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Van de redactie
De zomer is in het land. Alweer een paar weken, het is 
alleen nog niet zo heel erg zichtbaar. We hebben veel, 
heel veel regen gehad, met hagel en onweer, in plaats 
van zon en warmte. Voor sommige boeren en tuinders 
was het een ramp, er is grote schade en geen zicht op 
vergoeding via verzekering of overheid.

En voor ons? Kunnen wij er tegen? Voorlopig is de 
schoolvakantie nog niet begonnen: die begint pas wan-
neer u dit parochieblad leest. Met wat geluk wordt het 
heerlijk warm en kunnen de kinderen naar hartelust 
buiten spelen. 

Maar hoe gaan wij om met een weggeregende voorzo-
mer? Maken we er het beste van of laten we ons van ons 
stuk brengen door de nattigheid? Ik las een column van 
een gehandicapte jongere op de website van ‘Beam’, 
het jongerenmerk van de EO. 

Marieke Veening schrijft dat ze met Jezus naar de regen 
kijkt en hem vraagt waarom het regent in de zomer, 
waarom er zoveel oorlog is, waarom er zoveel vluchte-
lingen zijn. Jezus geeft geen antwoord. Een mijmering 
van een 21-jarige over wat Jezus voor haar betekent in 
een wereld met heel veel dat verbetering vraagt. Niet 
van Jezus, maar van ons. 

Ik zit met Jezus aan tafel en kijk naar buiten. Het 
regent weer. Jezus neemt een slok van Zijn koffie en 
zucht. Ik nip van mijn sinaasappelsap. “Nog even, 
Marieke, dan breekt de zomer écht door”, zegt Hij vol 
vertrouwen. We zwijgen en ik voel me veilig. Ik krijg 
geen antwoorden. Maar met Jezus naast mij weet ik dat 
ik kan vertrouwen. Nog even..!  

Soms kom je – ook al is het op het internet – mensen 
tegen met een boodschap waar je juist op dat moment 
behoefte aan hebt. Het vertrouwen van Marieke is zo’n 
voorbeeld, misschien ook voor u?

Wilt u de column helemaal lezen? Kijkt u dan op: 
http://www.eo.nl/beam/geloven/item/column-regen-
in-de-zomer

Inhoud

 2 Van de redactie

 3 Woord van de pastoor

 4 In memoriam cfr. Wim Slangen

 5 Van het kerkbestuur

 6 Uit de parochie

 8 Van de geloofsgemeenschappen 

 12 Liturgische kalender

 15 Bijzondere vieringen 

 17 Contactgroepen Rondom de Torens

  Parochiestatistiek

 18 Mariafeesten

 19 Martinuspen

 20 De parochie uit

 22 Jongerennieuws

 22 Kinderpagina

 23 Martinuspennetje

 24 Fotopagina

Colofon
Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren 
verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de 
parochie Heilige Martinus.
Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiter-
lijk op 19 augustus a.s. en kan aangeleverd worden via 
de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Contactgegevens parochie
Secretariaat – Parochiecentrum – 
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van 
9.30 uur – 12.00 uur.



De langste dag rond het 
hoogfeest van St. Jan is 
geweest en de zomer 
heeft haar intrede 
gedaan. Al lijkt het 
alsof het weer nog 
niet aan de zomer toe 
is. Ook in de parochie 
doet de vakantiepe-
riode haar intrede. 
Veel werkgroepen 
zijn afgerond voor dit 
werkjaar en er wor-
den nieuwe plannen 
gesmeed voor het 
nieuwe!

In de afgelopen 
periode hebben we afscheid moeten nemen van één van 
onze vaste assistenten, kruisheer Wim Slangen. Verderop 
leest u de preek van de prior-provinciaal, die hij tijdens de 
uitvaart heeft gehouden. We zullen Pater Slangen missen in 
onze parochie.

Met de kruisheren heb ik in de afgelopen periode overleg 
gehad over de mogelijkheden tot assistentie in de parochie. 
Daaruit was gebleken dat nog maar 1 assistentie op zaterdag 
en 1 op zondag haalbaar is. Voor mijzelf betekende dit dat 
ik met enige regelmaat voor moest gaan in 4-5 vieringen 
in het weekend. Dit draagt niet bij aan een goede manier 
van vieren. Deze verandering hebben we ook al gemerkt 
in het onverwachte aantal gebedsdiensten in de afgelopen 
periode. Hiervoor dank aan de parochiemedewerk(st)ers die 
gezorgd hebben dat er op die momenten overal een dienst 
was, zoals gepland! 

Dit heeft geleid tot een aanpassing van het liturgisch roos-
ter. Met diverse gremia is hierover gesproken en we hebben 
gezocht naar het haalbare binnen de wensen en mogelijkhe-
den van de diverse geloofsgemeenschappen in de verdeling 
van eucharistievieringen en woord- en gebedsdiensten. Maar 
ook in de nieuwe situatie is er niet heel veel speelruimte als 
het over de eucharistievieringen gaat. Mocht er onverwacht 
iemand wegvallen, kan het dus betekenen dat er onver-
wachts een woord- en gebedsdienst is. Als vaste afspraak 
proberen we als eerste de eucharistieviering op zondagmor-
gen in de parochiekerk in Cuijk-centrum te garanderen.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze wijzigingen. Het zal 
weer even wennen zijn, maar ik hoop dat we zo weer een 
tijd samen onderweg kunnen zijn. Het is in ieder geval heel 
fijn dat we ook terug kunnen vallen op een groot aantal 
vrijwilligers, die de woord- en gebedsdiensten in de diverse 
geloofsgemeenschappen verzorgen. Vlak na de inbezitname 
van de bisschopszetel is onze nieuwe bisschop, Mgr. De 
Korte, op bezoek geweest in het dekenaat Boxmeer-Cuijk-
Gemert. Het was een drukke en aangename dag vol ontmoe-

tingen met de pastores, religieuzen, en parochiebesturen. 
De bisschop had een luisterend oor en reageerde oprecht en 
betrokken. Alle verhalen, opmerkingen en vragen heeft hij 
meegenomen. In de komende maanden, na de bezoeken aan 
alle dekenaten gaat hij nadenken over zijn toekomstplannen 
voor ons bisdom. We wensen hem daarbij veel wijsheid.

In een persoonlijk gesprek dat ik als deken met hem mocht 
hebben, is ook gesproken over de mogelijkheden tot uitbrei-
ding van het pastorale in onze parochie. Op dit moment is 
daar uitgekomen dat we een leer-werkplek mogen bieden 
aan een HBO-student theologie. U gaat daar in het volgende 
blad zeker meer over horen.
Persoonlijk bereid ik mij voor op een paar zeer intensieve en 
mooie weken als begeleider van de WereldJongerenDagen 
in Krakau. Houd u de website, facebookpagina en televisie 
maar in de gaten, er wordt vast van alles over gepubliceerd. 
Vier jongeren uit onze parochie zullen ook mee gaan. Ik ben 
er zeker van dat ze een bijzondere tijd zullen hebben.

Als u er in de komende periode op uit trekt, vakantie, lang 
of kort, dan wens ik u een goede reis en behouden thuis-
komst. Dat vakantie rust mag geven en goed mag doen! Een 
mooie tijd toegewenst!

Pastoor-deken Theo Lamers

Pastoor Theo Lamers

Woord van de pastoor: “Zomer?” 
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(Liedje uit Koekeloere)Een liedje over afscheid nemen van alles op school voor de zomervakantie. 

Refrein:
We gaan zwaaien met zijn allen. 

Tot ziens maar weer. Tot na de vakantie, tot de volgende keer. Tot na de vakantie, tot de volgende keer. 
Dag tafel, dag stoel, dag school en dag plein. Ik kom graag terug, want ik vind het hier fijn. 

Refrein

Dag klimrek, dag wip, dag tafel, dag stoel, dag school en dag plein. Ik kom graag terug, want ik vind het hier fijn. 
Refrein

Dag meester, dag juf, dag klimrek, dag wip, dag tafel, dag stoel, dag school en dag plein. Ik kom graag terug, want ik vind het hier fijn. 
Refrein

Meezingen? Kijk op:
http://www.schooltv.nl/video/zwaaien-met-zn-allen-liedje-uit-koekeloere/

Zwaaien met z’n allen
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In memoriam cfr. Wim Slangen
door Peter Snijkers 

o.s.c.

Openingswoord
Velen van ons wer-
den in de voorbije 
dagen met stomheid 
geslagen toen ze 
het overlijden van 
Wim vernamen. Een 
half jaar geleden 
werd ontdekt dat 
Wim ernstig ziek 
was. De behande-
ling onderging hij 
moedig en hij had 
deze tamelijk goed 
doorstaan. Ze had hem wel kwets-
baar gemaakt. Heel kwetsbaar zelfs.
Vorige zaterdag nodigde Wim enkele mensen uit om op 
bezoek te komen in het ziekenhuis. Hij vertelde ons wat 
hij anderhalf jaar eerder reeds had opgeschreven: dat 
hij aan de laatste etappe van zijn leven was begonnen 
en dat hij al langer had nagedacht over wat hij daarbij 
dacht en wat hij wenste ook voor deze viering: eenvoud 
en soberheid, de teksten en liederen. Geen toespraken 
of lofrede, maar verkondiging dat God Liefde is die 
mensen over de dood heen tilt.
In dat geloof en met dat vertrouwen willen wij hier sa-
menzijn om God te danken voor deze bijzondere mede-
broeder, broer, oom en vriend en om Wim toe te ver-
trouwen aan God die ook Wim over de dood heen tilt.

Homilie
In alle tijden en culturen hebben mensen getracht de 
diepe geheimen van het leven verstaanbaar te maken 
en te verklaren aan de hand van beelden, symbolen 
of verhalen. Legenden, mythen en volksverhalen zijn 
hiervan enkele sprekende voorbeelden. Op een eenvou-
dige en bevattelijke wijze proberen zij het mysterie van 
het leven, van mens en natuur te plaatsen en te duiden. 
Vertellend trachten zij antwoorden aan te reiken op de 
diepe vragen die ieder mens zich vroeg of laat stelt. 
Vragen zoals: Waar komt alles vandaan? Waar komen 
mens en wereld vandaan en waar gaan we uiteinde-
lijk naar toe? De verwondering om het bestaan is een 
diepmenselijke ervaring, die ons overkomt; zeker als we 
raken aan de grenzen van het leven, aan levensbegin 
en levenseinde: bij de geboorte van een kind, bij het 
opnieuw tot leven komen van de natuur na de doodse 
winter, maar ook op momenten als vandaag waar wij 
afscheid moeten nemen van iemand uit ons midden die 
ons zeer dierbaar is. Is met het sterven van Wim, zijn 
leven en zijn verbondenheid met zovele mensen nu 
voorgoed voorbij? Loopt het leven van deze bijzondere 
man uit op niets, op een grote leegte?
Dat zijn vragen die niet beantwoord kunnen worden 

met een simpel en eenduidig antwoord. Het antwoord 
op zulke vragen gaat verder dan de feiten die men kan 
voelen of kan zien. Het antwoord op zulke vragen raakt 
aan het mysterie van het leven. Een mysterie dat men 
niet totaal kan doorgronden. Men kan het doen oplich-
ten, doen aanvoelen en doen vermoeden. Het antwoord 
op zulke diepe vragen over het leven, de zin van het 
leven en over de oorsprong en het doel van de mens 
ontspringt aan het vertrouwen en het geloof van mensen 
in de kracht, in de zin, in de waarde van het leven en 
het wordt erdoor gevoed.
Over zo’n geloof en zo’n vertrouwen hebben we daar-
net een geloofsverhaal gelezen. De parabel van de 
graankorrel uit de afscheidsrede in het evangelie van 
Sint Jan. Jezus die goed wist dat zijn einde naderde, 
vertelde deze parabel aan zijn leerlingen om hen op 
een sprekende en kernachtige wijze duidelijk te maken 
waar het in het in het leven op aankomt. In zijn leven, 
in het leven van zijn leerlingen en in het leven van ons 
als christenen. 
Hij gebruikt het beeld van de graankorrel. De graankor-
rel die moet sterven om te leven, om rijke vruchten 
voort te brengen. Het is een zaak van je zelf geven, om 
zo leven te geven aan anderen. Je leven inzetten
uit liefde, zoals Jezus het heeft voorgedaan en in zijn 
kracht. Dat is de kern waar het om gaat: ‘als de graan-
korrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvrucht-
baar. Maar hij moet sterven; alleen dan brengt hij rijpe 
vrucht voort.’ Het is mogelijk voor wie het beste in 
zichzelf naar boven haalt en dit ten dienste stelt van 
zijn medemensen. Wie je bent, je talenten en je moge-
lijkheden, je hart en je tijd geven – rijkelijk, helemaal 
zelfs – om anderen leven te geven, om anderen te doen 
leven en gelukkig te maken.
Leven, goedheid en liefde kan je enkel met open han-
den ontvangen en delen. Liefde zaaien kan je enkel 
met open handen en met een hart dat open staat voor 
anderen. 
Met dichtgeknepen vuisten kan je alleen proberen om 
krampachtig vast te houden wat je hebt. En een ge-
sloten hart kan al helemaal niet beminnen en bemind 
worden en het raakt vlug verbitterd.
Alleen met open handen kunnen wij Gods hand-langers 
zijn. Jezus getuigt dat dit de weg is die Hij ging. Dat dit 
de weg is die Hij te gaan heeft. En Hij geeft zijn leer-
lingen te kennen dat dit ook de weg is die zij als zijn 
leerlingen te gaan hebben. De weg van de graankorrel 
die maar kan kiemen, die maar kan groeien en vrucht 
dragen als hij in de akkergrond sterft aan zichzelf. Al-
leen dan kan hij rijke vruchten voortbrengen. Het is de
liefde die wij ontvangen en die wij zelf in en met ons 
leven rijkelijk zaaien die eeuwigheidswaarde heeft. Het 
is die liefde die Goddelijk is en die de kiemkracht heeft 
om mensen over de dood heen te tillen en tot voltooiing 
te brengen bij God. Zonder liefde is er geen kiemkracht 
voor leven en zeker niet voor eeuwig leven. Dan blijft 
de graankorrel onvruchtbaar.
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Van het kerkbestuur
Tegen de tijd van de vakantie is het altijd eens goed om te-
rug te kijken naar de eerste zes maanden van dit bestuurs-
jaar. Op allerlei vlakken is er voor en achter de schermen 
veel werk verricht.

