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Van de redactie
Meimaand Mariamaand vindt u terug in dit blad: van alle ge-
loofsgemeenschappen staan de Mariabeelden verspreid over de 
pagina’s. De bedoeling was om Maria ook op de voorpagina te 
laten prijken, maar het toch een man geworden: onze nieuwe 
bisschop mgr. De Korte. Een mooie vervanging vonden we. Ik 
ben heel erg benieuwd naar eventuele veranderingen die deze 
bisschop meebrengt. Er waren in ieder geval veel positieve 
reacties.

In de afgelopen dagen, eind april en begin mei, was ik met mijn 
man in Athene, even er tussenuit. Tot onze grote verbazing was 
het daar Pasen. Wij wisten het niet, maar het Orthodoxe paas-
feest valt niet altijd op dezelfde dag als het Katolieke paasfeest. 
Waarom? Dat hebben we natuurlijk opgezocht. Tot 325 werd 
Pasen op verschillende data gevierd. Er was geen éénduidige 
regel om de datum te bepalen en alle regio´s hadden een eigen 
traditie. Vanaf 325 werd er besloten dat het paasfeest op een 
zondag moest vallen, en wel de eerste zondag na de eerste 
volle maan in de lente. In 1582 werd in Rome de Gregoriaanse 
kalender ingevoerd. De Orthodoxe kerk hanteert nog steeds 
de Juliaanse kalender voor de berekening van de paasdatum, 
waardoor er jaarlijks een verschil ontstaat. Deze ‘Mantel’ is een 
extra uitgave, er komt nog een blad in juli. Ik wil eenieder graag 
uitnodigen om mee te denken en te schrijven voor ons parochie-
blad. Jong of oud, wel of niet geleerd, man of vrouw, we zijn 
blij met elke schrijver. En of het nu een artikel is, een gedicht, 
een foto of een tekening, met elke bijdrage gaan we aan de 
slag. Neem gerust contact met ons op als u denkt een bijdrage 
te kunnen leveren. Let u wel op ons nieuwe e-mailadres? Het is 
redactie@martinuscuijk.nl. We wensen u nog een mooie Maria-
maand toe.

Moeder Maria
Maria, over de gehele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen, maar of men U 
Ivoren toren noemt of Gulden Huis, vòòr alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt onder het kruis
van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.

Toon Hermans
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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 20 juni 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.



In de afgelopen 
periode ben ik door 
de vicaris-generaal 
benaderd om op ver-
zoek van de bisschop 
een dekenbenoeming 
op mij te nemen. Na 
enkele gesprekken is 
deze benoeming per 
1 april ingegaan. 
Het dekenaat is 
Boxmeer – Cuijk – 
Gemert. Een groot 
gebied, met op dit 
moment 6 paro-
chies. Het deken-
schap vraagt dat ik 
een aantal over-
leggen houd met zowel het bisdom als de pastores, om 
zowel de lijn met het bisdom en de pastores/besturen 
kort te houden als ook binnen het dekenaat contacten 
te onderhouden. 

Kort na de dekensbenoeming kwam ook de benoeming 
van onze nieuwe bisschop, mgr. Gerard de Korte. Op 
14 mei zal hij de zetel van het bisdom in bezit nemen. 
Elders in het parochieblad leest u meer over hem. De 
komende maanden begint mgr. De Korte met een ken-
nismakingsronde. Zo begint hij in mei en juni met een 
bezoek aan alle 12 dekenaten van ons bisdom om kennis 
te maken met dekens, pastores en besturen. Wij zijn 
blij dat paus Franciscus mgr. De Korte benoemd heeft in 
ons bisdom en we wensen hem veel wijsheid en zegen 
toe.

Naast de benoemingen op dekenaal en diocesaan vlak 
moeten we ook naar onze eigen parochie kijken. Het 
bestuur heeft met het beleidsplan de ronde langs de 
kerken gemaakt en de afsluitende bijeenkomst gehou-
den in Vianen. In dit parochieblad vindt u de antwoor-
den op de vragen die op deze avond gesteld zijn. Na de 
inbezitname van het bisdom door mgr. De Korte zal aan 
hem het beleidsplan ter goedkeuring worden toegezon-
den.

Ondertussen kampen we met de invulling van het litur-
gisch rooster. Door diverse omstandigheden kan er min-
der beroep gedaan worden op assistenties van de Kruis-
heren. Dat betekent dat in het huidige rooster, waar 
dit gewoon is, niet alle diensten vanzelfsprekend met 
eucharistievieringen ingevuld kunnen worden. U heeft 
dat wellicht in de afgelopen weken al kunnen merken 
op diverse plaatsen. In overleg met liturgiewerkgroe-
pen van onze geloofsgemeenschappen proberen we in 
zo goed mogelijk overleg het rooster in te vullen. We 
willen in ieder geval proberen te garanderen, zoals 
bij het instellen van het huidige liturgische schema 

afgesproken, dat er in de parochiekerk (St. Martinus, 
Cuijk-centrum) om 11.00 uur altijd een eucharistievie-
ring is. In de andere kerken zal dit gebeuren naarmate 
er assistenten beschikbaar zijn. In het overleg met de 
werkgroepen liturgie zal er nagedacht worden over een 
aangepast vakantierooster.

Er liggen vragen en uitdagingen voor ons in de komende 
tijd, maar samen kunnen we de toekomst aan, om het 
met de woorden in de wapenspreuk van onze nieuwe 
bisschop te zeggen: “Confidens in Christo”, “In vertrou-
wen op Christus”.

Theo Lamers
pastoor-dekenPastoor Theo Lamers

Woord van de pastoor: “In vertrouwen op Christus” 
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De juiste man op de juiste tijd op de juiste plaats
Gerard de Korte in 
Den Bosch? Dat is 
kort samengevat: 
de juiste man op 
de juiste plaats op 
het juiste moment. 
Eigenlijk zeggen 
de titels van zijn 
boeken alles, zoals 
een bevriende pas-
tor uit het Bossche 
me zei: ‘Bouwen 
in vertrouwen’ en 
‘Hartelijk katho-
liek’. In Kempen 
en Meierij is de 
lente al begonnen!

Gerard de Korte (Vianen, 13 juni 1955) werd in 1987 tot 
priester gewijd. Sinds 2008 is hij bisschop van Gronin-
gen-Leeuwarden. Daarvoor was hij hulpbisschop van 
Utrecht (2001-2008) en rector van de priesteropleiding 
Ariënskonvikt in Utrecht (1992-1999). 

De Korte studeerde theologie aan de Katholieke Theolo-
gische Universiteit Utrecht (KTU), één van de voorlopers 
van de huidige Faculteit Katholieke Theologie (Universi-
teit van Tilburg). In 1994 promoveerde hij aan de KTU in 
de theologie.

De Korte volgt op 14 mei, als zeventiende bisschop van 
Den Bosch, Antoon Hurkmans (71) op die vorig jaar om 
gezondheidsredenen zijn ontslag aanbood aan paus 
Franciscus. In september 2015 maakte het bisdom Den 
Bosch bekend dat de paus het ontslag had aanvaard.
De Korte, in 2015 benoemd tot de eerste Theoloog des 
Vaderlands en lid van het ‘Theologisch Elftal’ van dag-
blad Trouw, staat bekend als een pastoraal en collegiaal 
bestuurder. Binnen de bisschoppenconferentie is hij de 
verantwoordelijke voor kerk & samenleving. Hij trad op 
als woordvoeder toen het seksueel misbruikschandaal in 
de rk kerk in volle hevigheid losbarstte. Met dat optre-
den oogstte hij veel lof.
Met zijn benoeming laat De Korte veelgenoemde col-
lega’s als monseigneur Mutsaerts (hulpbisschop van 
’s-Hertogenbosch) en monseigneur Hoogenboom (hulp-
bisschop van Utrecht) achter zich. Wie de nieuwe bis-
schop van Groningen-Leeuwarden gaat worden, is op dit 
moment nog niet bekend. Net zoals in ’s-Hertogenbosch 
zal het kathedraal kapittel van het Groningse bisdom 
een drievoudige aanbeveling doen, die via de nationale 
bisschoppenconferentie en de nuntius aan de paus zal 
worden overhandigd. De gehele procedure kan weken 
tot maanden duren.
Bron: katholiek.nl

Verslag Omroep Brabant
http://www.debezieling.nl/brabantse-lente-gerard-de-
korte-bisschop-den-bosch/

Mgr. Gerard de Korte 

Bisschopswapen Mgr. dr. G.J.N. de Korte
Met de benoeming van Mgr. De Korte als zeventiende 
bisschop van ‘s-Hertogenbosch is voor hem ook een 
nieuw bisschopswapen ontworpen. 
Het toont een gouden schild met daarop een arend of 
adelaar met geopende, naar boven gerichte vlucht, met 
een inktkoker in de snavel en om de kop een gouden 
aureool. De adelaar is het symbool van de H. Johannes 
Evangelist, patroon van het bisdom en de kathedraal. 
Dit gouden schild is gebaseerd op het wapen van het 
bisdom.

Daarvoor een zilveren hartschild, beladen met een ge-
golfde balk van azuur en vergezeld van drie zuilen van 
sabel. Dit is het wapen van Vianen, de geboorteplaats 
van bisschop De Korte, met daarin een verwijzing naar 
Christus als bron van levend water (Johannes 4). Dit 
zilveren hartschild is de helft van het bisschopswapen 
van bisschop De Korte als bisschop van Groningen-Leeu-
warden.

