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                                               Serie “Exodus”, deel 55      

Wondere redding 
 
Heb jij wel eens een wonder meegemaakt? 
De Israëlieten in elk geval wel. Een heleboel zelfs. 
En nu stonden ze voor de zee, 
enerzijds vol angst, want de Egyptenaren waren vlak bij, 
en anderzijds vol hoop en vertrouwen op God. 
Ze hadden al veel meegemaakt, maar de zee, die is nogal groot . . . 
Maar toen gebeurde het wonder. 
De zee week terug, op een bepaalde plaats, verder en verder. 
Tot waar ze het niet eens meer konden zien. 
Het water hoopte zich links en rechts op, maar het midden was droog. 
God was groter dan de zee. 
Hij maakte de weg vrij voor zijn volk ! 
Er was geen tijd om hier echt over na te denken. 
Zo vlug ze konden liep iedereen de droge opening van de zee in. 
  
Intussen stond de wolkkolom-vuurzuil  
nog altijd tussen de Israëlieten en de Egyptearen in. 
Maar de Egyptenaren wilden achter de Israëlieten aan. 
God had er alles aan gedaan om hen te waarschuwen,  
maar tevergeefs. 
Hij liet de rookkolom-vuurzuil opzij gaan, zodat ze erlangs konden. 
  
Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je iets heel verkeerds deed? 
Dat je iets echt stouts hebt uitgehaald op school, of bij je ouders, 
of iets rots hebt gezegd tegen een vriend of vriendin? 
Je kunt eroverheen proberen te lachen, jezelf goedpraten. 
Maar je weet heel goed dat je fout zat, en dat blijft knagen. 
Gestolen snoep is lang niet zo lekker als eerlijk snoep - zoiets. 
Alles gaat niet meer zo lekker en je hebt er ook niet echt meer lol in. 
Alsof iets je van binnenuit blokkeert. 
Alsof God zelf je aandacht wil trekken om je iets duidelijk te maken. 
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Zo kon het ook gebeuren dat de Egyptenaren niet meer opschoten. 
Paarden steigerden, wielen liepen vast in de modder, 
wagens kantelden, overal was chaos. 
Ze voelden dat er iets goed mis was, en begrepen het eindelijk: 
“De God van Israël strijdt hier voor zijn volk, tegen ons ! 
 Wegwezen dus ! Hier kunnen we niet tegen op !”. 
Ze waren al een heel eind de open zeebodem op gereden, 
maar begonnen nu in paniek terug te rennen. 
  
De Israëlieten waren intussen al veilig aan de overkant. 
Ze zagen de Egyptenaren aankomen. 
Toen zei God tegen Mozes:” 
“Strek je hand uit over de zee. Dan stroomt het water terug”. 
Mozes deed het, en inderdaad, het water stroomde terug, 
tegelijkertijd vanuit de ene oever en de andere naar het midden toe. 
De Egyptenaren zaten er midden in en konden geen kant uit. 
Ze verdronken allemaal, maar de Israëlieten waren veilig.    
  
Heb jij wel eens een wonder meegemaakt? 
Ik denk niet dat je ooit over de zeebodem zult lopen, 
of je moet gaan wadlopen - maar dat is gewoon volgens de natuur. 
Maar soms, heel soms, kun je een bijzondere ervaring hebben. 
Dan zit je in een situatie die helemaal verkeerd af dreigt te lopen. 
En ineens gebeurt er iets waardoor het allemaal toch goed komt. 
Dan heeft God je misschien wel geholpen en gered. 
Dan heeft Hij een weg voor je gebaand - dwars door de zee.  
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Graag wil ik een nieuw lid van onze locatieraad aan u voorstellen. 
Het is dhr. Marcel van Oosterhout, Hemel 19, Asten.  
Marcel is bereid gevonden om, sinds afgelopen najaar, onze locatieraad 
te komen versterken. Hier zijn we erg blij mee omdat hij de openstaande 
vacature betreffende bouwzaken en beheer gebouwen voor zijn rekening 
gaat nemen. Met zijn deskundige achtergrond hebben we er alle 
vertrouwen in dat alle nodige bouw- en renovatiewerkzaamheden nu en in 
de toekomst op een gestructureerde manier vorm worden gegeven. 
Van harte welkom, Marcel ! 