Het eerste kwartaal 2016 heeft vooral in het teken gestaan 
van het beleidsplan: het bestuur heeft veel gesprekken in 
de geloofsgemeenschappen gevoerd. Enerzijds om uit te 
leggen waarom we tot dit plan zijn gekomen, anderzijds om 
ook te horen hoe de geloofsgemeenschap tot dit plan staat 
en welke adviezen ze aan het bestuur kan geven. Er is veel 
informatie gedeeld en er zijn zeker ook goede adviezen 
aangereikt. Een advies was o.a.: “Zorg dat je wanneer je 
stenen (kerken) verkoopt, je deze omzet naar mensen”. 

Met andere woorden, zorg voor uitbreiding in menskracht 
ten behoeve van pastorale ondersteuning. Op dit moment 
ligt er een aanvraag bij het Bisdom om een stage werk-
plaats te bieden aan een student theologie. 

Vanzelfsprekend zijn geloofsgemeenschappen ook geschrok-
ken door het feit dat er nu zwart op wit wordt gesteld dat 
hun kerk op termijn gesloten gaat worden. In gesprek met 
deze geloofsgemeenschappen blijkt er toch een zeer hoge 
realiteitszin te zijn; immers velen zien ook wel in dat de 
kerken minder vol zijn, dat de kerkbijdragen jaarlijks ver-
minderen, dat het lastiger is om aan vrijwilligers te komen, 
etc.

De geloofsgemeenschap Linden is juist gemotiveerd om aan 
te tonen dat er redenen zijn om af te zien van een sluiting 
van hun Lambertuskerk. 

Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur aan de Contact-
groepen van de op termijn sluitende kerken een mogelijk-
heid geboden om te komen met een structureel financieel 
plan, gebaseerd op het jaarlijkse exploitatietekort van de 
geloofsgemeenschap. Mocht de geloofsgemeenschap hierin 
slagen, dan zou de mogelijke sluiting opgeschort kunnen 
worden. 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: een toekomstige 
sluiting wordt in belangrijke mate veroorzaakt door terug-
lopende aantallen parochianen/kerkbezoekers en teruglo-
pende financiële middelen. De kerk die door hun voorouders 
is opgebouwd is en tot voor kort ook een wezenlijk deel 
uitmaakte van vele levens, blijkt in een andere belangstel-
ling terecht te zijn gekomen 

Een ander onderwerp dat dit half jaar aan de orde is ge-
weest is de restauratie van de Lourdesgrot in Katwijk en 
de afronding van de kerktuin. In de winterperiode hebben 
gespecialiseerde restaurateurs de grot zodanig onder han-
den genomen dat de grot weer waterdicht is en waar nodig 
van binnen is aangepakt. Dit alles was net op tijd klaar 
voor de Mariamaand. Daarbij heeft iedereen intussen ook 
gezien dat de tuin er weer pico bello bij ligt. In de komende 
maanden zal ook het aangrenzend kerkhofhuisje hersteld 
worden. Tenslotte wordt op dit moment onderzocht hoe we 
de kruiswegstaties weer in ere kunnen herstellen. Dit alles 
is financieel mogelijk gemaakt door IDOP gelden en provin-
ciale subsidies.

Met betrekking tot de verkoop van de Jozefkerk is er op dit 
moment nog weinig te zeggen, de koop is contractueel bij-

Dat geheim van het leven, heeft Wim van binnenuit 
beleefd. Dat is zijn geloof, dat is zijn overtuiging en dat 
is zijn vertrouwen die verankerd zijn en gevoed in zijn 
verbondenheid met God en die hij beleefd en uitge-
dragen heeft in zijn inzet voor veel mensen op tal van 
plaatsen: als broer en oom in zijn familie, als confrater 
voor zijn medebroeders, als leraar op school, als pastor 
in de parochie, als geestelijk begeleider van vele religi-
euzen en van religieuze gemeenschappen, als magister 
van de novicen en van de fraters, als prior provinciaal 
en als rector van onze gemeenschap. 
Wim heeft geleefd als een gegeven man. Een man met 
vele kwaliteiten en een engelengeduld. Een man met 
een groot hart, gevoelig voor mensen die gekwetst 
werden door medemensen of door het leven zelf. Wim 
maakte zich dienstbaar eender waar men ook beroep 
op hem deed. Zijn principe was: wat je doet is niet van 
belang, maar hoe je het doet. De liefde, de zorg en de 
toewijding waarmee. ‘Bij onze Lieve Heer zijn de titels 
op je visitekaartje van geen belang. Bij Hem telt enkel 
de liefde waarmee je je inzet en waarmee je je dienst-
baar maakt.’ 
Een goed half jaar geleden werd ontdekt dat Wim 
ernstig ziek was. Hij onderging de behandeling moe-

dig. Hij had weer vooruitzicht maar hij was zwak en 
kwetsbaar geworden. Zo is hij vorige zaterdag vrij plots 
gestorven. ’s Middags toen we met enkele mensen bij 
hem op bezoek waren zei hij: “Ik sterf naar God toe”. 
Daar was Wim van overtuigd. Dat was zijn geloof. Dat 
nam angst en onzekerheid niet weg. Maar het was een 
diep vertrouwen: ‘Ik geloof dat een grote liefde op mij 
wacht.’ Dat dit zo vlug zou gaan had ook Wim niet kun-
nen denken.

Vandaag geven wij hem uit handen en leggen hem in de 
handen van de levende Heer in het geloof en vertrou-
wen dat het leven van Wim zijn sporen nalaat en rijke 
vruchten draagt ook in ons leven. We zullen hem straks 
in de aarde leggen als een graankorrel die gezaaid 
wordt, in het geloof en vertrouwen dat hij door God 
over de dood heen getild wordt. Om in Gods Schep-
pende liefde op te bloeien tot nieuw en eeuwig leven. 
Vanuit en in die Liefde is en blijft Wim ongetwijfeld 
verbonden met ieder van ons. In de cirkel van het leven 
zijn leven en dood onlosmakelijk verbonden met elkaar. 
Maar als wij ons leven zien in Gods hand kan de dood 
nooit het einde zijn, maar enkel een nieuw begin van 
leven, een nieuw begin van eeuwig leven.
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na afgerond, echter de gemeente heeft nog geen concreet 
plan wanneer de kerk uiteindelijk tot sluiting zal komen. De 
verwachting is dat we dit jaar nog gebruik kunnen maken 
van de kerk.

In Vianen lopen op dit moment samen met de dorpsraad 
gesprekken over het herstemming van de kerk en pastorie; 
met meerdere partijen wordt op dit moment gesproken 
over de mogelijkheden.

Vanuit financieel bestuurlijk oogpunt mogen we een voor-
lopige conclusie trekken dat de kerkbijdragen ten opzichte 
van vorige jaren wederom een teruggang laten zien. Jam-
mer, want zoals hierboven al aangegeven zou een stabilise-
ring en liever nog een stijging van de kerkbijdrage een mo-
gelijke sluiting van een kerk kunnen worden uitgesteld. Om 
het met de woorden van onze nieuwe bisschop te zeggen: 
“Er is in ons bisdom zoveel katholiek leven als de katholie-
ken gestalte geven. Zowel in mensen als in middelen. Als 
mensen wegblijven en de Kerk van onvoldoende middelen 
voorzien zal het katholiek leven minder en minder worden.”

We horen vaak terug dat parochianen denken dat elke 
kerkbijdrage uitsluitend voor de Martinuskerk Cuijk besteed 
wordt. Een veronderstelling die absoluut onjuist is. Welis-
waar komt de bijdrage ten goede aan de totale (Martinus!)
parochie en wordt hiermee de totale exploitatie betaald. 
Dus nu ook de kosten van de kerken, die hoger zijn dan de 
inkomsten. Zoals u weet kampen we al jaren met een finan-
cieel tekort en zodoende wordt het totale vermogen van 
de parochie aangewend om de kosten vanuit alle geloofsge-
meenschappen te kunnen betalen. Doordat de kerkbijdrage 
op speciale rekeningen binnenkomen, blijft het wel inzich-
telijk hoeveel er per geloofsgemeenschap wordt ingebracht. 
Bij een positieve exploitatie zou dit kunnen leiden tot de 
vraag wat we met het exploitatieoverschot kunnen doen, 
dan zouden we dat aan kunnen wenden voor lokale initiatie-
ven. Helaas, komen we nu niet zover; jaarlijks moet er uit 
het vermogen van de totale parochie geld worden opgeno-
men om de kosten te dekken.

Een ander gegeven dat ons blijft fascineren is dat er zo wei-
nig gebruik wordt gemaakt van de fiscale mogelijkheid om 
de kerkbijdrage middels een periodieke gift te besteden. 
Zonder enige fiscale drempel komt uw kerkbijdrage in aan-
merking voor fiscale aftrek. Het enige wat u hiervoor moet 
doen is een 5-jarig contract met de parochie afsluiten. Dit 
contract kunt u vanaf de website downloaden of op verzoek 
kan het u worden toegezonden. Stel u valt onder het 42% 
tarief, bij een bijdrage van € 150 wordt uw netto bijdrage 
slechts € 87…! Zonder gebruik te maken van deze faciliteit 
zou u € 150 betalen (en de parochie ook € 150 ontvangen).

Met deze faciliteit betaalt u € 87 en ontvangt de parochie 
€ 150….onbegrijpelijk dat dit niet breder wordt opgepakt 
in onze parochie…! (meer informatie vindt u ook op onze 
website!)

Tenslotte hebben we dit half jaar helaas moeten ondervin-
den dat de Kruisheren minder dan voorheen in staat zijn te 
assisteren bij vieringen. Naast het verlies van Kees Michielse 
vorig jaar, hebben we afgelopen maand ook afscheid moe-
ten nemen van Pater Slangen, die toch nog plots overleden 
is, en is Pater Notelaers minder inzetbaar. Onze pastoor 
Theo Lamers mist daarmee in korte tijd drie assistenten, 
hetgeen meer dan een gevoelig verlies is. De consequen-
tie daarvan is dat er vaker een gebedsdienst gehouden zal 
worden. We hopen op uw begrip hiervoor.

Met de installatie van onze nieuwe bisschop Mgr De Korte 
zijn we ook hier een nieuwe periode ingegaan. We hebben 
samen met de kerkbesturen uit ons dekenaat kennis mogen 
maken met de bisschop. Tijdens deze ontmoeting hebben 
we onze gedachten en ervaringen met hem kunnen delen, 
de wijze waarop de gesprekken verliepen geeft ons vertrou-
wen op een goede samenwerking.

Namens het bestuur wens ik u allen 
een fijne vakantie toe!

Wilfred de Koning

Uit de parochie

Zingen bij Creation betekent voor mij…
Met enige regelmaat proberen wij u op de hoogte te 
houden van onze activiteiten. Maar misschien is het ook 
wel eens aardig om te horen wat zingen bij ons koor 
voor de leden betekent. 
Tijd voor een enquête. 
• Zingen bij Creation is voor mij iedere maandagavond 
en tijdens optredens lekker ontspannen en genieten van 
samen iets moois ten gehore brengen.
• Een prachtige groep uiteenlopende, maar betrok-
ken mensen die ondanks hun verschillen in beleving, bij 
elkaar ‘op adem’ kunnen komen en samen muzikaal ex-
pressie geven aan teksten en muziek over leven, liefde, 
passie en geloof.