Achter het schild een voordraagkruis overtopt met een 
priesterhoed met ter weerszijden van het schild zes 
kwasten, alles van sinopel.
Bisschop De Korte heeft gekozen voor een nieuw wapen 
om aan te geven dat voor hem een nieuwe fase in zijn 

leven als 
bisschop 
aanbreekt. 
Hij wil de 
komende 
tijd zijn 

beste krachten voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch 
te geven. Mgr. De Korte zal dat doen vanuit het motto 
dat hij in 2001 bij zijn bisschopswijding in Utrecht koos: 
Confidens in Christo/ In vertrouwen op Christus.
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Van het kerkbestuur
Aan de parochianen en belangstellenden,

Op 16 februari j.l. heeft het parochiestuur H. Martinus een 
afsluitende inspraakavond gehouden om te reageren op het 
beleidsstuk “Een nieuwe mantel voor Martinus” in ‘t Akker-
tje in Vianen. Deze avond werd vooraf gegaan door meer-
dere raadplegings- en informatieve bijeenkomsten alsmede 
bijeenkomsten in alle 7 kerken van onze parochie.
Op de avond in Vianen waren ongeveer 80 mensen aanwezig 
en er werd ruim gebruik gemaakt van de inspraakgelegen-
heid door aanvullende informatieve of verduidelijkende 
vragen te stellen, meningen te geven of suggesties te doen. 
Dit was overigens niet alleen het beeld van die avond maar 
ook van de andere bijeenkomsten. 
Het beeld van deze bijeenkomsten is dat in zes van de ze-
ven geloofsgemeenschappen met begrip en instemming op 
de beleidsnota werd gereageerd. De instemming betrof zo-
wel het pastorale deel als het gebouwenplan in het nieuwe 
beleid. Eén geloofsgemeenschap is het niet eens met de 
nieuwe uitgestippelde weg voor de toekomst van de paro-
chie. In bijgaande nota van antwoord vindt u op alle vragen 
en opmerkingen die op deze avond zijn gesteld antwoorden 
en meningen van het bestuur.
Zowel het beleidsplan als de nota van antwoord zijn nu 
definitief door het bestuur vastgesteld. Het bestuur heeft 
geen aanleiding gezien om tot wijziging van het beleidsplan 
te komen, met dien verstande dat de nota van antwoord als 
een integraal onderdeel van het beleidsplan moet worden 
beschouwd. De meningen of standpunten die het bestuur in 
de nota van antwoord heeft ingenomen maken dus deel uit 
van het nieuwe beleid.
Het beleidsplan inclusief de nota van antwoord worden nu 
ter bespreking en ter goedkeuring aan de bisschop voor-
gelegd. De uitvoering van het nieuwe beleid willen we nu 
reeds ter hand nemen. Wij willen de hierna volgende nota 
van antwoord van harte bij u aanbevelen.

April 2016, Het bestuur van de parochie H. Martinus

Nota van antwoord 
naar aanleiding van reacties op het beleidsplan “Een nieuwe 
mantel voor Martinus” die zijn gegeven tijdens de inspraak-
avond op 16 februari 2016 te Vianen.
Deze antwoorden zijn tot stand gekomen op basis van het 
gemaakte verslag van de bespreking in ’t Akkertje d.d. 16-
2-2016. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt de vraag/
opmerking alsmede de plaats van herkomst cursief her-
haald.

Vianen: Complimenten voor de zorgvuldige aanpak. 
Dank voor complimenten.

Vianen: Waarom pachtgronden die nog geld opbrengen niet 
handhaven?
Pachtgronden die geld opleveren worden zeker gehand-
haafd.

Vianen: Zorgen over verpaupering als de gebouwen niet 

volgens plan in andere handen komen. Bijv. een verstopte 
regenpijp levert al snel acute problemen op.
Aan de gebouwen zal minstens minimaal noodzakelijk on-
derhoud plaatsvinden om ze wind- en waterdicht te houden.

Vianen: Zelf actief in de liturgie en ik heb er wel vertrou-
wen in dat er nieuwe vormen ontstaan.
Het bestuur deelt de opvatting dat leken actief kunnen 
zijn in de liturgie. Vertrouwen in het ontstaan van nieuwe 
vormen liturgie is de basis om dit ook daadwerkelijk vorm 
te kunnen geven. Dank voor dat vertrouwen.

Vianen: Hoe is het gesteld met de diaconie en andere ter-
reinen?
Voor wat betreft de diaconie en andere terreinen zullen 
naast bestaande ook nieuwe initiatieven worden genomen 
nadat hiervoor samen met parochianen en/of werkgroe-
pen uitwerkingsplannen zijn opgesteld. Binnen het bestuur 
krijgt dit een duidelijk accent. We hopen de eerste opzet 
voor de totstandkoming van de uitwerkingsplannen dit jaar 
te kunnen presenteren.

Vianen: Het is van groot belang om vrijwilligers gemoti-
veerd te houden en nieuwe aan te trekken.
Het bestuur deelt die mening. Daarom wordt ook ingezet 
om samen met de parochianen de parochie vorm te geven 
en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

COLLECTION

V I N T A G E  P H O T O  F R A M E S

SINCE 1948

Linden



COLLECTION
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SINCE 1948

St. Agatha

 Pagina 6 De Mantel nummer 14, mei 2016

Cuijk: laten we ook aandacht besteden aan verdieping van 
ons geloof en vooral vurig bidden niet vergeten.
Eén van de aandachtpunten in het pastorale beleid is ook 
de verdieping (catechese). Het beleidsplan biedt aankno-
pingspunten in de vorm van het aanbieden van catechese en 
andere educatie. Hieraan zal verder vorm gegeven moeten 
worden.

Vianen: Welke toezegging heeft u van de gemeente i.v.m. 
het eventueel wijzigen van bestemmingsplannen?
De gemeente heeft aangegeven serieus mee te willen kijken 
naar en werken aan wijziging van bestemmingsplannen.

Vianen: Zal de verkoop van het parochiehuis niet moeilijk 
zijn omdat men niet wie de nieuwe buren kunnen worden 
vanwege herbestemming van de kerk?
Verkoop van het parochiecentrum/vm. pastorie zonder te 
weten wat de bestemming van de kerk in Vianen wordt 
kán een belemmering zijn maar het zou ook gezamenlijk 
verkocht kunnen worden.

Vianen: Wat zijn de toekomstplannen voor de kerkhoven?
De kerkhoven blijven eigendom van de parochie en de 
functie wordt niet gewijzigd. M.a.w. deze blijven gewoon in 
gebruik (ook als de kerk wordt verkocht).

Vianen: Wat voor toekomst is er voor de koren, gaan we 
wisselen of opheffen?
Koren opheffen is niet aan de orde. Ook hier zal in samen-

spraak met de besturen van de koren gekeken worden of 
er uitgewisseld c.q. samengewerkt of samengevoegd zal 
worden. Met de dames- en herenkoren heeft hierover al een 
eerste gesprek plaats gevonden.

Anoniem: Waar gaat de kerkbijdrage heen?
Evenals nu komt de kerkbijdrage na sluiting van de ge-
bouwen ten goede aan de parochie. De kerkbijdrage is de 
belangrijkste bron van inkomsten voor de parochie, waaruit 
alle uitgaven van de parochie inclusief geloofsgemeenschap-
pen (pastoraal en bestuurlijk) voldaan moeten worden.

Anoniem: Kunnen er nog uitvaarten plaatsvinden in de kerk 
die sluit?
Zolang de kerkgebouwen gebruikt worden kunnen uit-
vaarten of huwelijken in die gebouwen worden gehouden. 
Wanneer deze gebouwen zijn gesloten kan dit in de nog in 
gebruik zijnde kerkgebouwen of in vervangende locaties, dit 
is mede afhankelijk van de herbestemming van het gebouw.

Anoniem: Hoe zit het met de koren?
Hiervoor zij verwezen naar het hiervoor gegeven antwoord.

Anoniem: Als de kerk dicht gaat en er kunnen in ’t Akkertje 
vieringen gedaan worden, hoe vaak worden er dan vierin-
gen gedaan?
Hoe vaak vieringen in het Akkertje gehouden kunnen wor-
den is afhankelijk van de wenselijkheid, de beschikbaarheid 
van de voorganger(s), koren, vrijwilligers, enz..

Cuijk: Goed besluit om de grootste kerk open te houden. 
Biedt mogelijkheden voor het bij diensten aanwezig zijn 
van 400-600 personen. Extra aandacht voor de kleine kerk 
van Linden (intiemste). Heeft waarschijnlijk de laagste 
onderhoudskosten (als laatste dicht?). 
Het bestuur deelt de mening om de grootste kerk open te 
houden. De kleine kerk van Linden is in de planning voor-
zien om als een van de laatste gesloten te worden.

Cuijk: De kerken van Beers, Cuijk, Katwijk en Linden zijn 
monumenten: onderzoeken wat er van dit historisch en 
cultureel erfgoed toch behouden kan blijven.
In het beleidsplan is reeds voorzien om de kerkgebouwen 
van Beers, Cuijk, Katwijk en Linden als (rijks)monumenten 
en historisch en cultureel erfgoed te behouden. Dit geldt 
ook voor de historische en cultureel waardevolle inventaris.

Linden: De Lindense kerk is de enige kerk op de schaal van 
haar geloofsgemeenschap. Dit verklaart veel. 
Erkend wordt dat de kerk in Linden de enige is op de schaal 
van haar geloofsgemeenschap.

Vianen: Bestuur geeft zeer goede, duidelijke motivatie aan 
voor elke geloofsgemeenschap.
Dank hiervoor.