Onze locatieraad bestaat nu uit de volgende personen; 

André van Rooij    Administrator kerkhof 

Harrie van Heugten    Sleutelbeheer gebouwen/kerkhof 

Jaan van Bussel van Velthoven Administratie  

Marcel van Oosterhout   Bouwzaken/Beheer gebouwen 

Maud Cuppens – Thijssen  Secretaris 

Pastoor Pieter Scheepers Liturgie 
Contact bestuur Franciscusparochie 

Piet Kuijpers     Kerkbalans/Financiën 

Tiny van de Burgt – Koppens  Koren 

Jan Coolen     Voorzitter/Algemene zaken 

Jan Coolen 
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Het is natuurlijk een beetje aan de vroege kant om 
het nu al over de Kerstpakkettenactie van 2020 te 
hebben. Maar het heeft namelijk een bijzondere 
reden om dat nu wel al te doen. 

De initiatiefnemer van de Kerstpakkettenactie, dhr. 
Ben Spronk, heeft namelijk aangegeven dat het tijd 
voor hem is om hiermee  gaan te stoppen. 

Na 16 jaar en 1744 pakketten (!) is het tijd voor Ben 
om, zoals hij het zelf zegt, zijn werkzaamheden in 

het kader van deze actie over te dragen aan een opvolger. 

Namens de Franciscusparochie en de locatieraad van de H. Maria -
Presentatiekerk willen we Ben Spronk hartelijk dank zeggen voor dit 
belangrijke initiatief dat hij toen heeft gelanceerd, al die jaren enthousiast 
heeft begeleid en mede de huidige vorm heeft gegeven. 

Ben, je mag er met heel veel voldoening op terugkijken ! 

Als opvolger(s) voor Ben hebben we ondertussen het echtpaar Max en 
Toos Vogels bereid gevonden om één en ander op te pikken en een 
verder vervolg te geven. Uiteraard in samenwerking met Onis, het Sint 
Joris gilde en Plus Supermarkt. In het najaar hoort u uiteraard weer meer 
betreffende bovengenoemde actie. Na evaluatie is gebleken dat de 
tenaamstelling zal wijzigen in “Decemberactie voor de minima in Asten”. 
Waarschijnlijk zal de actie, i.v.m. grote drukte in december, voortaan eind 
november plaatsvinden. 

Locatieraad H. Maria Presentatiekerk, Asten 
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Nu het openbare leven tot stilstand is gekomen als gevolg van de 
maatregelen tegen het coronavirus, is de aandacht voor onze Vastenactie 
in onze kerken ook bijna tot stilstand gekomen. Graag hadden wij u meer 
willen vertellen over onze projecten in Kenia, Malawi en Roemenië tijdens 
de weekendvieringen, de Vastenmaaltijd en de M.O.V. -viering met het 
Afrika-Engakoor. Echter, dit alles is niet door kunnen gaan.  

In deze tijd van ‘solidair zijn met elkaar’, - juist in moeilijke tijden, - willen 
wij onze medemens, - waar dan ook, - niet vergeten.  
Daarom laten wij de Vastenaktie 2020 doorlopen tot en met oktober van 
dit jaar; de maand die ook wel genoemd wordt: ‘Wereldmissie-maand’. 
In deze oktobermaand hopen wij alsnog de Vastenmaaltijd en de M.O.V.-
viering met het Afrika-Engakoor te kunnen organiseren. In de tussentijd 
blijven wij u aandacht vragen voor de Vastenprojecten. Achter in onze 
kerken liggen de enveloppen met daarin de Vastenaktiefolder.  
Weet dat alle kleine beetjes helpen.  
Elke (kleine) gift kan wonderen doen! 

Wij wensen u allen veel sterkte toe in deze moeilijke en onzekere tijd. 
       Werkgroep M.O.V. Franciscusparochie. 

 

 

 

 

De vrijwilligersdag  voor de vrijwilligers van de H. Maria-Presentatiekerk 
zal dit jaar plaatsvinden op zondag 11 oktober.  
Vanwege de sloop van Gemeenschapshuis De Klepel zal dit jaar onze 
vrijwilligersdag bij Zaal Jan van Hoek zijn. Zet het alvast in uw agenda. 
Uiteraard ontvangt iedere vrijwilliger op tijd een persoonlijke uitnodiging.  
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Zaterdag: 
18.00 uur  Someren-Eind  (D’n Einder)       
17.30 uur  Ommel: Rozenkransgebed 
18.00 uur  Ommel         
19.00 uur  Heusden: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering  
19.00 uur  Eegelshoeve (Someren)         
Zondag: 
  9.00 uur  Ommel: Rozenkransgebed  
  9.30 uur    Ommel   
  9.30 uur  Someren-Dorp   
10.00 uur  Lierop 
10.15 uur  Kapel Sluis XIII: Woord- en Communieviering 
11.00 uur  Asten    
Maandag: 
  8.00 uur  Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur   Eucharistieviering Ommel, september t/m. april 
10.30 uur   Eucharistieviering Zorgcentrum De Lisse, 3e verdieping  
18.30 uur  Eucharistieviering Sonnehove 
Dinsdag: 
  8.00 uur  Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur   Eucharistieviering Ommel, september t/m. april 
  9.30 uur  Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat 
19.00 uur  Ommel: Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament,  
    daarna Rozenkransgebed of andere litanie. 
Woensdag: 
  8.00 uur  Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur   Eucharistieviering Ommel, september tm. April 
  9.30 uur  Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat  
    (Conventsmis door pastor Willem van de Vrande: welkom !) 
Donderdag: 
  8.00 uur  Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur   Eucharistieviering Ommel, september t/m. april 
18.30 uur  Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat 
Vrijdag: 
  8.00 uur  Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur   Eucharistieviering Ommel, september t/m. april 
 