Zanggroep Creation • Zingen in een groep met fijne mensen waarin ieder-
een mag zijn wie hij/zij is en waar iedereen vrij is al 
zingend het geloof te delen op een hem/haar passende 
manier.
• Creation is voor mij betekenisvol samen zingen!
• Zingen bij Zanggroep Creation betekent voor mij we-
kelijks een avond ontspannen bezig zijn; lekker zingen, 
waarbij er ook serieus gewerkt wordt aan kwaliteit.
• Zingen maakt mijn hoofd leeg.
• Samen zingen maakt me blij. En het is mooi dat wij 
in vrijheid kunnen zingen wat we willen. 
• Met fijne mensen om mij heen samen een mooi re-
sultaat bereiken, dit geeft mij energie!
• Zingen bij Creation betekent voor mij in gezamen-
lijkheid op een fijne, ontspannen manier uiting geven 
aan mijn geloof.
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Zomerconcerten Carillon
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Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord of gelezen heeft 
Paus Franciscus in april 2015 een heilig jaar van barm-
hartigheid afgekondigd. Dit jaar ging in op 8 december 
2015 en eindigt op 20 november 2016. Ook de PCI wil 
hier aandacht aan besteden. Door diverse omstandig-

Jaar van Barmhartigheid. 

Misschien zetten deze gedachten u wel aan ook te gaan 
zingen. Wees welkom! Meer informatie over Creation 
kunt u lezen op www.zanggroepcreation.nl of op face-
book Zanggroep Creation.

Creation dankt fotograaf Berry Poelen voor de mooie 
foto’s!

Elke vrijdagavond in augustus wordt er een concert op 
het Cuijkse carillon gegeven door gerenommeerde gast-
beiaardiers. Het carillon, oorspronkelijk in het toren-
tje naast het gemeentehuis met 25 klokken, is in 2007 
verplaatst en uitgebreid naar de zuidelijke toren van de 
Martinuskerk en telt 51 klokken. Het instrument wordt 
geroemd om zijn zuiverheid en speelbaarheid en het is 
dan ook niet verwonderlijk dat gastbeiaardiers reageren 
in de trant van: “Tjemig, dat instrument speelt bijna 
vanzelf!” en “Je maakt maar zelden mee dat je op een 
5 sterren carillon speelt!”. Dit jaar ziet het speelschema 
er zo uit:

05 augustus  Charles Dairay (F)           
12 augustus  Marc van Bets (B)            
19 augustus  Gijsbert Kok (NL)           
26 augustus  Henk Verhoef (NL)

De concerten zijn van 19.00-20.00 uur en natuurlijk 
gratis. 

Luisterplaatsen zijn:
-Kerkplein en terras Café AGORA
-Tuin van de Paters Oblaten (Grotestraat)
-Nabij passantenhaven aan de Maas
Na afloop is er gelegenheid de toren te beklimmen en 
de beiaardier te ontmoeten.

‘Engel van Birma’
Beerse aalmoezenier alias de ‘Engel van Birma’

Geboren in 1906 in Brabant maar het grootste deel van 
zijn leven werkzaam in Sumatra: van jongetje uit Beers 
tot Engel van Birma.

Adrianus Wilhelmus Maria Ver-
geest groeit op in een gezin 
met tien kinderen waarvan 
er maar liefst zeven pater, 
broeder of zuster worden. 
Als Ezechiël klimt hij op tot 
legeraalmoezenier in de Orde 
van de Kapucijnen in Tilburg. 
In 1934 vertrekt hij naar de 
missie in Sumatra. Onder de 
Japanse bezetter krijgt hij te 
maken met de krijgsgevan-
genen die aan de Birma-Siam 
spoorweg moeten werken.
Samen met zijn vriend, de gereformeerde legerpredi-
kant Mak, krijgt Vergeest de gelegenheid van de Japan-
ners om het kamp te verlaten. Maar geen van beiden 
maakt daar gebruik van. In plaats daarvan gaan ze mee 
met het benauwde troepenschip de Kyokaisei Maru, een 
onzekere en zware toekomst tegemoet. Gezamenlijk 
zeulen ze met de houten miskoffer waarin Vergeest zijn 
benodigdheden voor de Heilige Mis bewaarde. Hetgeen 
aanleiding is voor de onderstaande spotprent:

Aalmoezeniers mogen van de Japanse bezetter niet 
in de gevangenkampen komen maar Vergeest weet 

heden kon een maaltijd van Barmhartigheid niet gere-
aliseerd worden, wellicht lukt het in de toekomst wel 
om iets dergelijks te organiseren. We hebben gezocht 
naar andere mogelijkheden om gehoor te kunnen geven 
aan de oproep van de Paus. De PCI heeft een anonieme 
sponsor gevonden en de medewerking van onze plaat-
selijke warme bakker om een extraatje te kunnen 
aanbieden na afloop van twee bijzonder vieringen in de 
meimaand in Katwijk; namelijk de viering voor ouderen 
en zieken in onze parochie en de viering samen met de 
bewoners van Dichterbij. Wij konden hen dit jaar trak-
teren op koffie met een heerlijk stuk vlaai. Dank aan 
deze sponsor en bakkerij Harrie - Jan Loeffen voor hun 
enthousiaste medewerking om deze middagen met een 
gezellig samenzijn te kunnen afsluiten. 

Vaak kun je met een eenvoudig gebaar iets extra’s bete-
kenen, dat is ook een vorm van barmhartigheid. De PCI 
heeft hier meerdere ideeën over, die niet allemaal in dit 
heilige jaar uitgevoerd kunnen worden. Maar is barm-
hartigheid niet een gebaar dat voortdurend getoond kan 
en moet worden?

Henriëtte van de Lockant – Heiltjes, 
Secretaris Parochiële Caritas Instelling Heilige Martinus
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Van de geloofsgemeenschappen

Rondom de Martinustoren Cuijk
Langzaam neemt de vakantie zijn intrek

We kunnen merken dat de Pasen dit jaar vroeg is ge-
weest. De projecten van de communie en het vormsel 
zijn helemaal afgerond en als u het parochieblad leest 
is net het kerkpleinconcert voorbij op het feest van de 
Zoete Moeder. Vier van onze jongeren en de pastoor 
maken zich op voor de WereldJongerenDagen in Krakau, 
die in de (100ste) Vierdaagseweek begint. We wensen 
hen een hele mooie, drukke en inspirerende tijd toe.
Onze tijdelijke inwoners, de vijf slechtvalken, laten 
volop van zich horen als er voedsel in de buurt is. De 
koster heeft al twee keer een jonge slechtvalk opge-
haald in het dierenasiel in Nistelrode en terug op de 
kerk geplaatst. Eén ervan staat met een filmpje op face-
book!

Met het zomerseizoen zitten we niet stil. Maar is er wel 
andere aandacht. Onze kerkwachten hebben (met de 

toch toegelaten te 
worden. Hoewel de 
kampen 50 tot 200 
kilometer uitelkaar 
liggen, gaat Vergeest 
te voet de kampen 
af, om “zijn jon-
gens” te bezoeken. 
Hij is een charisma-
tische man, geliefd 
vanwege zijn opti-
misme en praktische 
instelling. Hij neemt 
de biecht af en pept 
het moreel op maar 
steeds vaker staat hij zieken en stervenden bij en zorgt 
voor een minimale begrafenis.

Hoewel het in bezit hebben van pen en papier door de 
Japanners ten strengste verboden is, houdt Vergeest een 
notitieboekje bij. Hij verstopt het onder de grond, soms 
in holle bamboe dan weer in de plooien van de pij en 
weet zo plattegronden van begraafplaatsen, namen van 
gestorvenen, data en doodsoorzaak nauwgezet in kaart 
te brengen. Later maakt hij (verplicht bij de krijgs-
macht) een uitgebreid verslag over deze periode. Daarin 
beschrijft hij de omstandigheden van het pastoraat 
onder krijgsgevangenschap, de geestelijke verzorging, 
pastorale problematiek na de capitulatie van Japan.
Na de oorlogsjaren wordt hij weer pastoor in verschil-
lende plaatsen in Sumatra. Hij blijft naspeuringen doen 
om zoveel mogelijk overlevenden of nabestaanden te 
bezoeken. Ook houdt hij lezingen en vertelt over zijn 
hechte vriendschap met de dominee. Samen krijgen 
zij de hoge onderscheiding Verzetsster Oost-Azië. De 
opgewekte man uit Beers blijft werken als missionaris 

In de zomermaanden juli en augustus exposeren Chris-
tina Barthel en Agnes Linssen-Wasser in de Martinuskerk 
in Cuijk.
Het werk van Christina bestaat uit olieverfschilderijen, 
en monoprints die zij heel fijntjes bewerkt met kleur-
potlood. Haar inspiratie vindt zij bij Maria en de enge-
len. 
Het werk van Agnes bestaat uit een serie olieverfschil-
derijen, geïnspireerd door het Spoor van Licht dat door 
de Schepping gaat.

Veel kijkgenoegen.

Dubbelexpositie in de Martinuskerk

op Sumatra en overlijdt in 1979. Ezechiël Vergeest ligt 
begraven in Pematang Siantar (Noord-Sumatra).

Door Marilou Nillesen op de website van BHIC

Van de redactie: kent u ook een verhaal over een bij-
zondere man of vrouw uit ons parochiegebied? Laat 
het ons weten!

nieuwe digitale rondleiding) weer hun intrek genomen 
achter in de kerk. Van woensdag tot en met zondag-
middag heten zij gasten weer welkom in de kerk. En 
zelfs met aanvragen van de Rode Kruisboten of andere 
rivier-cruisers, openen zij de kerk om mensen weer vol 
verwondering binnen te laten. In de zomermaanden is 
er ook een speciale schilderijententoonstelling. U leest 
er verderop vast en zeker meer over.

Ook op de vierdaagsevrijdag is de kerk geopend voor 
gasten en wandelaars. Vorig jaar was de kerk voor de 
eerste keer op vierdaagsevrijdag open en het was een 
hele drukte. Volop kaarsjes die branden voor de wande-
laars.

Met het wegvallen van kruisheer Wim Slangen, ziet u 
ook in het liturgische rooster wijzigingen. Met min-
der mensen willen we toch proberen om een haalbaar 
schema van diensten aan te bieden.
Beetje bij beetje gaan we ons dan weer opmaken voor 
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het nieuwe werkjaar. Langzaam moeten planningen 
weer gemaakt gaan worden en data worden vastgelegd.

We hopen dat u een mooie vakantietijd heeft!

Contactgroep rondom de Martinustoren

Kruisheer Wim Slangen overleden
Op zaterdag 21 mei 2016 is kruisheer en tevens rector 
van de Kruisheren in Sint Agatha, Wim Slangen over-
leden. Hij was weliswaar al geruime tijd ernstig ziek, 
maar is toch nog vrij plotseling overleden. Kruisheer 
Wim Slangen is ook in de Jozefkerk regelmatig voorge-
gaan in de Eucharistieviering, waarvoor wij, namens de 
Jozefkerk, onze welgemeende dank uitspreken. Namens 
de Jozefkerk condoleances aan de familie en de commu-
niteit van de Kruisheren in Sint Agatha. Moge hij rusten 
in vrede.

Bezoek 
Als u ziek bent of anderszins en u hebt behoefte aan 
bezoek vanuit de Jozefkerk door de bezoekgroep, wilt u 
of uw familie dat dan laten weten aan de Bezoekgroep: 
Betsy Albers, telefoonnummer 316906.
Dan zal er een afspraak gemaakt worden.

Cuijks Weekblad: Kerkberichten
Misintenties staan niet altijd allemaal in de krant, 
omdat sommige mensen dat niet willen! Dit ter info aan 
u, omdat sommigen van u dat (nog) niet weten en mis-
schien denken dat het vergeten is. Daarom deze verdui-
delijking!

Parochieblad in Uw brievenbus?
Als u het parochieblad graag thuis bezorgd wilt hebben, 
dan kan dat ook! Graag even opgeven bij de pastorie 
van de Jozefkerk, De Valuwe 2, of met een briefje of 
via de telefoon van de pastorie 312233 op de werkdagen 
maandag- t/m donderdagmorgen tussen 9 uur en 12 uur.
Via de mail kan ook: f.vdbogaard@home.nl

Valuweplein: Kees Michielseplein
Het Valuweplein gaat op initiatief van de VVD en de ge-
meenteraad, parochiebestuur en wijkraad Kees Michiel-
seplein heten! Uiteraard zijn wij, de Jozefkerk, daar erg 
blij mee! Voor degenen die dit initiatief hebben geno-
men: hartelijk bedankt!