Anoniem: Hoe staat het met de toekomst van de koren, 
repetitieruimte en eventuele bijdragen?
Betreffende de toekomst van de koren zij verwezen naar 
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het eerdere antwoord. Aanvullend kan worden gemeld dat 
voor de koren repetitieruimten beschikbaar zullen blijven 
c.q. zullen worden gezocht. Met de dames- en herenkoren 
is intussen overleg geopend om de kosten te verlagen c.q. 
bezuinigingsvoorstellen te doen.

Vianen: Als de kerk in Vianen weg gaat zou het mooi zijn als 
bij de grote eikenboom een Antoniuskapelletje zou komen.
Bij sluiting van het kerkgebouw in Vianen bezien of een 
Antoniuskapelletje gerealiseerd kan worden, neemt het 
bestuur op zich.

Linden: De metafoor “Mantel” heeft twee kanten. De soci-
ale kant en de financiële kant. Er is sprake van een sterf-
huisconstructie.
Het bestuur erkent graag de meerdere kanten van de meta-
foor “Mantel” en juist om die reden is hiervoor ook geko-
zen. Zoals in het beleidsplan is uitgelegd worden diverse 
maatregelen voorgesteld, juist ter voorkoming van een 
sterfhuisconstructie. Indien deze niet voldoende blijken te 
zijn zullen aanvullende maatregelen worden voorgesteld.

Linden: Houdt de regenboogopvatting ook communie uitrei-
king door leken in?
Communie uitreiken door leken in eucharistievieringen 
vindt al plaats. Communie uitreiken door leken in woord- 
en communiediensten is afhankelijk van het beleid van 
de bisschop. Met de komst van de nieuwe bisschop is het 
mogelijk dat het beleid verandert, zoals dat ook op andere 
vlakken kan veranderen. Het is op dit moment afwachten 
en de nieuwe bisschop tijd geven om zijn beleid te kunnen 
ontwikkelen. Afhankelijk daarvan zullen mogelijkheden 
aangepast worden. O.a. daarom is het de keuze van het 
bestuur om dit beleidsplan ter goedkeuring bij de nieuwe 
bisschop neer te leggen.

Linden: Wie wijst aan wat de moederkerk is?
De “moederkerk” wordt niet aangewezen. Echter op basis 
van de historie en het ontstaan van de parochies, i.c. de 
huidige geloofsgemeenschappen, vindt het bestuur het 
toepasselijk om de oorspronkelijke parochie en daarmee 
de Martinuskerk Cuijk als “moederkerk” te duiden. Hierbij 
zij ook opgemerkt dat tijdens het fusieproces door de toen 
zes fuserende parochies de Martinuskerk in Cuijk reeds is 
aangewezen als de parochiekerk.

Linden: De totale visie op het pastoraat wordt gemist. Wat 
voor soort kerk/parochie willen wij zijn? Traditioneel, kri-
tisch, open en op anderen gericht, ook op mensen die niets 
met onze kerk en parochie hebben?
Een parochie is een gelovige gemeenschap waarin iedereen 
zich thuis kan voelen: kritisch, behoudend, hoogkerkelijk, 
randkerkelijk, naar binnen èn naar buiten gericht… enz. Wij 
willen er aan werken dat iedereen hierin een plaats vindt 
en is het de intentie dat de parochie er voor iedereen is.

Linden: Wordt er gedacht over het oprichten van een breed 
gedragen pastorale commissie van waaruit de lijnen voor 
het pastorale handelen vorm krijgen? Zo ja, wie zouden 

daar vanuit moeten maken? Aan wie wordt verantwoor-
delijkheid gegeven? Innovatief pastoraat is vernieuwend 
pastoraat. Wat willen we vernieuwen of veranderen in het 
pastoraat van de parochie? Dat vraagt om een helder beeld 
en inzicht.
Een pastorale commissie (pastoraal platform, pastoraats-
groep) is een optie om op te richten. Hierin kunnen zowel 
pastorale beroepskrachten als vrijwilligers deel van uit 
maken. Hierin zouden beleidsmatige ontwikkelingen als ook 
praktische uitvoering van beleid/initiatieven vorm kunnen 
krijgen. Het startende overleg tussen werkgroepen liturgie 
is hiervan op liturgisch vlak een voorbeeld. Het bestuur 
neemt dit mee om een dergelijke pastoraatsgroep te reali-
seren.
Onder “andere deskundigen” dan pastores kunnen bijvoor-
beeld theologen of geschoolde, gekwalificeerde mensen of 
ervaringsdeskundigen verstaan worden.
Innovatief pastoraat kan betekenen dat het nieuw of ver-
nieuwend voor onze parochie is, of dat het iets totaal nieuw 
is. Binnen het perspectief waarin iedereen in onze parochie 
een plek kan hebben is het de uitdaging om deze diversi-
teit van plekken ook te creëren. Dat kan een aanpassing 
in het huidige pastoraat betekenen, maak het ontwikkelen 
van nieuwe mogelijkheden en initiatieven. Dit is moge-
lijk op alle vlakken van het pastoraat en verdient nadere 
uitwerking samen met initiatiefnemers, doelgroepen en/of 
projecten.
Het pastorale beleid is bewust niet expliciet uitgewerkt om 
juist ruimte te maken om dit gezamenlijk te doen. Dit lijkt 
op het huidige moment vaag, maar wil juist de kans geven 
om wegen en mogelijkheden open te houden en geza-
menlijk te ontwikkelen binnen de mogelijkheden van het 
kerkelijk recht en diocesaan beleid. Hopelijk kunnen in het 
komende werkjaar hiervoor uitwerkingsplannen ontwikkeld 
worden. Zoals we bij het parochiële liturgische overleg ont-
dekken betekent dit allereerst een periode van gezamenlijk 
kennismaken en gezamenlijke initiatieven voor de toekomst 
ontwikkelen.

Linden: Een bedevaartkerk zou een sluitende begroting en 
exploitatie moeten opleveren! Anders is het een extra last 
die niet afgewenteld mag worden.
Dat Katwijk een bedevaartfunctie heeft is evident. Waarom 
deze kerk t.o.v. andere kerken dan een sluitende begroting 
moet hebben is voor het bestuur niet duidelijk. Evenals 
andere kerken/geloofsgemeenschappen is hier, ondanks 
(extra) opbrengst uit kaarsenverkoop ad +/- € 14.000,- p.j., 
sprake van teruglopende inkomsten en geen sluitende ex-
ploitatie. Vanwege de bedevaartfunctie wenst het bestuur 
deze kerk vooralsnog niet te sluiten. Voor iedere kerk die 
niet wordt, of niet zou worden gesloten, worden de las-
ten door het parochiebestuur gedragen. Er is hierbij geen 
sprake van “extra” lasten.

Linden: Linden vervult al een functie in de parochie, c.q. 
geeft een extra (andere) kleur aan de parochie.
Het bestuur erkent de functie die Linden vervult binnen de 
geloofsgemeenschap en de parochie evenals die van andere 
geloofsgemeenschappen. 
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Linden: Geef Linden vijf tot tien jaar om te laten zien 
dat het kan een kerkbijdrage te verwerven van het niveau 
2008/2010 en extra inkomsten en nieuwe pastorale initia-
tieven. Als de kerk dicht gaat is het afgelopen.
Met de contactgroep Linden vindt overleg plaats om te 
bezien of en hoe sluiting van het kerkgebouw kan worden 
voorkomen.
Opgemerkt zij hierbij dat indien daar prijs op wordt gesteld 
alle geloofsgemeenschappen / contactgroepen van slui-
tende kerken een voorstel vanuit het bestuur krijgen wat 
financieel gezien jaarlijks zal moeten worden “opgebracht” 
om de kerk open te houden.

Schriftelijke bijdrage vanuit de contactgroep Linden.
Argumenten die zouden moeten leiden tot een andere 
keuze:
1.De voorgenomen plannen zijn o.i. onvoldoende: de be-
sparingen zullen teniet gedaan worden door verminderde 
inkomsten. Het sluiten van de kleinste kerk is in dat licht 
gezien een slechte keuze. Beter is dat de geloofsgemeen-
schappen, ook Cuijk-centrum en Katwijk, de gelegenheid te 
bieden om een exploitatieplan te laten opstellen die extra 
inkomsten genereren of te sluiten.
2. Pastoraal gezien heeft Linden de meeste initiatieven 
genomen (het meest innovatief) en vervult in die zin een 
functie voor de gehele parochie; het gaat Linden om allen. 
De pastorale paragraaf van de notitie is mager, vaag (nau-
welijks concreet) en gelet op de afgelopen drie jaren zijn 
de verwachtingen niet hoog gespannen. De kerk in Linden is 
wezenlijk voor de pastorale ontwikkeling in Linden.
3. Cultuurhistorisch gezien is de kerk in Linden minstens 
zo interessant als de andere kerken. In z’n algemeenheid 
heeft de parochie de taak om dat te bewaren conform ook 
de bedoeling van onze voorouders, die daarvoor de midde-
len bijeen gebracht hebben.
4.Gelet op de voorgeschiedenis en het vermogen dat 
vanuit Linden nu beheerd wordt door de nieuwe parochie 
is sluiting van de kerk in Linden ook in die zin niet goed te 
verdedigen.
Conclusie: De geloofsgemeenschap Linden is het niet eens 
met de keuzes voorgesteld in het beleidsplan; -wil zich 
sterk maken om een exploitatieplan met financiële garan-
ties op te stellen. Het parochiebestuur wordt gevraagd om 
financiële kaders aan te geven;-wil dat het parochiebestuur 
in de komende vijf tot tien jaar geen sluiting van de kerk in 
Linden overweegt. 
Ad 1. Dat de plannen onvoldoende zijn omdat de besparin-
gen teniet zullen worden gedaan door verminderde inkom-
sten zal in de toekomst moeten blijken. Overigens wordt 
daarom in het beleidsplan ook gesproken over een besluit 
onder de huidige financiële omstandigheden. In de toe-
lichting op het beleidsplan, en eerder ook in de contacten 
met Linden, is aangegeven dat niet alleen Linden maar ook 
andere geloofsgemeenschappen waarvan de kerk gesloten 
zal worden, in de gelegenheid zijn om op basis van meerja-
rig exploitatieplan, i.c. het genereren van extra inkomsten, 
sluiting te voorkomen.
Ad 2. Binnen het geheel van onze parochie zijn in de afgelo-
pen jaren op diverse plaatsen een behoorlijk aantal nieuwe 