 

In de Meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage. 
Let op: de vieringen op dinsdag en donderdag in de kapel van de Missiezusters en 
de Aanbidding op dinsdag in Ommel gaan niet altijd door. 
Volg ook de kerkberichten in Het Peelbelang, de mededelingen in de kerk en 
de parochiewebsite voor de meest actuele informatie ! 
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Vanwege de maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus zijn 
alle vieringen tot en met 31 mei komen te vervallen. 
Let op: dit is de situatie zoals bekend op 31 maart. 
We houden u op de hoogte van wijzigingen in deze situatie via de website, 
Het Peelbelang en de volgende edities van dit blad. 
 
U kunt op TV de H.Mis ergens vanuit het land volgen  
op zondag om 10.00 uur, op NPO 2. 
Ook Radio Maria zendt Eucharistievieringen uit: 
doordeweeks om 9.00 uur, zaterdag om 9.30 uur, zondag om 10.00 uur. 
Wellicht zien we in de toekomst kans om onze eigen vieringen 
(in besloten kring) op te nemen en live uit te zenden via internet ! 
 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 
 

We leven in een ontzettend rare tijd. 
En we gaan een heel raar Paasfeest tegemoet. 

Een Paasfeest dat we niet eens samen kunnen vieren, 
tenminste, niet fysiek samen. 

Maar in de Geest zijn we met elkaar verbonden. 
In Christus, in wie we allemaal geloven. 

Als kinderen van dezelfde Vader en leden van één Lichaam. 

Nee, dit is niet makkelijk en dit is niet leuk. 

Maar Hij die in ons leeft is bij machte dingen te doen 
die wij zelf niet eens durven te bedenken of te vragen. 

In dit vertrouwen wenst de redactie u allen 
een bijzondere Goede Week, 

een mooi Paasfeest, 
een ontmoeting met de Levende 
en een goede gezondheid toe ! 
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Openingstijden secretariaat: LET OP, DE SECRETARIATEN ZIJN 
Maandag    9.30 – 12.30 uur   MOMENTEEL GESLOTEN VOOR 
Dinsdag     9.30 – 12.30 uur   PUBLIEK, MAAR TELEFONISCH, 
    19.00 – 20.00 uur   PER POST EN PER MAIL WEL 
Woensdag    9.30 – 12.30 uur   BEREIKBAAR ! 
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  dinsdag    10.15 - 10.30 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 of secretariaat@rkfranciscus.nl 
 

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 € 12,50 per intentie. Toevoeging van maximaal 4 namen bij een 
intentie is mogelijk voor een meerprijs van € 2,50 per naam.  
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.  
 

 

Wilhelminastraat 1-3 

 

Spreekuur op de pastorie te Asten: 
zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor. 
 

Openingstijden van de kerk:  
Maandag t/m zaterdag       9.00 – 18.00 uur wintertijd 

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

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 wintertijd 
        10.15 – 19.00 uur zomertijd 
Kerkbijdrage Asten: 
NL44 RABO 0163 6400 09 - t.n.v. Parochie H.Maria-Presentatie 
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Vorstermansplein 14 
 
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  
 
Kerkbijdrage Heusden: 
NL62 RABO 0103 6041 54 - t.n.v. Parochie H.Antonius 
 
 

 

Marialaan 16 
 

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 
 
Kerkbijdrage Ommel: 
NL23 RABO 0103 6064 08 - t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie 
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Kerkstraat 16 
 

Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer. 
Dit loopt voortaan via Asten. 
E-mail  lambertus@rkfranciscus.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. 
 
Kerkbijdrage Someren-Dorp:   
NL72 RABO 0148 0059 18 - t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren 
Kerkbijdrage Someren-Heide: 
NL46 RABO 0148 1008 64 - t.n.v. Parochie H. Jozef, Someren 
Kerkbijdrage Someren-Eind: 
NL14 RABO 0148 0094 84 - t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming 
 

 
 

 

Offermansstraat 3 
 

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. 
 

Kerkbijdrage:    
NL32 RABO 0128 8011 23 - t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop 
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