Jaargetijde pastor Kees Michielse: zondag 28 augustus
Het is op 31 augustus alweer 1 jaar geleden dat onze 
pastor Kees Michielse overleden is. In de Jozefkerk wil-
len we hem graag eren in de jaargetijdendienst op zon-
dag 28 augustus. We zullen uiteraard de koren vragen 
om hun bijdrage te leveren aan deze speciale viering ter 
ere van onze pastor Kees!
Natuurlijk nodigen we ook de familie van pastor Kees 
hierbij uit!! En misschien is dan ook de gelegenheid er 

Rondom de Jozeftoren

voor de onthulling van het naambordje Kees Michielse-
plein!! In Sint Agatha is de jaargetijdedienst op zondag 
4 september. Dit alles ter herinnering aan onze pastor 
Kees Michielse! Wij missen hem uiteraard nog steeds!!

Jozefkerk: Eucharistievieringen
Door veranderde omstandigheden zoals o.a. het wegval-
len van kruisheer Wim Slangen is er een nieuwe situatie 
ontstaan m.b.t. het inzetten van assistentie bij Eucha-
ristievieringen in de parochie Martinus. Na overleg met 
bestuur, contactgroep Jozef en de werkgroep Liturgie 
van de Jozefkerk betekent dat voor de Jozefkerk het 
volgende: 
Eucharistievieringen op elke 2e, 3e en 4e zondag van de 
maand.
Woord- en gebedsdienst op elke 1e en 5e zondag van de 
maand.
Ook voor de andere kerken heeft dat gevolgen!

Liturgieboekjes abdij Berne, Heeswijk
Na de vakantie gaat in navolging van de kerken in Beers, 
Katwijk en Linden ook de Jozefkerk, na overleg met de 
koren, over tot het in gebruik nemen van de liturgie-
boekjes van de abdij Berne, Heeswijk.
De inhoud van de tot nu toe gebruikte misboekjes was 
veelal uit bovengenoemde Liturgieboekjes. 
Uiteraard staat het de koren helemaal vrij om hun eigen 
repertoire te blijven zingen en daarnaast ook eventueel 
te kiezen uit de genoemde boekjes. Soms maken koren 
daarbij ook gebruik van een aparte bijlage.

Zaterdag 10 september: 
Nationale ziekendag Jozefkerk

Op zaterdag 10 september a.s. om 14 uur houdt de 
bezoekgroep haar jaarlijkse nationale ziekendag voor 
zieken en ouderen. Het belooft een gezellige middag 
te worden met veel variatie in het programma. Wilt u 
graag aan deze middag deelnemen? Kom dan naar het 
parochiezaaltje. Iedereen is altijd welkom.
De bezoekgroep van de Jozefkerk.

Contactgroep Rondom de Jozeftoren

Rondom de Antoniustoren
Even voorstellen: Tien Lange

Tien Lange, koster voor geloofsgemeenschap 
H.ANTONIUS VAN PADUA in Vianen. 
Tien is al ruim 40 jaar koster in Vianen. Hij is getrouwd 
met Nel en heeft 1 zoon, 2 dochters en kleinkinderen. 
Hij is inmiddels 90 jaar en naast zijn werk als koster 
zorgt hij ook voor de schapen en de kippen. Het gaat nu 
allemaal wat rustiger, maar dat was in het verleden wel 
een anders.

Begonnen bij Pastoor Muskens met collecteren in de 
kerk. Vroeger waren er twee collectes, 1 voor de kerk 
en 1 voor de stook (stookkosten). Toen dit een collecte 
werd kwamen er collectemandjes. Tien besloot om 
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Rondom de Lambertustoren Beers
Medeparochianen, denk even mee!!!!! 

Voor het openhouden van ons kerkgebouw zijn wij 
zelf verantwoordelijk, niet het bestuur, de pastoor 
of andere parochies maar gewoon wij zelf.

Door vele mooie diensten die in de kerk gedaan 
kunnen worden, zomaar weg te strepen, zoals een 
dankviering voor een diamanten of gouden bruiloft, 
een huwelijk, een doop, of een afscheidsviering, 
komen er geen gelden binnen en dit zal op het eind 
van het jaar een negatief saldo tot gevolg hebben. 
Samen kunnen wij dat oplossen door positief te den-
ken en te doen. Samen Gemeenschap zijn.

Gedoopt
Zondag 12 juni is Saar Bulkens gedoopt. Ze is gebo-
ren op 13 juni 2016 en is dochter van Roel Bulkens 

voorin en achterin een mandje af te geven, die kwamen 
dan vanzelf bij elkaar. Pastoor Muskens vond dit niet 
zo’n goed idee, maar stemde uiteindelijk wel in.
In 1974 kwam Pastoor de Jager vanuit de parochie Cuijk 
naar Vianen en werd Tien de koster. Het werk van de 
koster omvat onder meer het klaarzetten van voorwer-
pen voor de viering, het bestellen van de kaarsen en 
hosties, het schoonhouden van de gewaden en kleden, 
het luiden van 
de klokken, het 
klaarleggen van 
de misboekjes 
e.a. Ook het on-
derhoud van de 
kerk en de tuin 
daaromheen.
Tien raakt niet 
uitgepraat over 
zijn ervaringen 
als koster.

*Zondags waren er altijd 2 missen en na de middag om 
3 uur het lof. Het lof kwam op een gegeven moment te 
vervallen omdat er te weinig parochianen kwamen en 
de misdienaars nogal eens verstek lieten gaan.

*De biecht werd ook minder.Volgens Tien kwam er 
tijdens het biechtuur een parochiaan in de kerk en zei 
“Wa is d’r toch weinig volk in de kerk”,waarop Tien 
antwoordde “Ja, de goeie komme nou nie”.

*Vroeger waren er met Kerst zelfs 3 missen op 1e Kerst-
dag, naast de de nachtmis waren er missen ‘s morgens 
om 4 uur, de tweede mis om 8 uur en de derde mis om 
10 uur. Tijdens alle vieringen was de kerk vol.
*Met pater Keijzers ging hij, meestal op maandag rond 
half 9, de communie brengen naar parochianen die niet 
zelf de viering konden bijwonen.

In de periode vanaf 1971 tot nu heeft Tien met alle pas-
tors van de parochie gewerkt: Pastoor Muskens, Pastoor 
de Jager, Pater Keijzers, Pastor Miltenburg, Pastor Raap-
horst, Pastor Van der Pol en nu Pastor Theo Lamers. Als 
waardering voor al die jaren kreeg hij in 2001, tijdens 

het kerstconcert, de pauselijke onderscheing “Pro ec-
clesia et Pontifice” uit handen van Pastor van der Pol.

In deze lange periode als koster heeft hij veel ver-
anderingen binnen de katholieke kerk meegemaakt. 
Zoals Tien zegt: “De veranderingen waren niet altijd 
verkeerd, de kerk werd voor alle mensen, terug naar 
vroeger kan niet meer”. Hij vindt het jammer dat de 
kerk in de toekomst gesloten wordt maar zegt erover: 
“Het is niet anders en ik begrijp het ook wel”. Zolang 
als het kan wil Tien wel doorgaan, met wat hulp van de 
anderen.

Dank je wel Tien.

Ontmoetingsmiddag/ziekendag 
vrijdag 9 september 2016

Werkgroep Kontakt Vianen organiseert dit jaar voor het 
eerst een ontmoetingsmiddag tegelijk met de Ziekendag 
voor alle oudere en zieke mensen in Vianen. We gaan 
er een fijne middag van maken in ’t Akkertje, met ter 
afsluiting (ook in ’t Akkertje) een Eucharistieviering. De 
middag begint om 14.00 uur.
U wordt ontvangen met een kop koffie of thee met ge-
bak, en onder het genot van een hapje en een drankje 
kan er volop bijgepraat worden. Tussendoor geniet U 
van o.a. zang. We sluiten het geheel af met soep en 
broodjes en om 18.00 uur een Eucharistieviering, die 
opgeluisterd wordt door gemengde zangvereniging VI-
VACE. Het belooft een heel mooie middag te worden.

Deze mis is ook speciaal de Ziekenzondagviering voor 
ALLE mensen uit onze geloofsgemeenschap
MELD U AAN EN DOE UZELF EN ONS EEN PLEZIER
We vragen een kleine bijdrage van € 5.00 per persoon. 
Voor deelname graag opgeven voor 31 augustus 2016 bij 
Nel van Echtelt – telefoon 313694
Hopelijk tot dan! Anny Roelofs – Ger Ermers – Ineke Ver-
biesen – Janny Hofmans en Nel van Echtelt
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Meimaand…………Mariamaand
Ook dit jaar zijn verschillende mensen vanuit onze ge-
loofsgemeenschap St. Agatha op bedevaart gegaan naar 
de Mariagrot in Katwijk. En al 
lopende worden de meest uit-
lopende gesprekken gevoerd. 
Echter bij Maria is eenieder 
met z’n eigen mijmeringen be-
zig, evenals bij het aansteken 
van een kaars met de onuitge-
sproken wensen.
Na het kopje koffie of thee bij de overbuur wordt 
gemoedelijk de voettocht naar het verre land van St. 
Agatha weer ingezet. Bij het invallen van de duisternis 
was eenieder erg moe maar wel voldaan.

Onderweg en reeds halfweg
Wie denkt daar nu aan. De vakantieperiode is daar en we 

genieten. Het is nu hoogzomer, 
echter onze Kerstmannen Gerrit, 
Peter en Gerrit hebben andere be-
zigheden. Na vele ontwerpen en 
discussies wordt er nu gemeten, 
gezaagd en getimmerd. Hij is in 
wording en met wat hulp van bo-
ven zal de nieuwe Kerststal eind 
december in onze Kloosterkerk te 

bewonderen zijn. De reeds door Peter gerestaureerde 
beelden hebben nu een echt thuis.

Ontmoeten in de Agaat, woensdag 29 juni

De dames van de werkgroep „ontmoeten” hadden het 
perfekt voor elkaar. Ontmoeten met elkaar en buurten 
onder mekaar. De ontvangst en samenkomst met koffie, 
het Nederlandse plaatsenspel en daar nog overheen het 
gezamenlijk en voortreffelijke eten.
Dames, hartelijke dank voor de gezellige middag. Een 
fijne ontmoeting.

Rondom de Toren H. Agathaen Daniëlle Claassen. Ze heeft 2 broertjes nl. Jip en 
Siep. Allen van harte proficiat. 
Een mooi doopfeest met ‘n bijpassend doopboekje. 
Met vele gasten. Ook aanwezig waren enthousiaste 
kinderen die de 1ste communie gedaan hadden, met 
mooie liedjes en ’n cadeau. Weer een bijzonder 
feest in onze kerk waar mooie herinneringen van 
overblijven.

Mariahulde op de Hiersehof
Zondag 14 augustus om 15.00 uur is er weer de jaar-
lijkse Mariahulde bij het kapelletje op de Hiersehof 
te Beers. De zang wordt verzorgd door het Gemengd 
koor van de Geloofsgemeenschap H. Lambertus te 
Beers en het St Anthoniusgilde is ook altijd aanwezig 
voor het brengen van de Gildegroet.

Wij zorgen voor voldoende stoelen (beschikbaar ge-
steld door bakker Van Dijk) en hopen op mooi weer. 
Allen van harte welkom, ook namens de Fam. De 
Quay. Tot ziens op zondag 14 augustus.

Attentie
De diensten van Beers zijn met ingang van juli 2016, 
op de 2de en de 4de zaterdag van de maand. Re-
den hiertoe is het overlijden van de Kruisheer Wim 
Slangen op 21 mei en de minder goede gezondheid 
van Pater Notelaars. Twee priesters die voorheen 
dikwijls in Beers voorgingen in de H. Mis en nu niet 
meer door deken Theo Lamers kunnen worden inge-
zet. Plaatsvervangers zijn er helaas niet meer. De 
intenties opgegeven voor de zondag komen automa-
tisch op de zaterdag staan. Komt dit niet gelegen 
neem dan gerust contact op met Harrie van Haren 
om de datum te wijzigen. Maak op zondag gebruik 
van de mogelijkheid om naar de kerk te gaan in de 
buurt. 
De zondagsdiensten in de parochie zijn alle zonda-
gen om 11.00 uur in de H. Martinus kerk. 
De 2e, 3e en 4e zondag om 11.00 uur ook in de St. 
Jozef Kerk.
Iedere zondag is er ’n H. Mis om 9.30 uur te St. 
Agatha in het klooster. Dus keuze genoeg op de 
zondag. 

Misintenties zijn er de komende maanden maar heel 
weinig, breng zelf leven in de kerk door het opgeven 
van intentie ter nagedachtenis aan de overledenen. 
Maar er zijn nog zoveel mogelijkheden meer voor 
het opgeven van intenties, bijvoorbeeld vragen voor 
beterschap bij ziekte, voor een goede geboorte, 
voor een goede vakantie en goede en behouden reis, 
een H. Mis uit Dankbaarheid, enz. 

Hier stop ik met de bijdrage van de werkgroep 
‘Rondom de Toren’ te Beers, wel een beetje nega-
tief, maar men moet ook de reden en achtergronden 
kennen van onze moeilijke tijden. Om samen te 
kunnen delen. 