initiatieven ontwikkeld. Zowel structureel (denk aan peu-
ter- en kleuterpastoraat, tienerpastoraat, gebedsdiensten, 
Taizé viering, verdiepingsavonden “Rondom het Woord”, 
enz.) als incidentele activiteiten (losse verdiepingsavonden, 
bijzondere vieringen, (religieuze) concerten, enz.) alsook in 
de breedte van het pastoraat (catechetisch, liturgisch, dia-
conaal en verkondigend) en boven parochieel (oecumenisch 
en tussen parochies). De grootste uitdaging ligt er nu om 
hiervan in gezamenlijkheid kennis te nemen, dit te delen en 
waar mogelijk parochie breed te profileren en verder (zowel 
in breedte als in diepte) in gezamenlijkheid te ontwikkelen 
zonder vooraf aan te moeten geven welke weg gegaan moet 
worden. Daarin is juist het geheel van de parochiegemeen-
schap medebepalend. Mede ten behoeve van de geloofsge-
meenschap Linden is door het bestuur extra geformuleerd 
om te willen investeren in een kerk van mensen boven een 
kerk van stenen.
Ad 3. De cultuurhistorische waarde van het kerkgebouw in 
Linden is niet ter discussie. In het beleidsplan is aangegeven 
hoe die waarde te behouden.
Ad 4. Voor iedere voormalige parochie i.c. huidige geloofs-
gemeenschap geldt dat er sprake is van een geheel eigen 
voorgeschiedenis en ingebracht vermogen. Het moge dui-
delijk zijn dat in het licht van voorgenomen sluitingen niet 
enkel voor één geloofsgemeenschap hiermee rekening kan 
worden gehouden. 
T.a.v. de conclusie heeft het bestuur kennis genomen van 
het gegeven dat de contactgroep Linden het niet eens is 
met de gemaakte keuzes in het gebouwenplan maar ziet 
hierin geen reden om van het voornemen in het beleidsplan 
af te wijken.
Wel is het bestuur bereid om in overleg van het voornemen 
van sluiting af te zien indien door de contactgroep Linden 
financiële garanties worden geboden voor een sluitende 
exploitatie van het kerkgebouw.

Cuijk: Schriftelijke bijdrage.
Zou zomaar in een kerk kunnen: Tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst Cuijkse Cultuurcentrum gaf Harrie Vens een beeld 
ondersteunende uitleg over Maria Magdalena. Grandioos. 
Buiten die vieringen zijn er weinig inspirerende bijeenkom-
sten door de parochie H. Martinus georganiseerd. Cultuur is 
onontbeerlijk na Heronymus Bosch museumbezoek in Den 
Bosch. Eenheid onder christenen, katholiek en protestant 
samen brengen en natuurlijk ook andere culturen buiten 
de Europese traditie. Lichtshow in Martinus was een feest. 
Herhalen.
Zoals in het beleidsplan ook is genoemd en eerder al prak-
tijk is geworden wordt de kerk niet alleen gebruikt voor 
R.K. vieringen en diensten. De voorbeelden in de vorm van 
concerten of tentoonstellingen, toneel en ontmoetingen ge-
tuigen hiervan. Initiatieven hiervoor zijn van harte welkom!
Eenheid onder christenen is eveneens een nastrevenswaar-
dig doel. Getuige het contact met vertegenwoordigers van 
andere stromingen maar b.v. ook de 4 mei bijeenkomsten 
zijn hiervan voorbeelden in de praktijk.

April 2016, 
Het bestuur van de parochie H. Martinus.



Uit de parochie

In de St. Martinuskerk in Cuijk wordt op vrijdag 10 juni 
om 19.00 uur een Taizé-viering gehouden. De viering is 
een initiatief van de H. Martinusparochie Cuijk. Er wor-
den door piano begeleide liederen uit Taizé gezongen, 
afgewisseld met gebed, korte lezingen uit de Bijbel en 
een meditatief moment van stilte.

De aanwezigen zitten in een, door veel kaarsjes verlichte, 
speciaal gecreëerde intieme ruimte vóór in de Martinus-
kerk. Zitplaatsen zijn aanwezig. De totale viering duurt 
circa 45 minuten. Na afloop van de viering is er gelegen-

Taizé-viering 10 juni as.
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Het afgelopen half jaar heeft onze zanggroep het erg druk 
gehad. Na het succesvol Kerstconcert samen met Harmonie 
Gaudete in Domino en de toneelvereniging de Ghesellen 
van Sint Maerten in de schouwburg, zijn we snel gestart 
met de voorbereidingen voor de Paasviering. Tijdens deze 
Paasviering hebben we een aantal nieuwe nummers gezon-
gen waaronder een Heilig en Lam Gods van Grevelt en het 
nummer So strong. 

Als zanggroep vinden wij het heel belangrijk om met plezier 
te zingen, maar ook om kwaliteit ten gehore te brengen. 
Het instuderen van nieuwe nummers zorgt ervoor dat we 
steeds vernieuwend bezig zijn. Het repeteren, het luisteren 
naar elkaar en samen een mooi nieuw nummer laten horen 
tijdens een viering of andere uitvoering geeft veel voldoe-
ning en plezier. 

Iedere maandagavond repeteren we van 19.30 tot 21.30 uur 
in de pastorie van de H. Martinuskerk in Cuijk. We starten 
de repetitie altijd met oefeningen om de stem op te war-
men, oefeningen om ons lichaam los te maken en oefenin-
gen waarbij we naar elkaar moeten luisteren. 

Vervolgens gaan we vaak verder met het inoefenen van een 
nieuw nummer. Tussendoor even gezellig koffie/ thee met 
wat lekkers en tijdens de repetitie is er ruimte om liederen 
te herhalen of de puntjes op de ‘i’ te zetten. We sluiten de 
repetitie af met een ‘uitzinger’.

Waneer het je leuk lijkt om te komen zingen bij ons, kom 
gerust een keer bij een repetitie. Voor meer info over onze 
zanggroep, kijk op www.zanggroepcreation.nl.

Zanggroep Creation heid om samen een kop koffie of thee te drinken en even 
gezellig na te praten. Iedereen is van harte uitgenodigd 
deze Taizé-viering bij te wonen!

Wat is Taizé?
Taizé is een internationale geloofsgemeenschap die is 
ontstaan in het gelijknamige plaatsje in Frankrijk. Mensen 
van over de hele wereld komen hier naartoe om na te 
denken over levensvragen of om hun geloof te beleven. 
Het zingen is er één van de meest essentiële elementen 
van gebed. De korte liederen, die steeds opnieuw worden 
herhaald, geven het geheel een meditatief karakter.

De Taizé-viering is vrijdag 10 juni om 19.00 uur in de 
St. Martinuskerk aan de Kerkstraat 10 in Cuijk.

Van mei t/m oktober is in het Erfgoedcentrum in het kloos-
ter van Sint Agatha een expositie te zien over de Italiaanse 
priester Don Bosco. Zijn naam vinden we terug op tal van 
plekken die met de jeugd verbonden zijn: scholen, scoutings 
en sportverenigingen. Maar wie was hij eigenlijk? 
 
Giovanni Bosco wordt geboren in het noorden van Italië op 16 
augustus 1815. Het is de tijd van de industrialisatie. De huisnij-
verheid verdwijnt en mensen trekken naar de steden op zoek 
naar werk. Velen leven daar in armoede. Kinderen en jongeren 

Tentoonstelling 200 jaar Don Bosco



 Pagina 10 De Mantel nummer 14, mei 2016

moeten meewerken en hebben nauwelijks mogelijkheden om 
zich te ontwikkelen. Ook Giovanni Bosco moet als kind werken. 
Het lukt hem om daarnaast te leren lezen en schrijven, en naar 
school te gaan. Ondanks het antikerkelijke klimaat in zijn land 
wil hij priester worden. Als Don Bosco trekt hij zich het lot van 
de jeugd aan.
• Hij richt oratoria op, plekken om te spelen, te bidden en te 
leren.
• Hij ontwikkelt het preventief systeem, een pedagogische 
methode.
• Hij sticht twee kloostergemeenschappen die zijn werkzaam-
heden kunnen voortzetten: de Salesianen van Don Bosco en de 
Dochters van Maria Hulp der Christenen.

Don Bosco sterft in 1888. Hij wordt in 1934 heilig verklaard. 
Duizenden opvoeders en opvoedsters zijn in zijn voetsporen 
getreden. De tentoonstelling belicht de geschiedenis van Don 
Bosco en die van zijn navolgers in Nederland, de kloosterge-
meenschap van de Salesianen. De tentoonstelling bevat o.a. 
artistieke objecten die door Salesianen zijn vervaardigd. 

Geopend op: woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs: vrijwillige bijdrage
Rondleiding: € 4 p.p.

Activiteiten rondom de tentoonstelling:
- Alle vrijdagen in juli en augustus: rondleiding zonder afspraak, 
maximaal 15 deelnemers, start 14.30 uur.
- Iedere vrijdagmiddag (behoudens vakanties): openstelling 
atelier Liesbeth Smulders. Zij werkt aan een ikoon van Maria 
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Op 1 april hebben Gijs Leemans, Sjoerd Crooijmans en Elwin 
Roebroek hun audiotour officieel gedemonstreerd in de kerk. Ze 
hadden hun app al op school gepresenteerd zoals alle leerlingen 
hun profielwerkstuk en hun meesterproef moeten presenteren. 
Daar op school ging het vooral over het proces dat de jongens 
hadden doorgemaakt om tot hun eindproduct te komen. Hun 
product leverde de jongens heel hoge punten op, tot een paar 
tienen toe. De app is geïnstalleerd op drie tablets. Bezoekers 
kunnen zo’n tablet lenen bij de kerkwacht. Op eenvoudige wijze 
kunnen ze kiezen voor een rondleiding in het Nederlands, het 
Frans, het Duits of het Engels. Ook is er, speciaal voor kinderen, 
een rondleiding met videobeelden, gevolgd door een quiz. Door 
twee of drie tablets te gebruiken kunnen de kinderen individu-
eel of in groepen de quiz tegelijkertijd tegen elkaar spelen en 
zien ze constant wie bovenaan staat. Voor de echte liefhebbers 
zijn er (alleen in het Nederlands) teksten met meer informatie 
per onderdeel dan in de rondleiding wordt geboden. In de kerk 
waren ongeveer zestig mensen getuige van een sprankelende 
presentatie door de drie enthousiaste jonge mensen. Zij lieten 
de werking van de app zien, geprojecteerd op een groot scherm. 
Vermeld werd o.a. dat dit project, als het officieel uitbesteed 
zou zijn geweest, zo’n € 20.000 gekost zou hebben. Daarna over-
handigden zij de drie tablets en de drie koptelefoons officieel 
aan Theo Lamers. Na afloop van de bijeenkomst werd nagepraat 
onder het genot van een kopje koffie en een stuk van de speciaal 
voor de gelegenheid gemaakte taart.

Op 18 april waren de leerlingen weer present. Nu lieten ze in 
het Merletcollege de kerkwachten zien hoe de tablets behan-
deld moeten worden, wat er gedaan moet worden als een 
tablet op tilt gaat, hoe de apparaten opgeborgen en opgeladen 
moeten worden. De jongens hebben speciaal voor de kerkwach-
ten een duidelijke handleiding geschreven met printscreens van 
alle mogelijke situaties. Tijdens een bijeenkomst van scholen 
met een technasium presenteerden leerlingen van verschillende 
scholen hun meesterproef. Iedere school mocht één groep 
afvaardigen. Gijs, Sjoerd en Elwin oogstten veel bewondering 
en respect voor hun prestaties. Het Merletcollege staat onder 
bestuur van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs). Ieder jaar mag 
iedere school van dat bestuur één profielwerkstuk insturen om 
mee te dingen naar de jaarlijkse OMO-profielwerkstukprijs. 
Het beste profielwerkstuk wordt beloond met een geldprijs van 
€ 1200. Het Merletcollege stuurde de audiotour van de Marti-
nuskerk in. Op het moment van schrijven van dit stukje is de 
uitslag van de wedstrijd nog niet bekend.

De totstandkoming van de audiotour was een mooi proces met 
een bijzonder fraai en gewenst resultaat waarvoor we de ma-
kers en het Merletcollege veel dank zeggen!

De audiotour

Hulp der Christenen. 
- Zondag 30 oktober: concert rond de wapenspreuk van Don 
Bosco (Da mihi animas) en het feest van Allerzielen. 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha, tel. 0485-311007
info@erfgoedkloosterleven.nl    www.erfgoedkloosterleven.nl
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Van de geloofsgemeenschappen

Rondom de Martinustoren Cuijk
De Goede Week begon, naast de Palmzondagviering met 
heel veel kinderen, met een prachtige uitvoering van de 
Matteüspassion. Dank aan alle vrijwilligers die hieraan 
mee hebben gewerkt!
Na de mooie en indrukwekkende Goede Week plechtig-
heden, was het vol verwachting uitzien naar de geboor-
te van de Slechtvalken in de toren. Op de dag goed uit-
geteld door onze ornithologen zijn er op exact 21 april 
tenminste twee eieren uitgekomen. Die dag is de koster 
boven geweest en heeft een filmpje ervan gemaakt. Via 
Facebook is dit in korte tijd ruim 10.000 keer bekeken. 
De nieuwelingen trekken grote aandacht! Over enkele 
weken zullen ze geringd worden en dan weten we ook 
of het twee of drie jongen zijn.
De communieviering in de kerk was weer indrukwek-
kend. U leest er elders vast meer over!
De tieners en jongeren van onze parochie hebben eind 
april deelgenomen aan de bisdom activiteit “Nacht zon-
der dak” en dat heeft voor het hele bisdom met spons-
orgelden ruim 2800 Euro opbracht! Na een koude nacht, 
een mooi resultaat.
De vormelingen zijn zich, na een aantal bijeenkomsten 
in de jongerenruimte en de Vormseldag in ‘s-Hertogen-
bosch, aan het voorbereiden op de vormselviering op 
14 mei aanstaande. We wensen hen een goede voorbe-
reiding en mooi feest toe.

De komende periode kunnen we al merken dat de grote 
projecten zijn afgerond, al staat natuurlijk het vorm-
sel nog voor de deur alsook het “Rock Solid-kamp”. 
Ondertussen bereiden we ons ook voor op het feest van 
de Eerste steenlegging van de kerk op 7 juli. Een nieuw 
intiatief is de Vierdaagse-mis. Dit jaar met het 100-jarig 
bestaan van de Vierdaagse willen we dat ook samen vie-
ren op 16 juli om 19.00 uur! U bent van harte welkom.

De contactgroep Rondom de Martinustoren

Jubilarissen Jozefkerk: Jozefdag, maart 2016
Zoals gebruikelijk ieder jaar, vieren we als Jozefkerk onze 
Jozefviering op of rond de 19e maart, de dag van onze pa-
troonheilige: dit jaar is het op zaterdag 19 maart, precies op 
de dag van onze patroonheilige!
De Jozefdag is ook juist de dag dat wij al onze vrijwilligers, 
werkgroepen en koren van harte willen bedanken voor het 
vele werk dat zij voor onze kerk doen. En dat vaak al vele 
jaren lang. Ook degenen die ons vele jaren hebben geholpen 
en door ziekte of andere omstandigheden dat niet meer kun-
nen of voorlopig niet meer kunnen, zoals bij de kerstgroep, 
het tuinonderhoud, onze gastvrouwen, bij de koren en 
andere werkgroepen. Wij willen ook hen graag nogmaals van 
harte bedanken!!
Verder denken we hierbij natuurlijk ook aan degenen die ons 

Rondom de Jozeftoren

ontvallen zijn het afgelopen jaar! We denken daarbij aan 
koster Bert Arts en van het Dameskoor Riet Hermans!! Na-
tuurlijk denken we hierbij ook met name speciaal aan onze 
GROOTSTE VRIJWILLIGER pastor Kees Michielse!!

Sommige vrijwilligers zijn al zovele jaren vrijwilliger dat we 
hen graag extra willen huldigen. We hadden dit jaar 3 jubila-
rissen: 1 jubilaris met een 35 jarig jubileum en 2 jubilarissen 
met een 40 jarig jubileum als vrijwilliger van onze Jozef-
kerk!!!

35 jaar vrijwilliger: Tiny Roelofs
Al 35 jaar vrijwilligster van onze kerk en wel als trouw en 
gewaardeerd lid van het Dameskoor van onze Jozefkerk 
(v.a. 1981). Jullie zingen in onze kerk bij uitvaarten en ook 
regelmatig op zondag tijdens de Eucharistievieringen van 11 
uur en soms nog speciale vieringen.
Als Jozefkerk willen wij jou van harte bedanken voor al je 
vrijwilligerswerk voor onze kerk! Hopelijk mogen we hier in 
onze kerk nog lang genieten van jouw bijdrage aan het koor!

40 jaar vrijwilliger: Miens de Rooij
Miens, jij bent al 40 jaar vrijwilligster van onze Jozefkerk, 
en net als Tiny een trouw en gewaardeerd lid van het Da-
meskoor van onze Jozefkerk, vanaf 1976.
Evenals Tiny zing jij ook bij uitvaarten in onze Jozefkerk 
en geregeld ook op zondag om 11 uur. Soms ook bij andere 
speciale vieringen, zoals voor de senioren en zieken. Als 
Jozefkerk willen wij jou ook van harte bedanken voor al je 
vrijwilligerswerk voor onze kerk!
Hopelijk mogen we hier in onze kerk ook nog lang genieten 
van jouw bijdrage aan het koor!

Theo Roelofs
Theo, jij bent ook al 40 jaar vrijwilliger van onze Jozefkerk 
en een trouw en gewaardeerd lid van de groep Lectoren van 
onze Jozefkerk. Vroeger ben je ook nog misdienaar geweest 
en koster en ben je ook lid geweest van de redactie van het 
parochieblad van de Jozefkerk. Daarnaast maakte je ook 
deel uit van het groepje dat de gebeds- en woorddiensten 
heeft geregeld en uitgevoerd en nu soms nog, als dat nodig 
is! Behalve dat, zijn wij als Jozefkerk ook blij dat je lid 
bent van de Klankbordgroep Jozefkerk. Daarbij doe je mee 
met een positief kritische visie m.b.t. de te realiseren MFA 
De Valuwe, waar de Jozefkerk ook deel van gaat uitmaken. 
Voor de geloofsgemeenschap is het van groot belang om de 
ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. Fijn dat je dat wil 
doen en daar tijd voor vrij wil maken! Als Jozefkerk willen 
wij jou ook van harte bedanken voor al je vrijwilligerswerk 
en hopelijk kun je en wil je dit nog een lange tijd doen voor 
onze Jozefkerk. 