Rondom de Martinustoren Katwijk
Als deze nieuwe 
mantel verschijnt, 
hebben we hopelijk 
geen jas nodig. 
Genieten we van 
de vakantie, wel 
of niet ver weg 
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Tenzij anders vermeld, zijn de vieringen Eucharistievieringen.

Liturgische kalender

Datum

Kerk 

23 en 24 juli
17de Zondag 
door het Jaar

30 en 31 juli
18de Zon-
dag door het 
Jaar 

6 en 7 augustus
19de Zondag 
door het Jaar
 

13 en 14 augus-
tus
20ste Zon-
dag door het 
Jaar 

20 en 21 augus-
tus
21ste Zondag 
door het Jaar

St. Martinus 
parochiekerk 

Za. 19.00 uur
Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Herenkoor

H. Agatha
St. Agatha

Zo 9.30 uur Zo 9.30 uur Zo 9.30 uur Zo 9.30 uur Zo 9.30 uur

H. Lambertus
Beers 

Za 19.00 uur  
 

Za 19.00 uur

H. Jozef
Cuijk 

Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo 11.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst 

Zo 11.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst 

Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo 11.00 uur
Samenzang

H. Martinus
Katwijk 
 

 Zo 9.30 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Parochiekoor 

Zo 9.30 uur
Parochiekoor 
 

Zo 9.30 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Parochiekoor

H. Lambertus
Linden 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang

H. Antonius van 
Padua
Vianen

Za 18.00 uur
Samenzang 
 

Za 18.00 uur
Samenzang
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20 en 21 augus-
tus
21ste Zondag 
door het Jaar

27 en 28 augus-
tus
22ste Zondag 
door het Jaar

3 en 4 septem-
ber
23ste Zon-
dag door het 
Jaar 

10 en 11 sep-
tember
24ste Zondag 
door het Jaar
Ziekenzon-
dag 

17 en 18 sep-
tember
25ste Zon-
dag door het 
Jaar 

24 en 25 sep-
tember
26ste Zondag 
door het Jaar

Zo 11.00 uur
Herenkoor

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dames- en He-
renkoor 

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor

Zo 9.30 uur Zo 9.30 uur Zo 9.30 uur
De Maasklanken en 
Creation
Jaargetijde pastor 
Michielse 

Zo 9.30 uur Zo 9.30 uur
De Maasklanken 

Zo 9.30 uur

Za 19.00 uur
Gemengd koor 
 

Za 19.00 uur
Together  

Za 19.00 uur
Gemengd koor

Zo 11.00 uur
Samenzang

Zo 11.00 uur
Jaargetijde pas-
tor Kees
Dameskoor en Jo-
zefcantorij 

Zo 11.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst 

Za 14.00 uur
Viering ZIeken-
zondag
Zo 11.00 uur
Gezinsviering 
met jeugdkoor 

Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo 11.00 uur
Jozefcantorij

Zo 9.30 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Parochiekoor

Zo 9.30 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Parochiekoor 
 

Zo 9.30 uur
Parochiekoor

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zo 9.30 uur
Samenzang

Za 18.00 uur
Samenzang

Za 18.00 uur
Juvia  

Za 18.00 uur
Vivace
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Datum

Kerk 

1 en 2 okto-
ber
27ste Zon-
dag door het 
Jaar 

8 en 9 okto-
ber
28ste Zon-
dag door het 
Jaar 

15 en 16 
oktober
29ste Zon-
dag door het 
Jaar 

22 en 23 
oktober
30ste Zon-
dag door het 
Jaar 

29 en 30 
oktober
31ste Zon-
dag door het 
Jaar

St. Martinus 
parochie-
kerk 

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Za 19.00 uur
Creation
Zo 11.00 uur
Samenzang

H. Agatha
St. Agatha 

Zo 9.30 uur
De Maas-
klanken 

Zo 9.30 uur Zo 9.30 uur
De Maas-
klanken 

Zo 9.30 uur Zo 9.30 uur

H. Lamber-
tus
Beers 

 Za 19.00 uur
Together 
 

Za 19.00 uur
Gemengd 
koor 

H. Jozef
Cuijk 

Zo 11.00 uur
Woord- en 
gebeds-
dienst 

Zo 11.00 uur
Gezinsvie-
ring met 
jeugdkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Jozefcanto-
rij 

Zo 11.00 uur
Woord- en 
gebedsdienst 
MOV-viering 
Wereldmissie
maand KASIH

H. Martinus
Katwijk 
 

Zo 9.30 uur
Woord- en 
gebeds-
dienst
Parochie-
koor 

Zo 9.30 uur
 

Zo 9.30 uur
Parochie-
koor 

Zo 9.30 uur
Koor Molen-
hoek 

Zo 9.30 uur
Parochie-
koor

H. Lamber-
tus
Linden 

Zo 10.00 uur
Woord- en 
gebeds-
dienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en 
gebeds-
dienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en 
gebeds-
dienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en 
gebeds-
dienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en 
gebeds-
dienst
Samenzang

H. Antonius 
van Padua
Vianen

Za 18.00 uur
Juvia  

Za 18.00 uur
Vivace 
 

Zo 11.00 uur Alle-
gro Vivace Woord- 
en gebedsdienst, 
herdenking 
overledenen
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Er kan onverwacht altijd iets veranderen in het liturgisch schema. Voor de meest recente kalender kunt u terecht 
op de website www.martinuscuijk.nl of leest u in het Cuijks Weekblad.

Dagdagelijkse vieringen
Woensdagavond 19.00 uur, Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering 
 (ingang via parochiecentrum)
Geen vieringen op 20 en 27 juli, 17, 24 en 31 augustus, 7 en 28 september

Maandag tot en met Vrijdag 11.15 uur, Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
Van 1-4 augustus is de dagelijkse viering om 7.00 uur en op 5 augustus is er geen viering.

Zaterdag 8.00 uur, Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Bijzondere vieringen
Vrijdag 5 augustus, 9.00 uur Martinuskerk Cuijk, Eerste Vrijdag van de maand
Dinsdag 9 augustus, 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Feest H. Edith Stein, patrones van Europa
Woensdag 10 augustus, 19.00 uur Kapel Jozefkerk, Feest H. Laurentius, diaken en martelaar
Maandag 15 augustus, 19.00 uur Lourdesgrot Katwijk, Hoogfeest Maria ten Hemelopneming, 
   parochiekoor
Vrijdag 3 september, geen viering
Vrijdag 9 september, 18.00 uur ‘t Akkertje Vianen, Ontmoetingsdag ouderen en zieken in 
   kader van ziekenzondag
Woensdag 14 september, 19.00 uur Kapel Jozefkerk, Feest Kruisverheffing, patroonsfeest orde 
   van de Kruisheren
Woensdag 21 september, 19.00 uur Kapel Jozefkerk, Feest H. Matteüs, apostel en evangelist
Vrijdag 7 oktober, 9.00 uur Martinuskerk Cuijk, Gedachtenis Maria van de Rozenkrans, 
   Eerste vrijdag
Dinsdag 18 oktober, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Feest H. Lucas, evangelist
Vrijdag 28 oktober, 19.00 uur, Feest HH. Simon en Judas, apostelen

Bijzondere vieringen

van huis. Even 
rust, het hoofd 
leeg maken, niet 
verder denken, 
maar gewoon 
lekker doen 
waar je zin in 
hebt. Niet alles 
gepland of geregeld, maar even ongestructureerd zijn. 
Hoewel je dit ook niet lang volhoudt. Zat er maar een 
knopje delete op, dat zou wel makkelijk zijn. Maar die 
heb ik nog niet kunnen vinden. 

Naar Katwijk zijn in de meimaand weer vele bezoekers 
gekomen. Met dank voor alle vrijwilligers die hier zorg 
voor dragen, in zowel de kerk als de tuin. En laten we 

niet vergeten achter de coulissen. 

Hoewel de vakantie nog niet begonnen is, zijn we alweer 
aan het plannen voor de periode na de vakantie. 
15 augustus valt dit jaar op maandag. In Katwijk vieren 
we samen Maria ten Hemelopneming bij de grot (buiten). 
We hopen op goed weer en verwachten vele bezoekers, 
’s avonds om 19.00 uur. Nederland is een prachtig land 
maar soms moest je er een dakje op kunnen zetten . 
Laten we hopen dat de weergoden ons dit jaar beter 
gezind zijn dan vorig jaar. Het koor krijgt versterking van 
zangers van de Maasklanken uit St. Agatha. 

Ook in oktober (Rozenkransmaand) is in Katwijk elke 
zondag om 9.30 uur een Mariaviering. De eerste, derde 
en vijfde zondag van de maand zingt het Dames- en He-
renkoor van Katwijk. De vierde zondag komt een koor uit 
Molenhoek. 
Wij wensen allen een mooie, goede en fijne vakantie. Of 
je thuis blijft of weggaat dat maakt niet uit. Maar geniet 
van deze tijd.

Er is een tijd van werken en een tijd van ontspanning.
Er is een tijd van hollen en een tijd van stilstaan.
Er is een tijd van je eigen agenda en een tijd van de natuur.
Er is een tijd van praten en een tijd van stil-zijn.



voorgangsters en voorgangers, die zelf lid zijn van de Ge-
loofsgemeenschap. Iedere voorganger maakt telkens een 
eigen zondagviering geïnspireerd op de lezingencyclus van 
de katholieke kerk. Van groot belang daarbij is de medewer-
king van de organist, de kosters en alle andere vrijwilligers 
die staan voor deze Geloofsgemeenschap. Inhoudelijk klinkt 
in ons kerkgebouw hetzelfde geluid als in andere kerken 
waar Eucharistie gevierd wordt. We gebruiken soms andere 
woorden dan die in het kerkelijk missaal staan voorgedrukt. 
Iedere voorganger kiest zelf voor teksten en liederen, die in-
spireren en relevant zijn voor ieders leven. Bij onze gebeds-
diensten is de gemeenschap nadrukkelijk betrokken. Het kof-
fie drinken na de viering op de derde zondag van de maand 
is ook een wezenlijk element van het gemeenschap vieren, 
zoals ons blad Rond De Lindense Toren dat ook wil zijn. Voor 
mensen die daarvan deel uitmaken is dat echt voelbaar; dat 
horen we en merken we. Overigens moet gezegd worden 
dat we in de afgelopen jaren ook steeds hebben geleerd en 
aangepast. 
De Lambertus Geloofsgemeenschap Linden betreurt het dat 
deze andere vorm van zondagvieringen niet verder ontwik-
keld wordt en bijna helemaal uit onze parochie verdwijnt. 
Om die reden hebben wij op de laatste parochiële Werkgroep 
Liturgie bijeenkomst gepleit voor een herbezinning op de 
Gebedsvieringen. 
We nodigen iedereen graag uit voor onze zondagvieringen 
om te ervaren dat het zo ook kan. 

Herman van Rhee, coördinator Liturgie 
namens de Contactgroep Lambertus Geloofsgemeenschap 
Linden 

Sint Antonius en Mariagilde Linden
Op zaterdag, 28 mei jl. werd bij het gilde in Linden het jaar-
lijkse traditionele Koningschieten gehouden. Gildebroeder 
Geert van Raaij werd de nieuwe Gildekoning 2016 van Lin-
den. Onder zeer mooie 
weersomstandigheden 
verzamelde de gekostu-
meerde gildebroeders 
om 16.00 uur op het 
gildeschietterrein “Het 
Romeinse Hof”, van 
waaruit men vervolgens 
vertrok voor het afhalen 
van de nog heersende 
Koning Jos Bakker aan 
de Kerkstraat. 
Om 16.30 uur na het “bevrijden” van de Koningsvogel door 
Wethouder Maarten Jilisen, Gildepastoor Theo Lamers en 
oud-koning Jos Bakker ving hierna het Koningschieten aan op 
de speciale Koningsboom. Hier ontspon zich een felle strijd 
tussen de deelnemende gildebroeders om de koningsvogel 
neer te halen, en daarmee de titel Gildekoning 2016 voor 
zich op te eisen. Het zag er even naar uit dat de makers van 
de koningsvogel Jos Bakker en Frans Schimmel de vogel zo 
sterk had gemaakt dat we hem voor de H. Mis met gilde-eer 
niet tijdig neer zouden kunnen halen. 
Echter na een 8-tal ronden, de deelnemende gildebroeders 
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Er is een tijd van doen en een tijd van laten.
Er is een tijd voor anderen en een tijd voor jezelf.

De ideale vakantie …… moet u zelf samenstellen.
In ieder geval: Ga in vrede met jezelf, de ander en God.