Alle jubilarissen: Tiny, Miens en Theo:
Namens de geloofsgemeenschap van de Jozefkerk nogmaals 
hartelijk dank voor al het werk gedurende zovele jaren en 
we hopen dat jullie dit nog lang willen en kunnen doen voor 
onze kerk.



 Pagina 12 De Mantel nummer 14, mei 2016

Rondom de Lambertustoren Beers
Eerste Communie 2016

Op 17 april hebben 11 kinderen uit Beers en 4 kinderen uit 
Vianen in de H. Lambertuskerk in Beers de Eerste Commu-
nie gedaan. In elk opzicht een prachtig plaatje: een mooie 
viering – voorgegaan door pastoor Theo Lamers – in een 
prachtig versierde kerk en vooral gezegend met redelijk 
zonnig weer.

Hartelijk gefeliciteerd 
Vic, Lisa, Kjeld, Lisa, Thijn, Bo, Bram,

Mirte, Evy, Jesper, Nick, Leiske, Jorn, Elke, Imke.

Nieuw was de optocht op weg naar de kerk onder bege-
leiding van het St. Anthoniusgilde. De kinderen liepen al 
marcherend achter de Gildebroeders aan. Wel indrukwek-
kend om te zien hoe de stoet breeduit die (ene) hoofdstraat 
in Beers pontificaal bezet hield. Enkele voetballers op weg 
naar een wedstrijd, wat motorrijders en een incidentele 
wielrenner die hierdoor even moesten uitwijken werden zo 
even toeschouwer van het spektakel.

In de overvolle kerk zagen we hoe de kinderen een voor 
een binnen kwamen en samen letter voor letter de zin WIJ 
ZIJN SAMEN OP WEG vormden. Dit gebeurde onder muzikale 
begeleiding van Harmonie Irene, die tevens tijdens de com-
munie zelf en na afloop heeft gespeeld. 

Het jeugdkoor uit Cuijk was ook van de partij om samen met 
de communicanten de liedjes tijdens de viering te zingen. 
Een vast onderdeel van die viering is het gesprek met de 
kinderen, waarvan het evangelieverhaal de basis vormt. Dit 
keer geen rekenen met liters water zoals bij de presenta-
tieviering, maar over de goede herder en zijn schapen. De 
schapen die staan voor de leerlingen van Jezus, die Jezus 
vertrouwden en van Hem leerden.

Zoals vaker is pastoor Lamers erg benieuwd naar de taart 
die iedereen geregeld heeft. Aan de kinderen wordt dan ge-
vraagd wat ze zouden doen als de hele kerk op bezoek zou 
komen om taart te komen eten. Hoewel het zonder wonder-
baarlijke vermenigvuldiging dan op delen aankomt, komen 
er vanuit de kinderen soms zeer creatieve antwoorden. 
Benieuwd? Kom dan maar de volgende viering bijwonen.

April 2016: TV-opnames in de Jozefkerk
Op maandag 18 april werden in Cuijk TV-opnames gemaakt 
door de EO voor het tv-programma Geloof en een Hoop 
Liefde. Ook in de Jozefkerk werden tv-opnames gemaakt. 
Het tv-programma Geloof en een Hoop Liefde wordt uitge-
zonden door de week elke dag om 18.10 uur op NPO 2. De 
uitzending was op 26 april jl.
Contactgroep Rondom de Jozeftoren

Paasviering in de Jozefkerk
Op Witte Donderdag j.l. hield de bezoekgroep haar paas-
viering voor zieken en ouderen. Pater Notelaers ging voor 
in de Eucharistieviering. Het dameskoor van de Jozefkerk 
verzorgde de muzikale omlijsting. Het thema van de dienst 
was: Brood dat men deelt, smaakt beter. Na de dienst werd 
er in het parochiezaaltje nog koffie of thee gedronken en 
natuurlijk met een paasbroodje er bij! 
Nadat alles was genuttigd en ieder weer was bijgepraat, 
ging men weer tevreden huiswaarts.
Pater Notelaers, en iedereen die heeft mee geholpen om 
deze middag te doen slagen, heel hartelijk dank!
 

Nieuws van de bezoekgroep van de Jozefkerk
Op zaterdag 10 september a.s. 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.
Namens de bezoekgroep: B.Albers

CUIJK - Wijlen kruisheer en pastor 
Kees Michielse krijgt in Cuijk een 
plein naar zich vernoemd. Het Va-
luweplein in De Valuwe gaat - op ini-
tiatief van de VVD, het kerkbestuur 
en de wijkraad - het Kees Michielse-
plein heten.
Wethouder Rob Poel staat er positief 
tegenover en gaat de straatnaam-
procedure hiervoor in gang zetten.

Kruisheer
De in 2015 overleden kruisheer zette zich in voor de geloofs-
gemeenschappen Sint Jozef (Valuwe) en Sint Agatha. Hij 
maakte deel uit van de orde van de zogeheten kruisheren, 
een religieuze kloostergemeenschap.

Eerbetoon
Hij was volgens de initiatief-
nemers, die spreken van ‘een 
mooi eerbetoon’, ‘oprecht 
begaan met iedere parochi-
aan’ en hij was ‘bij zeer velen 
geliefd’.

Rondom de Antoniustoren
Helaas geen copy ontvangen.
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Aankondiging
Onze fanfare H. Agatha wil de tradities 

van Kees voortzetten!
zondag 5 juni

**muzikale opluistering van sacramentsdag** 

LENTE LENTE LENTE
Echter, onze kerkhofploeg 
heeft het er mooi druk mee
Schoffelen, onkruid verwij-
deren, harken, ga zo maar 
door…..
Onze begraafplaats ligt er 
weer verzorgd en vredig bij 
Mensen, hartelijke dank

Afscheid Doortje Graat
Kosteres, woord- en communiedienst, poetsen en veel 
verdere hand- en spandiensten. Doortje Graat stond 

reeds vanaf 1989 altijd klaar. 
Zij mocht als dank een Marti-
nuskaars ontvangen. Doortje, je 
was een voorbeeld

Hartelijke dank

Afscheid Miet Jilisen
Miet Jilisen werd op Goede Vrijdag verblijd met een Mar-
tinus kaars. Dit voor haar méér dan 35-jarige inzet voor 
onze geloofsgemeenschap te 
St. Agatha. Miet weet alles 
te vertellen over zusters en 
kruisheren. Nu verleent ze 
haar diensten nog bij Broe-
derhuis de la Salle in Cuijk.

Miet bedankt.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vandaag zijn 2 dorpsgenoten benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Zij zijn van bijzondere betekenis voor 
Sint Agatha vanwege hun inzet. 
Bij Peter Hendriks te denken aan zijn lidmaatschap vanaf 
1983 van het kerkbestuur en nog steeds zijn inbreng bij 
Rondom de Toren H. Agatha. Ook zijn inbreng in praktisch 
alle plaatselijke activiteiten is onontbeerlijk.
Echter ook Bart Prinsen werd niet vergeten. Onze burge-

meester memoreerde 
aan zijn waardevolle 
inbreng van o.a. aan de 
Ulewappers, Fanfare H. 
Agatha, Samenloop voor 
Hoop en niet te verge-
ten de functies binnen 
de Agaat.

Een terechte en hartelijke dank van ons allen.

Rondom de Toren H. Agatha

LENTE		LENTE		LENTE	
	
Echter	onze	kerkhofploeg	heeft	het	er	mooi	druk	mee	
Schoffelen,	onkruid	verwijderen,	harken,	ga	zo	maar	door…..	
Onze	begraafplaats	ligt	er	weer	verzorgd	en	vredig	bij	
		
Mensen,	hartelijke	dank	
	
	

	

Miet	Jilisen	werd	op	Goede	Vrijdag	verblijd	met	een	Martinus	kaars.	
Dit	voor	haar	méér	dan	35-jarige	inzet	voor	onze	geloofsgemeenschap		
te	St.	Agatha.	Miet	weet	alles	te	vertellen	over	zusters	en	kruisheren.	
Nu	verleent	ze	haar	diensten	nog	bij	Broederhuis	de	la	Salle	in	Cuijk.	
	
Miet	bedankt.	
	

			

Kosteres,	bloemen,	poetsen	woord-	en	communiedienst	en	veel	verdere	
hand-	en	spandiensten.	Doortje	Graat	stond	reeds	vanaf	1989	altijd	klaar.	
Zij	mocht	als	dank	een	Martinus	kaars	ontvangen.	
Doortje	je	was	een	voorbeeld,		
	
Hartelijke	dank.	
	
	

	

Maria, moeder van de mei, in Katwijk
Gekomen is uw lieve Mei, Maria

En op het veld de bloemensprei, Maria.
Bloemen, die wij plukken gaan,

Nu ze rijk te bloeien staan.
Ave, ave Maria,

Voor u, de vrouwe van de Mei, Maria!

Dit oude lied roept bij velen herinneringen op.
De maand mei wordt traditioneel de Mariamaand genoemd. 