Rondom de Lambertustoren Linden
Gebedsvieringen in Linden 

impuls voor de hele parochie 
Op onze laatste bijeenkomst van de parochiële Werkgroep 
Liturgie bleek dat de contactgroep van de Geloofsgemeen-
schap heilige Antonius van Padua in Vianen besloten had de 
gebedsvieringen met onmiddellijke ingang te stoppen. Ook 
de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus in Beers had er 
al eerder een punt achter gezet. Van de overige Geloofsge-
meenschappen kiest de heilige Martinus in Katwijk alleen 
voor een gebedsviering op de vijfde zondag van de maand en 
de heilige Jozef in Cuijk Noord biedt deze vieringen aan als 
geen priester voor kan gaan. Alleen onze eigen Lambertus 
Geloofsgemeenschap Linden heeft nagenoeg iedere zondag 
een gebedsviering, behalve wanneer pastoor Theo Lamers op 
zondagmorgen komt voor een Eucharistieviering. 
Toen ik ongeveer tien jaar geleden voor het eerst kennis 
maakte met een gebedsviering in Linden moest ik er wel 
aan wennen. Bij toerbeurt gingen twee parochianen voor 
in gebed en bezinning en dat terwijl parochiepastor Piet 
Vermeeren meestal gewoon tussen ons in de kerkbanken zat. 
De pastor onderstreepte daarmee dat deze andere vorm van 
zondagvieringen van grote waarde is voor de Geloofsgemeen-
schap. Goed opgeleid en ondersteund door o.a. Cor Maas en 
cursussen vanuit het dekenaat Cuijk verzorgde een aantal 
parochianen de gebedsdiensten. Het mes sneed daarbij aan 
twee kanten. Zo werden leken opgeleid om voor te gaan in 
gebed en bezinning én gelijktijdig wende de parochie aan 
deze ‘andere’ vorm van zondagvieringen. Voor mij was het 
vanaf dat moment meteen duidelijk dat gebedsvieringen 
een eigen plek verdienen binnen onze Geloofsgemeenschap-
pen en dat ze zeker niet bedoeld zijn om de hiaten op te 
vullen op de zondagmorgen wanneer geen priester beschik-
baar is. Na het vertrek van pastor Piet Vermeeren heeft de 
geloofsgemeenschap de groep van voorgangers uitgebreid om 
elke zondag een viering te kunnen houden in de inmiddels 
gegroeide eigen traditie. 

Die vooruitziende blik van de toenmalige pastor en van het 
parochiebestuur maakt het tot op de dag van vandaag mo-
gelijk dat de Lambertus Geloofsgemeenschap Linden iedere 
zondag om 10.00 uur bij elkaar komt rond het Woord. Gebe-
den, bezinning en zang vormen de hoofdmoot van de vierin-
gen. Op uitnodiging van Christus zelf breken we het brood en 
delen we het samen. Een redelijk vaste groep vanuit Linden 
zelf, maar ook vanuit de omgeving is bij deze vieringen aan-
wezig en geeft door middel van regelmatige terugkomst aan, 
dat men zich welkom weet en zich thuis voelt. We willen een 
veilige Herberg zijn voor wie onderdak zoekt. 

De Lambertus Geloofsgemeenschap Linden kan dit doen 
dankzij een vijftal theologisch en liturgisch geschoolde 
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Contactgroepen Rondom de Torens
geloofsgemeenschap St. Martinus – Cuijk
Dhr. Maarten Hermens   0643138081
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Jozef – Cuijk
Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822
Dhr. Wim Hofmans 313998

geloofsgemeenschap H. Martinus – Katwijk
Mevr. Ria v Kempen-Jeursen   317612 

geloofsgemeenschap H. Lambertus – Linden
Dhr. Jan van den broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

geloofsgemeenschap H. Agatha – St. Agatha
Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030
Dhr. Gerard Smits 316066

geloofsgemeenschap H. Lambertus – Beers
Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Nelly Strik 317243
Mevr. Mickey Nuijs 318725 Mevr. Wilma v Daal 313871
Dhr. Harrie van Haren 314333 Dhr. Piet Wagemans 312069

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua – Vianen
Mevr. Thea Scheers-Jans   320137
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers   314227
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

Uitvaarten
Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het paro-
chiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555
Of bij de plaatselijke geloofgemeenschappen:
Geloofsgemeenschap H. Agatha:  312555
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef:   312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk):  312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk):  317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua:  320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen
Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is be-
reikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar 
voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. 
Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van 
het doopsel opgenomen:
Floor Janssen 15 mei St. Martinus Cuijk
Rick Heijligers 5 juni St. Martinus Cuijk
Avano Janay Flohr 5 juni H. Jozef 
Saar Bulkens 12 juni H. Lambertus Beers
Maite Janssen 26 juni St. Martinus Cuijk
Pim Lange 26 juni  St. Martinus Cuijk
Marc Bus 26 juni St. Martinus Cuijk
Dilano Gademan 10 juli  H. Jozef

Doop

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:
10 mei Toos Jacobs-van Daal
 92 jaar H. Lambertus Beers 
13 mei Gon ten Haaf-Stoffelen
 90 jaar H. Antonius van Padua
20 mei Thij Jacobs
 83 jaar H. Antonius van Padua
21 mei Willy Kempen       84 jaar H. Agatha

Uitvaart

28 mei Wim Slangen
 78 jaar H. Agatha
2 juni Annie Cuijpers
 88 jaar H. Jozef
4 juni Toon Kosman
 83 jaar St. Martinus Cuijk
6 juni Anny Lamers-Jans
 88 jaar St. Martinus Cuijk
10 juni Rein Jilisen         82 jaar H. Agatha
17 juni Tini De Langen-Pennings
 77 jaar H. Jozef
25 juni Annie Cuppen-Nooijen
 90 jaar H. Lambertus Beers
27 juni Lowie Vos
 77 jaar H. Lambertus Beers
30 juni Toos Kempen-van der Cruijsen
 89 jaar H. Antonius van Padua
2 juli Mies van der Glas-Ebben
 82 jaar St. Martinus Cuijk
10 juli Frans Reijs 
 66 jaar H. Lambertus Beers
12 juli Geer Hendriks
 97 jaar St. Martinus Cuijk

hadden inmiddels ieder hun aandeel bijgedragen, want bij 
elk schot vlogen de spaanders alle kanten op, gelukte het 
gildebroeder Paul van Raaij met een welgericht 154ste schot 
de laatste resten van de vogel naar beneden te brengen. Na 
de installatie van de nieuwe koning trok het gilde naar de 
Lambertuskerk voor de H. Mis met gilde-eer. Deken pastoor 
Theo Lamers herinnerde in zijn preek de gildebroeders aan 
het verleden en sprak de wens uit dat het gilde in een ge-

zonde toekomst mag blijven voortbestaan.
Hierna werd van een uitgebreide gildemaaltijd in het gil-
delokaal genoten met de gildezusters. Tijdens de maaltijd 
werd gildebroeder Wim Schmitz gehuldigd met zijn 25-jarig 
lidmaatschap en geprezen voor zijn verdiensten voor het 
Lindense gilde. 

Bron: Cuijks Weekblad
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Mariafeesten 
De oudste Mariafeesten danken hun 
ontstaan aan de sterk opkomende 
Mariaverering na het Concilie van 
Efeze (431), toen Maria, de moeder 
van Jezus, als de “Godbarende of 
Moeder van God” werd betiteld. 
Deze feesten - ‘Maria Boodschap’ 
en de ‘Opdracht van de Heer in de 
tempel’ - zijn in eerste instantie 
op Christus gericht en hebben een 
relatie met Kerstmis. Later kwamen 
er feesten waarop Maria als heilige 
geëerd werd: ‘Maria Geboorte’ en 
‘Maria Tenhemelopneming’. Dit laatste feest werd eind zesde 
eeuw door keizer Mauritius in de Oosterse Kerk ingevoerd. Paus 
Sergius I nam het in de zevende eeuw uit het Oosten over. Met 
het feest van ‘Maria Tenhemelopneming’ begint een periode 
waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, 
waaronder ‘Maria Koningin’ (22 augustus, octaafdag van Maria 
Tenhemelopneming), ‘Maria Geboorte’ (8 september) en ‘Naam 
van de Heilige Maagd Maria’ (12 september), ‘Onze Lieve Vrouw 
van Smarten’ (15 september), ‘Onze Lieve Vrouw van de Rozen-
krans (7 oktober). In totaal kent de algemene kalender wel 18 
Mariafeesten.

Op 15 augustus, wordt door katholieke en orthodoxe chris-
tenen wereldwijd Maria Tenhemelopneming gevierd. Met het 
feest wordt herdacht dat de heilige maagd Maria door God 
werd opgenomen in de hemel. Hoewel het feest al sinds de 
6e eeuw een belangrijke plek binnen het geloof inneemt, 
verklaarde paus Pius XII Maria Tenhemelopneming pas in 
1950 tot een officieel katholiek dogma. De eerste vermelding 
van de opneming van Maria in de hemel was afkomstig uit het 
boek Liber Requiei Mariae, dat waarschijnlijk begin 4e eeuw 
geschreven is. Het was vooral bekend binnen de Oosterse Kerk 
waar de gelovigen toen ook al een feest kende dat ze de Ontsla-
penis van de Moeder Gods noemden.

Verschillende interpretaties over Maria
Binnen de kerk bestond nog veel onduidelijkheid over Maria en 
haar opneming in de hemel. Zo wist eigenlijk niemand wanneer 
Maria precies naar de hemel was gegaan en of zij dat deed toen 
ze nog leefde of nadat ze gestorven was. De Bijbel geeft geen 
zekerheid over hoe Maria door God in de hemel werd opgeno-
men, waardoor er veel ruimte was voor speculatie. In de 4e of 
5e eeuw werd in het boek De Obitu S. Dominae aan de hand van 
de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament beweerd 
dat Maria levend en met haar hele lichaam naar de hemel ging. 
Duidelijkheid kwam er nooit, maar vanaf eind 5e eeuw werd de 
verering van Maria steeds belangrijker binnen de kerk.

Keizer Maurikios legt datum vast
De patriarch van Alexandrië, Theodosus, schreef in 556 dat er in 
Egypte twee dagen waren waarop Maria centraal stond. Op 16 
januari herdachten de Egyptenaren de dood van Maria, terwijl 
zij op 9 augustus haar opneming in de hemel vierden. De Byzan-
tijnse keizer Maurikios stelde in 600 de datum voor zijn gehele 

rijk vast op 15 augustus. Kort daarna verspreidde de Mariave-
rering zich naar West-Europa. Paus Sergius I maakte rond 700 
melding van het feest en paus Leo IV erkende Maria Tenhemel-
opneming halverwege de 9e eeuw als officieel katholiek feest.
 

Dogma van paus Pius XII
In Europa werd het feest vanaf de 9e eeuw in verschillende 
vormen gevierd, maar de protestanten zagen na de Reformatie, 
die begon rond 1517, af van de Mariaverering. Zij baseerden 
hun geloof direct op de Bijbel en daarin was geen melding 
gemaakt van de Tenhemelopneming van Maria. Na de Reforma-
tie kwam er binnen de katholieke kerk steeds meer roep om de 
hemelopneming tot een dogma te maken. Dat gebeurde echter 
pas in 1950 toen paus Pius XII vastlegde ‘dat de heilige maagd 
Maria na haar aardse leven met lichaam en ziel is opgenomen in 
de hemel’. 

Wereldwijde vrije dag, maar niet in Nederland
In vrijwel alle traditioneel katholieke of orthodoxe landen is 
Maria Tenhemelopneming een verplichte vrije dag. Onder meer 
in België, Frankrijk, Spanje en Italië is dat het geval. Voor 
vrouwen en meisjes met de naam Maria was dit vroeger ook een 
speciale dag. Zij vierden dan hun naamdag, eigenlijk een extra 
verjaardag. Wegens de protestantse achtergrond van Nederland 
is dat hier nooit het geval geweest. Aangezien Nederlandse 
katholieken geen vrije dag krijgen houden veel kerken ’s avonds 
als alternatief voor de feestdag een speciale dienst.

Weerspreuken Maria Hemelvaart
Is het weer op Maria Hemelvaart uitgelezen
Zo zal de herfst ook voortreffelijk wezen.

Regen op Maria Hemelvaart
Is weinig wijn en slecht van aard

Maria Hemelvaarts zonneschijn
Brengt goede wijn.

Is 15 augustus goed en klaar
Wordt het een goed bijenjaar.

Na ons Lief Vrouwke Hemelvaart
Draait het weer zijne staart.