Haar oorsprong heeft te ma-
ken met de propaganda van de 
Jezuïeten in Rome. Een pater 
schreef een boek over Maria. 
Daarin spoort hij de gelovigen 
aan niet alleen over Maria te 
mediteren, maar ook om iedere 
dag van de meimaand een Ma-
rialied te zingen. Later stimu-
leerde de westerse kerk dit zeer 
om de meimaand te benoemen 
en te bezingen. 
Maria heeft een plaats in onze 
katholieke traditie ingenomen, 
die voor velen niet meer weg 
te denken is. Mensen voelen 

zich thuis bij Maria, zij is een moeder van ons allemaal. Bij 
haar mogen we ons thuis voelen, mogen we onze zorgen en 
vragen neerleggen. Vele mensen bezoeken Mariakapellen, 
kerken of gaan op bedevaart naar diverse bedevaartsoorden. 
Sinds 1887 is Katwijk aan de Maas een bedevaartsplaats van 
onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het is voor velen een jaren-
lange traditie om naar één van de oudste Lourdesgrotten 
van Nederland te komen. Daar leeft dezelfde ervaring als in 
Lourdes. Een moment van rust en gebed, het aansteken van 
een kaars bij of in de grot, die deze winter is gerenoveerd 
en in mei klaar moet zijn, een wandeling door de mooie 
processietuin, die vorig jaar gerenoveerd is en er nu prach-
tig bij ligt.

In de komende meimaand is er in Katwijk iedere zondag een 
bijzondere viering. 
Zondag 15 mei 11.00 uur Pinksteren
  Maaslandglorie Beugen
Zondag 22 mei 11.00 uur Canthonis St.Anthonis
Zondag 29 mei 11.00 uur New Spirit Cuijk

Bedevaarten die naar Katwijk komen zijn:
Zondag 22 mei 11.00 uur ZLTO Land van Cuijk 
Donderdag 19 mei 14.30 uur KBO Beers, Haps
Zaterdag 21 mei 14.00 uur Dichterbij 
Dinsdag 31 mei 14.00 uur  Ouderen en Zieken Cuijk 

Ook is de kerk in de meimaand de gehele dag geopend. Voor 
de vele fietsers, wandelaars of om gewoon even naar Maria 
gaan. Een gastvrouw of -heer is aanwezig om u te verwelko-
men.

Rondom de Martinustoren Katwijk
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Tenzij anders vermeld, zijn de vieringen Eucharistievieringen.

Liturgische kalender

Datum

Kerk 

14 en 15 mei
Hoogfeest Pink-
steren

21 en 22 mei
Hoogfeest H. 
Drieëenheid 

28 en 29 mei
Hoogfeest 
Sacraments-
dag 

4 en 5 juni
Tiende Zon-
dag door het 
Jaar 

11 en 12 juni
Elfde Zondag 
door het Jaar

St. Martinus 
parochiekerk 

Za. 19.00 uur
Creation
Vormselviering
Zo. 11.00 uur
Dames- en He-
renkoor 

Zo 11.00 uur
Jeugdkoor
Dankviering Eer-
ste heilige Com-
munie 

Za 19.00 uur
Creation
Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo. 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor

H. Agatha
St. Agatha

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Za 19.00 uur
Maasklanken
Zo. 9.30 uur
Samenzang 

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo. 9.30 uur
Fanfare 
H. Agatha 

Zo. 9.30 uur
Samenzang

H. Lambertus
Beers 

Za 19.00 uur
Together 

Zo 11.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Gemengd koor 
 

Za 19.00 uur
Together

H. Jozef
Cuijk 

Zo 11.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst 
Jozefcantorij

Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo 11.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
DieDrie 

Zo. 11.00
Samenzang 

Zo 11.00
Jeugdkoor Ge-
zinsviering met 
kinderopvang

H. Martinus
Katwijk 
 

Zo 11.00 uur
Maaslandsglorie 
Beugen 

Zo 11.00 uur
Canthonis – 
St. Anthonis
ZLTO Land van 
Cuijk 

Zo 11.00 uur
New Spirit
Cuijk 

Zo 9.30 uur
Parochiekoor 

H. Lambertus
Linden 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Za 19.00 uur
Gildemis
Samenzang
Zo geen viering
 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zo 9.30 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang

H. Antonius van 
Padua
Vianen

Zo 10.30 uur
Gildemis Koning-
schieten
Vivace 

Zo 11.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Vivace  

Za 18.00 uur
Vivace



11 en 12 juni
Elfde Zondag 
door het Jaar

18 en 19 juni
Twaalfde Zon-
dag door het 
Jaar 

25 en 26 juni
Dertiende Zon-
dag door het 
Jaar 

2 en 3 juli
Veertiende 
Zondag door het 
Jaar 

9 en 10 juli
Vijftiende Zon-
dag door het 
Jaar 

16 en 17 juli
Zestiende Zon-
dag door het 
Jaar

Zo 11.00 uur
Dameskoor

Zo. 11.00 uur
Herenkoor 

Za 19.00 uur
Creation
Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Za. 19.00 uur
Vierdaagse-mis
Zo. 11.00 uur
Herenkoor

Zo. 9.30 uur
Samenzang

Za 19.00 uur
Creation
Zo. 9.30 uur
Maasklanken 

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo 9.30 uur
Maasklanken 

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Za 19.00 uur
Maasklanken
Zo 9.30 uur
Samenzang

Za 19.00 uur
Together

Zo 11.00 uur
Gildemis Koning-
schieten
Together  
 

Za 19.00 uur
Gemengd koor

Zo 11.00
Jeugdkoor Ge-
zinsviering met 
kinderopvang

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Jozefcantorij 

Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo 11.00 uur
Samenzang

Zo 9.30 uur
parochiekoor 

Zo 9.30 uur
Woord- en ge-
bedsdienst 
 

Zo 9.30 uur

Zo 9.30 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 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang

Zo 11.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst 
Vivace  

Za 18.00 uur
Juvia 

Geen viering Zo 11.00 uur
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Rondom de Lambertustoren Linden
Wie maakt zich nog druk om de sluiting 

van een kerkgebouw?
Op 16 februari was er een inspraakavond in Vianen over 
de notitie van het parochiebestuur. Het was een avond 
die wel een rafelig randje heeft nagelaten. 

Het bleek duidelijk dat de geloofsgemeenschap Linden 
de enige was die zich druk maakte over het voorstel van 
het parochiebestuur om onze kerk in Linden op redelijk 
korte termijn te sluiten. Het wekte bij ons eigenlijk 
verbazing dat we de enigen waren en nog meer ver-
bazing (en dat is wat ons betreft een eufemisme) dat 
sommigen dat ons ook nog kwalijk namen. We hebben 
dat daarna nog vaker gehoord. Eerlijk gezegd stemt het 
ons vooral treurig dat geloofsgemeenschappen (of wat 
daarvan over is) zo geruisloos dreigen te verdwijnen. 
Tegelijk komt dan ook de vraag op hoe de vlag er ei-
genlijk bij hangt in de geloofsgemeenschappen waarvan 
het kerkgebouw nu nog niet ter discussie staat. Wat er 
gebeurde zette ons in elk geval aan het denken. 
De pers sprong er begrijpelijk gretig op in: “Linden ligt 

Er kan onverwacht altijd iets veranderen in het liturgisch schema. Voor de meeste recente kalender kunt u terecht 
op de website www.martinuscuijk.nl of in het Cuijks Weekblad.

Dagdagelijkse vieringen
Woensdagavond 19.00 uur, Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering 
(wintertijd ingang via parochiecentrum) (Geen dienst op 25 mei en 20 juli)
Maandag tot en met Vrijdag 11.15 uur, Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
Zaterdag 8.15 uur, Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Bijzondere vieringen
Maandag 16 mei 11.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Tweede Pinksterdag, Gildemis Koningschieten m.m.v. 
   Herenkoor St. Martinus
Donderdag 19 mei 14.00 uur, Martinuskerk Katwijk, Bedevaart KBO Beers, Linden en Haps
Donderdag 19 mei 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest Christus Hogepriester
Zaterdag 21 mei 14.00 uur, Martinuskerk Katwijk, Bedevaart Dichterbij m.m.v. Akkoordje
Maandag 23 mei 19.00 uur, Kloosterkapel St. Agatha, Gildemis b.g.v. Koningschieten
Dinsdag 31 mei 14.00 uur, Martinuskerk Katwijk, Bedevaart Ouderen en Zieken Cuijk m.m.v. Dameskoor 
   “De uitkomst”. Hoogfeest Maria bezoekt Elisabeth
Vrijdag 3 juni 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest H. Hart van Jezus
Maandag 13 juni 19.00 uur, Antoniuskerk Vianen, Eucharistieviering Hoogfeest kerkpatroon Antonius van 
   Padua m.m.v. alle koren van de geloofsgemeenschap
Dinsdag 14 juni 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Lidwina van Schiedam
Vrijdag 24 juni 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest H. Johannes de Doper
Woensdag 29 juni 19.00 uur, Dagkapel Jozefkerk, Eucharistieviering Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
Vrijdag 1 juli 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste Vrijdag
Donderdag 7 juli 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest Zoete Moeder van 
   ‘s-Hertogenbosch, Steenlegging parochiekerk, met aan-
   sluitend Kerkpleinconcert met de kerkelijke harmonie 
   Gaudete in Domino
Maandag 11 juli 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Benedictus

dwars” en benaderde ons daarom. We hadden - net als 
het parochiebestuur enige maanden geleden - ook wel 
de behoefte uit te leggen wat ons daarbij beweegt. En 
nog steeds vinden we dat we iets waardevols verdedi-
gen. Ook het gegeven dat we daar niet in gehoord en 
begrepen worden, bevordert ons ‘parochiegevoel’ niet. 

Gelukkig mochten we vaststellen dat het parochiebe-
stuur op die avond wel luisterde en ons verdedigde. Het 
is niet zo zinvol hier nog eens al onze argumenten op te 
sommen. Wie het wil weten kan het beter vragen of nog 
liever zelf ervaren. 