22 augustus Maria Koningin: 
Koningin van de engelen, koningin van de vrede, koningin van 
het gezin.
Op 22 augustus viert de Rooms-katholieke kerk de gedachtenis 
van de Heilige Maagd Maria, Koningin van hemel en aarde. Het 
feest werd vanaf 1870 officieel gevierd door de Spaanstalige 
bisdommen in de wereld, maar de praktijk ervan gaat veel 
verder terug. In 1955 voerde Paus Pius XII (1876-1958) het feest 
in voor de hele Rooms-katholieke kerk, te vieren op 31 mei, 
aan het einde van de Mariamaand. Op het Tweede Vaticaans 
Concilie in 1969 werd besloten het feest te verplaatsen naar 22 
augustus, een week na Maria Tenhemelopneming. Volgens de 
geheimen van de rozenkrans volgt na het feest van 15 augus-
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tus de kroning van Maria in de hemel. Een 
logischer plaats dus op 22 augustus. De 
traditie is afkomstig uit de middeleeu-
wen. In de Litanie van Loreto, een ritueel 
gebed, wordt Maria met haar officiële titels 
aangeroepen. Daaronder zijn o.a. ook 
diverse koninginnentitels, zoals Koningin 
van de engelen, van de aartsvaders, van de 
apostelen, van de vrede, van alle heiligen 

en Koningin in de hemel opgenomen. Hoewel de oudste tekst 
van de litanie dateert uit de 15e eeuw (het Dillingen manus-
cript), heeft kunsthistorisch en taalkundig onderzoek uitgewe-
zen dat de tekst in ieder geval teruggaat tot de twaalfde eeuw. 
Zo wordt de gebeurtenis afgebeeld op het mozaïek in de apsis 
van de Santa Maria in Trastevere, dat dateert uit de twaalfde 
eeuw, en op bijvoorbeeld het Mariaportaal van de kathedraal 
van Reims. Dat de Litanie van Loreto niet alleen een overblijfsel 
uit vroeger tijden is bewijst het feit dat paus Johannes Paulus 
II (1920-2005), in navolging van eerdere pausen, twee regels 
heeft toegevoegd. In 1980 ‘Moeder van de Kerk’, en in 1995 
‘Koningin van het gezin.’

Kerk viert feest Maria Geboorte
De officiële liturgie spreekt van Maria Geboorte, maar kortweg 

mag het ook de verjaardag van Maria worden genoemd. Dat is 
het feest dat op 8 september op de liturgische kalender staat. 
De geboortedag van Maria wordt sinds de zesde eeuw gevierd. 
De verering is ontstaan in Jeruzalem en werd daar gevierd als 
kerkwijdingsfeest van een basiliek die was toegewijd aan de H. 
Anna, de moeder van Maria. Rond de kerk ontwikkelde zich ook 
een devotie die vooral de geboorte van Anna’s dochter Maria 
centraal stelde. Vanuit Jeruzalem verspreidde de devotie van 
Maria Geboorte zich naar het westen, waar het feest sinds de 
Middeleeuwen tot de belangrijke Mariafeesten behoort. Over de 
kinderjaren van Maria is nauwelijks iets bekend. Wel zijn er en-
kele oude apocriefe (niet in de bijbel opgenomen) geschriften, 
waarin de geboorte en de jeugd van Maria beschreven wordt. 
De kern achter het feest van Maria Geboorte is dat de verlos-
sing van de mensheid eigenlijk al bij de geboorte van Christus’ 
moeder begon. Maria was immers als enige zonder erfzonden 
(onbevlekt) ontvangen. De datum van het feest van Maria Onbe-
vlekt Ontvangen (8 december) hangt hier ook mee samen, want 
die precies negen maanden vóór de geboortedatum.
 

Weerspreuken
Op Maria Geboort, trekken de zwaluwen voort.
Het weer van Lieve Vrouw Geboort,
duurt gaarne zo vier weken voort.

5. Ik vind de 
boeken van Gero-
nimo Stilton leuk 
(fantasia) - avon-
turenverhalen. 
Van de bijbel 
vind ik de Ark 
van Noah mooi.

6. B-Brave - ik laat je los, het is een gevoelig nummer 
en daar hou ik van vooral ook om zelf te zingen.

7. Ik heb geen advies voor pastoor Theo of de parochie. 
Ik kan het goed met hem vinden. Ik hoop ook dat de 
parochie St. Martinus kerk (lang) blijft bestaan. Ik vind 
het jammer dat de St. Jozef weg gaat.
 
8. Ik wil de pen graag doorgeven aan Bart van der Zan-
den, hij is mijn koormeester en ook een goede vriend.

1. Mijn naam is Michael Heuts, ik ben 13 jaar. Ik woon al 
vanaf mijn geboorte in de Valuwe.

2. Aangezien ik nog maar 13 jaar ben heb ik nog geen 
beroep, maar ga ik naar school. 
Ik ben nu bijna klaar met groep 8 van ‘t Startblok en ga 
volgend jaar naar het Merlet College Grotestraat. 
Wel heb ik sinds kort een krantenwijk, maar ik wil daar 
niet mijn beroep van maken, haha. 
Ik zal graag iets willen gaan doen met muziek/TV.

3. Wij gaan maar zelden op vakantie, wel ben ik in mijn 
jongere jaren 1 keer naar Frankrijk geweest en vorig 
jaar naar Tjechië.
 
4. De YouTube gamemeneer (Dan). Zelf heb ik ook een 
Youtube kanaal, maar ik heb nog niet zoveel abonnees. 
Ik vind Najib (cabaratier) ook geweldig. Ik zou graag 
cabaratier willen worden. Ik hou van grappen maken.

Martinuspen
 1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
 2. Wat is of was je beroep? Heb of had je het naar je zin? Wat vind je er bijzonder of mooi aan?  
  Wat doe je voor de parochie?
 3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?
 4. Wie is je grootste inspiratiebron? Waarom?
 5.  Welk boek zou je iedereen aanraden? Waarom? 
  Wat is je mooiste bijbelverhaal?
 6. Welk lied(je) vind je het mooist? Waarom?
 7. Welk advies zou je onze pastoor willen meegeven? 
  Wat wens je de parochie toe?
 8. Aan wie geef je de Martinuspen door?

Michael Heuts



 Pagina 20 De Mantel nummer 15, juli 2016

Dinsdag 9, 16, 23, 30 augustus
Paus Franciscus ontpopt zich als een paus met een 
missie. Hij haalt de bezem door het Vaticaan, rekent 
keihard af met corruptie en zelfverrijking en strijdt vol 
overgave tegen armoede en onrecht. Miljoenen mensen 
laten zich door hem inspireren. Hoe slaagt deze paus 
erin om het negatieve imago van de katholieke kerk te 
kantelen? In de nieuwe EO-serie  ‘In de Ban van de Paus’ 
gaat Andries Knevel op zoek naar het geheim achter het 
succes van paus Franciscus.

Paus Franciscus snappen in 5 stappen
Spoedcursus voor evangelischen en protestanten

Paus Franciscus inspireert velen, gelovig en ongelovig, 
katholiek en protestant. Maar zijn uitspraken roepen 
ook vaak verwarring, weerstand en ergernis op. Hoe 
moeten we zijn woorden duiden? Anton de Wit geeft een 
mini-cursus ‘Paus Franciscus duiden’. Als we een contro-
versiële uitspraak van de paus willen snappen, beginnen 
we het beste met deze vijf vragen aan onszelf:

1. Wat zei hij precies?
De eerste en misschien voornaamste regel bij het 
duiden van uitspraken van de paus: ga naar de bron. 
Vertrouw niet blind op verkorte en bewerkte verslagen 
uit tweede of derde hand, zoek naar de onverkorte, 
oorspronkelijke uitspraken. In het geval van de paus zijn 
er altijd letterlijke transscripties van de betreffende 
gesproken tekst op internet te vinden, die vaak al een 
heel ander licht op de zaak werpen.

2. Op welk podium zei hij het?
Andries Knevel merkte tijdens het genoemde symposium 
ook op, dat de paus op verschillende podia verschillende 
boodschappen verkondigde, of de boodschap in elk 
geval anders verpakte. Mij lijkt dat volstrekt evident, 
en ook niet per se problematisch. Maar het is goed je 
ervan bewust te zijn: waar zei de paus het, voor welk 
publiek, in welke context? Waren het opmerkingen uit 
de losse pols op de inmiddels beruchte persontmoetin-
gen in het pauselijke vliegtuig? Of was het een officiële 
tekst? En zo ja, tot wie was die gericht? Tot politieke 
leiders of leden van een religieuze orde, tot de menigte 

‘In de Ban van de Paus’

De parochie uit
op het Pieterplein of een kritische journalist? Het maakt 
nogal uit. Niet alles weegt even zwaar, niet alles is even 
belangrijk – en nee, niet alles (beter gezegd: bijna niks) 
wat de paus zegt verdient het zo vaak verkeerd begre-
pen predicaat ‘onfeilbaar’.

3. Wie duidde het?
In één van de fragmenten uit de tv-serie ‘In de ban van 
de paus’ die op het symposium getoond werden, merkte 
managementgoeroe Ben Tiggelaar iets interessants op: 
charisma, ook dat van de paus, bestaat eerst en vooral 
‘in the eye of the beholder’. Wij dichten de paus al-
lerlei eigenschappen toe, projecteren onze wensen en 
verwachtingen op hem, of als we niet zo’n hoge dunk 
van hem hebben: onze teleurstellingen en angsten. 
Als je duidingen en commentaren leest op de woorden 
en daden van paus Franciscus, is het goed dat in het 
achterhoofd te houden. Vaak zeggen de commentaren 
meer over de commentator zelf dan over de paus. We 
lezen dan vooral wat die persoon hoopt of vreest wat de 
paus zegt, of wat we zelf hopen of vrezen wat hij zegt. 
Ook daarom: zie punt 1.

4. Wat zei hij nog meer?
Als je dan leest wat hij precies zei, maak dan ook 
meteen van de gelegenheid gebruik om te lezen wat 
hij nog meer allemaal zei. In de meeste gevallen is dat 
namelijk interessanter dan waar de ophef over gaat. Op 
het obsessieve af is onze samenleving geïnteresseerd 
in alles wat direct of indirect met seks te maken heeft. 
Moeiteloos weten journalisten dan ook die paar zinne-
tjes uit een lange tekst te lichten die bijvoorbeeld over 
homoseksualiteit of huwelijksperikelen gaan, of lijken 
te gaan. De paus heeft het echter over veel meer dan 
dat, en het loont heus de moeite daar ook kennis van te 
nemen – je zou er zomaar iets van kunnen leren.

5. Wat zegt hij nou eigenlijk?
Blijf kortom kalm, en luister eerst eens wat paus 
Franciscus eigenlijk ten diepste te zeggen heeft. Zijn 
woorden en daden kunnen ons bevreemden, verwarren, 
ergeren. Maar daarin is hij enkel een trouwe navolger 
van Jezus Christus zelf, wiens woorden en daden ons 
eveneens bevreemden, verwarren en ergeren (of dat 
zouden moeten doen; wie zich nooit ergert aan Jezus 
luistert maar half!).
Misschien is de werkelijke uitdaging steeds om met 
die verwarring om te gaan zoals Maria dat deed. In het 
Lukas-evangelie staat tot twee keer toe die prachtige 
frase: “Maria bewaarde dit alles in haar hart.” Steeds is 
dat wanneer zij onthutsende, moeilijke, ontregelende 
dingen hoort van of over haar zoon. Zij laat zich niet 
gek maken, blijft nuchter en bescheiden, houdt ver-
trouwen, overweegt geduldig, kauwt langzaam op de 
woorden. Dat is de beste manier om met de ‘paus van 
de verwarring’ om te gaan: ga in de leer bij Maria, en 
bewaar wat hij zegt en doet in je hart.
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Een nieuwe petitie is gestart voor de vrijlating van Asia 
Bibi, de christelijke vrouw uit Pakistan die vals wordt 
beschuldigd van blasfemie, daarvoor ter dood is veroor-
deeld, opgesloten zit sinds 2010 en nu in afwachting is 
van een definitieve gerechtelijke uitspraak.

Europese Parlement
Er is nu goede kans dat het Europese Parlement een of-
ficiële oproep gaat doen om Asia Bibi vrij te laten en om 
respect voor religieuze vrijheid in Pakistan en elders. 
Europees Parlementslid Antonio Tajani heeft een ge-
schreven verklaring opgesteld over de zaak van Asia Bibi 
en als een meerderheid van stemmen (50% +1) de ver-
klaring ondertekent, zal de hoge vertegenwoordiger van 
de Europese Unie voor Buitenlandse zaken, Frederica 
Mogherini, worden gevraagd zich met de zaak van Asia 
Bibi te bemoeien en in het algemeen met maatregelen 
die de religieuze vrijheid bevorderen.

Nieuwe petitie
Met de nieuwe petitie, kunnen wij ons steentje bijdra-
gen door de leden van het Europees Parlement op te 
roepen de verklaring te steunen. Van harte aanbevolen! 
Gaat u voor deze petitie naar: http://www.citizengo.
org/en/pr/35107-new-way-save-asia-bibi

Nieuwe actie vrijlating Asia Bibi

Bron: https://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/paus-
franciscus-snappen-in-5-stappen/
Anton de Wit: Journalist, auteur en redacteur van 
beroep. Geboren in 1979 in Bergen op Zoom, nu al weer 
enige jaren woon- en werkachtig in Nijmegen. Legt 
zich toe op het schrijven van blogs, columns, essays en 
boeken. Vaak met een levensbeschouwelijke insteek, 
waarbij Anton zijn eigen katholieke achtergrond niet 
onder stoelen of banken steekt. 

Onlangs is het boek Kerkinterieurs in Nederland ver-
schenen. Hierin worden de 100 meest opmerkelijke 
kerkinterieurs belicht, verspreid over het land en in alle 
gezindten. Ook de St. Martinuskerk Cuijk is er in opge-
nomen, waar wij uiteraard zeer trots op zijn. Het boek 
is te koop in de reguliere boekwinkel, via bol.com of op 

Kerkinterieurs in Nederland

De pastorie, 
Kerkstraat 10, 

Cuijk

de site van de uitgeve-
rij: http://wbooks.com/
winkel/geschiedenis/
kerkinterieurs-in-neder-
land-3/

Een vast onderdeel van 
onze vakantie in het 
buitenland is voor velen 
een bezoek aan een 
kerk. 

Maar waarom doen we 
dat in eigen land niet?  
Kerkinterieurs in Nederland laat zien dat de rijkdom 
van het Nederlandse kerkinterieur minstens zo indruk-
wekkend en divers is. Kenmerkend is de middeleeuwse 
kerk met een protestantse inrichting. Maar we heb-
ben ook barokke schuilkerken, uitbundig gedecoreerde 
negentiende-eeuwse katholieke kerken, en strakke 
naoorlogse kerkinterieurs.

In alle perioden van onze bewogen geschiedenis zijn de 
beste kunstenaars, interieurarchitecten, beeldhouwers, 
houtsnijders en schilders ingeschakeld om onze kerken 
van binnen te verfraaien. 
Het boek kost € 49,95.
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Kinderpagina

Op zondag 5 juni was er in de H.Jozefkerk in Cuijk-Noord 
weer een peuter-kleuterviering. Het thema ging dit keer 
over de schepping. Door het warme weer die dag was er 
maar een klein groepje. Maar we hebben samen het schep-

Peuter-kleuterviering pingsverhaal gemaakt. Eerst was er een lege zwarte doos, 
en die hebben we samen gevuld met alle dingen die in het 
scheppingsverhaal voorkomen. Ook hebben we samen leuke 
liedjes gezongen. Er was een mooi knutselproject voor mee 
naar huis te nemen, waar we na afloop tijdens het koffie 
drinken al meteen aan begonnen zijn.  

Jongerennieuws

Het voorbereidingsweekend
18 juli vertrekken 4 jongeren uit onze parochie naar de WJD 
in Krakau. Begin juli was het voorbereidingsweekend met 100 
jongeren en begeleiders. Eén van de jongeren schreef het 
onderstaande blog.

Vrijdag 01-07-2016 
Het kennismakingsweekend van de WJD is begonnen in Nieuw-
kuijk. Bij binnenkomst kregen we ons naamkaartje en kamer-
nummer toegewezen. Goed onthouden dus. We begonnen 
met het eten in ons deelgroepje met het zelf bereide eten. 
Gezellig samen gezeten en elkaar beter leren kennen. Daarna 
gingen we een speurtocht doen met verdiepende vragen. Hier-
bij was het een wedstrijd om zoveel mogelijk ‘‘voetjes’’ te 
verzamelen. Het was erg leuk om door samen te werken een 
team te vormen. Iedereen was al snel open naar elkaar wat 
vertrouwen geeft binnen de groep. Om 21:30 uur een viering 
om de dag af te sluiten. Hierdoor kwam ik helemaal tot rust 
door alle nieuwe indrukken, wat een mooie afsluiter was. 

Zaterdag 02-07-2016
Lekker geslapen van 22:30 uur tot 7:30 uur. Een mooie nacht 
gemaakt (wat een heerlijke bedden hebben ze daar!) en om 
8:30 uur ontbeten. Na het ontbijt was er een presentatie 
over barmhartigheid. Bisschop De Korte deed een woordje 
en gebruikte veel geschiedenis en moeilijke woorden in zijn 
verhaal, waardoor je goed moest blijven opletten. Gelukkig 
kregen we er een stencil bij met de punten. Na afloop gingen 
we met ons deelgroepje zitten en een aantal vragen beant-
woorden. Ook hebben we beperkingen gedeeld, zodat we van 
elkaar weten wat we moeten doen als het niet goed gaat. Het 
was erg verhelderend hoe sommigen hier over spraken. 
Begin van de middag zijn we naar Den Bosch gegaan. Ons 
groepje geel mocht het straatpastoraat bezoeken, waar ver-
schillende mensen komen. Van daklozen tot (ex-)verslaafden 
en ex-gevangenen. Het is zeer indrukwekkend om met deze 
categorie mensen in gesprek te komen. De ex-gevangene die 
binnenkwam was een brede man met tatoeages, getint en zag 
er (vond ik) afschrikwekkend uit. Hij deed één stap over de 
drempel en zei: ‘‘Welkom aan de jongeren van het Bisdom Den 
Bosch’’
Zo zie je maar hoe snel je een oordeel maakt. Hun uiterlijk 
schrikt regelmatig af, maar in gesprek zijn ze net als jij en ik. 
Een oudere vrouw vertelt: ‘‘Vroeger schreef ik ook verhalen/
gedichten. Tegenwoordig kan ik dat niet meer. Nu bezoek ik 
de kerk en ’s avonds kijk ik voetbal, het WK. Voor wie ik ben 

De WJD komt dichtbij... bepaal ik later pas. Degene die het beste speelt.’’
Het is zoveel waard om met deze mensen in gesprek te zijn. 
Dan merk je pas dat echt contact je zoveel meer geeft dan 
contact via Facebook of Whatsapp. 
We hebben met zijn allen een viering bijgewoond waarbij we 
samen hebben gezongen en later de vraag toegeworpen kre-
gen: ‘‘Wat betekent vrede voor jou?’’ Ik dacht dat een enkele 
persoon antwoord zou geven, maar Julia ging het rijtje af. Het 
was zeer verhelderend om zoveel inzichten te ontvangen en 
zo je visie te kunnen verbreden. 

Zondag 03-07-2016
Na het ontbijt hebben we een presentatie gehad over Ausch-
witz. De geschiedenis van de Joden werd verteld en verschil-
lende begrippen werden uitgelegd. Tenslotte een filmpje over 
hoe de mensen naar Sobibor werden geleid en daar behandeld 
werden. Het kwam heel dichtbij voor mij, aangezien ik het 
boek heb gelezen: Ik ontsnapte uit Auschwitz. Een persoonlijk 
verhaal van een overlevende. De presentatie boeide mij heel 
erg en ik denk dat wij er nu goed op voorbereid zijn. 
Na afloop zijn we in ons deelgroepje gaan zitten en hebben 
we gepraat over wat het met ons deed. Het gesprek ging over 
op discriminatie, vluchtelingen en de relatie met God. Heel 
leerzaam. 

Aan het eind van de middag was er een viering, waarbij de 
ouders ook uitgenodigd waren. De ouders die zich opgege-
ven hadden voor de barbecue waren vanaf 15:30 uur welkom 
om samen de viering bij te wonen. Daarna kregen de ouders 
informatie over ons programma en voor de jongeren was er 
een spelparcours uitgezet met vijf soorten spellen. Waaronder 
geblinddoekt een parcours volgen, blikkie trap, drie op een 
rij in het groot, trefbal en een spinnenweb van koord, waarbij 
iedere deelnemer door een ander gat naar de overkant moest 
komen. Veel beweging en samenwerking. 
Tenslotte kwam de presentatie met het programma van het 
Bisdom Den Bosch voor het komende jaar 2016/2017. Nadat 
we hiernaar geluisterd hadden mochten we aanvallen voor de 
barbecue. Er waren lekkere hamburgers, speklappen en saté. 
Inclusief salades, brood enz. 
Het was goed voor elkaar en iedereen genoot ervan. Meerdere 
ouders ontmoet van jongeren uit mijn deelgroepje die erg 
enthousiast waren. 

Ik heb er zin in en zou zeggen: “Tot over twee weken!”

Do Widzenia, 
Rosalie Mulder. 
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diner erbij is en 
luistert naar het 
verhaal 

6. What`s the 
Pressure van 
Laura Tesoro 
(Eurosongfestival 
2016 Belgie) , 
omdat het heel 
mooi is gezongen
7. ik heb geen tip 

8. Daisy van Hoogstraten , het is een vriendin uit mijn 
klas 

1. Ik ben Dominic Benders en woon in op de Braspen-
ningdreef 5 in Cuijk. Ik woon samen met mijn ouders en 
broertje Damian

2. Ik zit op de Waai in groep 6a bij meester Francois . Ik 
heb het naar mijn zin in groep 6A,omdat meneer Francois 
veel grapjes maakt

3. Polen,omdat dat daar veel van mijn familieleden 
wonen,en er is een mooie natuur

4. Paul van Loon,omdat zijn boeken spannend zijn

5.De verdwenen Soepster geschreven door Ineke Kraijo. 
Ik vind dit boek super spannend . Kerstverhaal, ik vind 
het gezellig als iedereen van onze familie  bij het Kerst-

Martinuspennetje
 1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
 2. Op welke school en in welke klas zit je? Heb je het daar naar je zin? Wat is er zo leuk aan?
 3. Waar ga je het liefst op vakantie? Waarom?
 4. Wie is je grootste inspiratiebron? Waarom? 
 5. Welk boek vond je het mooist? Waarom? Wat is je mooiste 
  bijbelverhaal?
 6. Naar welke muziek luister je het liefst? Waarom?
 7. Welk advies zou je pastoor Theo willen meegeven?
 8. Aan wie geef je het Martinuspennetje door?

Dominic Benders

Komen jullie de 
volgende keer 
ook naar de peu-
ter-kleuterviering? 
De precieze datum 
en locatie zal 
later nog bekend 

worden gemaakt, maar het zal in het najaar zijn. We gaan 
er weer iets leuks van maken! Na afloop is er een moment 
van samenkomst en is er voor alle kindjes en (groot)ouders 
wat drinken met iets lekkers. 

Lijkt het je leuk om in enige vorm mee te helpen aan de 
peuter-kleuter vieringen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Het kost je maar vier keer per jaar een paar uurtjes tijd op 
een zondagmiddag, en daar voorafgaand een paar uurtjes 
voorbereiding. Ook als je liever alleen achter de schermen 
mee werkt aan de voorbereidingen, of juist liever alleen op 
de voorgrond met de kinderen op de dag zelf, dan ben je 
van harte welkom een keertje mee te doen! 
Dus kun jij muziek maken, heb jij creatieve ideeën, vind je 
het leuk om met kinderen te werken, of wil je gewoon graag 
je steentje bijdragen? Neem dan contact met ons op via 
email naar info@martinuscuijk.nl of via de Facebookpagina 
H.Martinus. 
 
Vier keer per jaar worden er in de parochie speciale peuter-
kleuter vieringen georganiseerd. Dit zijn vieringen voor de 
allerkleinsten uit de parochie (tot circa groep 3 / 4). Hier-

bij wordt een geloofsthema op een speelse manier toege-
licht, om deze doelgroep vertrouwd te maken met wat het 
geloof is. Zo mogen we met Kerst op kraamvisite het pasge-
boren kindje Jezus wiegen. Met Pasen luisteren we naar het 
Paasverhaal en gaan we eieren zoeken. En verder zijn er nog 
twee wisselende thema’s door het jaar heen. Terugkerende 
elementen zijn altijd een verhaal over een geloofsthema 
afgestemd op de leeftijd, muziek maken en een interactieve 
activiteit of spelletjes passend bij het thema. Na afloop is er 
altijd een moment van samenkomst, met voor de kinderen 
en (groot)ouders iets te drinken met wat lekkers. Zo is er 
gelegenheid om elkaar op een informele manier te ontmoe-
ten, om zo te praten over geloofsthema’s in de opvoeding. 
De liedjes en een kleurplaat of knutselopdracht uit het 
verhaal worden mee naar huis gegeven, om samen thuis het 
thema nog eens te kunnen beleven. 

De peuter-kleuter vieringen met de thema’s Kerst en Pasen 
zijn altijd op 1e Kerstdag en 1e Paasdag om 15.30 uur in de 
St.Martinuskerk in Cuijk-centrum. De twee andere vieringen 
zijn op wisselende data in verschillende kerken binnen de 
parochie. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle updates meld 
je dan aan op de Facebookpagina H.Martinus of schrijf je 
in voor de peuter-kleuter emaillijst via info@martinuscuijk.
nl je krijgt dan enkele weken voorafgaand aan de volgende 
peuter-kleuter viering een bericht met daarin het thema, 
datum en locatie. 



Peuter-kleuterviering

het scheppingsverhaal

Bedevaart naar Katwijk 

vanuit Sint Agatha
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deelgroep met Cuijkse WJD-jongeren

Tien Langen

Gildemis Linden

Jubilarissen 

Jozefdag 2016

Peuter-kleuterviering

“Volg ons”-kaartje WJD

 Kerkpleinconcert 

Gaudete in Domino 