We moeten misschien onder ogen zien dat er op dit 
moment gezien over de gehele breedte van onze nieuwe 
parochie weinig ideeen en krachten loskomen die het 
proces van afkalving en achter de feiten aanhollen wil-
len omkeren met nieuwe ideeën en initiatieven. Onze 
nieuwe bisschop heeft net een boek uitgebracht dat 
zeer lezenswaardig is. De titel is “Geroepen tot hoop” 
en dat klinkt heel anders dan “Saneren en open deuren 
sluiten”. We moeten naar buiten, laten zien en laten 
ervaren dat de kerk nog relevant is. 

Bijzondere vieringen
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In Linden zijn er mensen die met overtuiging willen 
werken aan de verspreiding van het gedachtegoed van 
Jezus Christus. De toestand in de wereld - ook dichtbij 
in Nederland - geeft daar ons inziens meer dan genoeg 
aanleiding toe. Deze mensen zijn begaan met Zijn kerk 
en menen dat ons kleine maar zo mooie kerkgebouw 
daarvoor open zou moeten blijven. Die mensen willen 
daarvoor proberen nog meer nieuwe ideeen en plannen 
te ontwikkelen in de komende jaren. Iedereen die zich 
daartoe aangetrokken voelt is nodig en van harte wel-
kom want zo groot is die groep nou ook weer niet. 

Contactgroep Linden 

Terugblik op de Lukas Avond 
De reacties na afloop van de Lukas Avond onder de twin-
tig deelnemers waren heel verschillend. Van ‘hier kan ik 
niets mee’ en ‘daar moet ik nog eens goed over naden-
ken’, tot enthousiaste herkenning van wat de boodschap 
van Lukas ten diepste wil zeggen. 

Inleider Frans Smulders deed een heel dringend beroep 
op de aanwezigen om met hem de teksten van Lukas te 
onderzoeken, te bevragen en uiteindelijk te verklaren. 
Hij zette Jezus en zijn Blijde Boodschap in de traditie 
van het Jodendom. Of zoals hij heel beeldend opmerk-
te: ‘we moeten de slip van de jas van de joodse man 
vastgrijpen om de teksten beter te begrijpen, anders 
raken we ons geheugen kwijt.’ Lukas ziet Jezus als ‘een 
groot profeet die onder ons is opgestaan’ en het ultieme 
bewijs dat ‘God naar zijn volk omziet’ (Lukas 7, 16). 
De evangelieteksten moeten aanzetten tot ‘in beweging 
komen; het gaat er om dát er iets gebeuren moet en het 
gaat er niet om wát er gebeurd is.’ Die opdracht lag er 
voor zijn discipelen en zijn apostelen en die ligt er nu 
voor de volgelingen van Jezus, voor ons, zijn ‘zaakwaar-
nemers’, zoals Huub Oosterhuis dat hertaald heeft. Wij 
moeten in beweging komen om zijn Messiaanse Rijk in 
deze wereld gestalte geven.

Liturgie in Linden
Binnen de rijke traditie van onze Lambertus Geloofsge-
meenschap zijn hoogtijdagen en feestdagen belangrijke 
momenten om samen te vieren. De Goede Week en Pa-
sen zijn van die dagen om thuis te zijn binnen de eigen 
Geloofsgemeenschap. In de Veertigdagentijd maakten 
velen uit Linden en uit de regio gebruik van de voorbe-
reidende bijeenkomsten rond het Lukas evangelie en 
van de avond rond de ‘Passie in de Muziek’. Het waren 
bijzondere momenten. 

We mogen ons gelukkig prijzen met de inzet van velen 
uit ons midden die zich inzetten voor kerk en liturgie. 
Van schoonmaak, versiering en koorzang tot inspire-
rende vieringen; ieder draagt bij aan het welslagen 
daarvan. Meer nog dan in de voorgaande jaren was er 
bijzondere aandacht voor de zang in onze kerkdiensten. 
Ons Gelegenheidskoor luisterde de Goede Vrijdag en de 
Paasviering op zondagmorgen op met liederen die bijna 

allemaal meegezongen konden worden door de bezoe-
kers van onze kerk. Samen zingen is als samen bidden. 
Daarbij denken we ook aan onze zusters en broeders in 
Teso in Oeganda. Via de collectes voor de Vastenactie 
2016 bieden we hen € 250, - aan. 

In de komende maanden vieren we iedere zondagmor-
gen de liturgie. We bezinnen ons op het Woord en we 
breken samen het Brood. Om dat samenzijn nog extra 
gestalte te geven komen we iedere derde zondag van de 
maand na de dienst in de kerk, bij elkaar in De Burcht 
voor koffie en gezellig samenzijn. 

Uitzondering is het weekend van 28 / 29 mei. Dan 
vervalt de zondagmorgenviering. In plaats daarvan 
komen we op zaterdagavond 28 mei om 19.00 uur bij 
elkaar voor de Gildemis van ons Sint Antonius en Maria 
Gilde. Ons Gilde hoort bij onze Geloofsgemeenschap; zij 
brachten aan het begin van de viering op Paasmorgen de 
brandende Paaskaars en het nieuw gewijde doopwater 
binnen. 

COLLECTION

V I N T A G E  P H O T O  F R A M E S

SINCE 1948

Beers



COLLECTION

V I N T A G E  P H O T O  F R A M E S

SINCE 1948

Cuijk

 Pagina 18 De Mantel nummer 14, mei 2016

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:
Aiven Kuijpers 13 februari St. Martinus Cuijk
Owen van der Leest 6 maart St. Martinus Cuijk
Milano Kranenburg 17 april St. Martinus Cuijk
Liv van der Heijden 8 mei St. Martinus

Doop

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:
20 februari Fons ten Haaf
 91 jaar H. Antonius van Padua 
25 februari Door Claassen-Versteegen
 78 jaar H. Jozef
19 maart Meta Refo-Volkert 84 jaar H. Jozef
23 maart Henny Kersten
 42 jaar St. Martinus Cuijk
5 april Annie Wientjes—Hofmans
 80 jaar H. Antonius van Padua 
5 april Ad Jans
 75 jaar H. Lambertus Beers
29 april Pieta Derks-Thijssen
 88 jaar H. Antonius van Padua

Uitvaart

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament 
van het huwelijk met elkaar verbonden:
15 april  Koen Hijl en Christel van Grinsven 
  St. Martinus Cuijk

Huwelijk



 nummer 14, mei 2016 De Mantel Pagina 19

“Meimaand Mariamaand”

Sinds 1380 wordt het beeld van de Zoete Moeder ver-
eerd in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan te ‘s-Herto-
genbosch. Pelgrims uit heel Europa komen naar de Sint 
Jan toe om het miraculeuze Mariabeeld te vereren.

Mythe
Volgens de mythe begon het allemaal met een bouwvak-
ker die in 1380 het Mariabeeld op een koude dag heeft 
gevonden. Nog net voordat hij het Mariabeeld in stuk-
ken wilde hakken om op de brandstapel te gooien, werd 
hij erop gewezen dat het om een beeld van de moeder 
Gods ging. Hij nam zich voor om het eikenhouten beeld 
van één meter vijftien hoog op te knappen. Dit werd 
hem niet in dank afgenomen. De meeste vonden het 
beeld maar oud en lelijk en wilden het liever niet bij de 
andere heiligenbeelden tentoonstellen. Toch is het in de 
kerk achter gebleven.

Mariakapel

Broeder Wout
Het is broeder Wout geweest die het Mariabeeld in één 
van de straalkapellen heeft neergezet. Ook dit werd 
niet in dank afgenomen en hij kreeg toestemming om 
het Mariabeeld mee naar huis te nemen. Het Mariabeeld 
werd in ene zo zwaar dat het niet meer te tillen was. Er 

zat niets anders op dan het beeld te laten staan in de 
kerk. Omdat men haar niet één van de schoonste vond, 
besloot men om haar achter een altaar in de Mariakapel 
te plaatsen. Broeder Wout werd uitgelachen toen hij 
vroeg of het Mariabeeld misschien een beetje opge-
knapt kon worden. Hierdoor werd er alleen maar meer 
spot met het Mariabeeld gedreven. Toch besloot broe-
der Wout het er niet bij te laten zitten en zorgde dat 
het Mariabeeld een mantel om kreeg. Zelfs het kindje 
Jezus, welke zij oorspronkelijk op haar arm droeg, heeft 
hij terug gevonden. In 1381 stond het Mariabeeld op het 
heilige Martinus Altaar, ondanks dat men het Mariabeeld 
zo lelijk vond. Maar ook daar werd er weer spot met 
haar gedreven. Maar niet voor lang  Maria verscheen in 
de nacht aan een vrouw die met de bespotting had mee 
gedaan. Omdat de vrouw zo bang was geworden besloot 
ze de opdracht te geven om het Mariabeeld op te knap-
pen. Op het moment dat de vrouw die de opdracht uit 
zou voeren een verkeerde opmerking over het Maria-
beeld maakte, ging ze tegen de grond. Ziektebed volgde 
net zolang totdat ze besloot het beeld te herstellen. Dit 
was het begin van de vele wonderbaarlijke, onverklaar-
bare genezingen..

Op reis
Het Mariabeeld werd tijdens de Beeldenstorm zorgvuldig 
op geborgen. Tijdens de bezetting van ‘s-Hertogenbosch 
in 1629 onder leiding van Frederik Hendrik van Oranje, 
werd het beeld van de Zoete Moeder in een koffer via 
Antwerpen naar Brussel gebracht. Anna van Hambroeck 
was een katholieke vrome vrouw en tevens de reisge-
noot van het Mariabeeld. Het eigenlijke doel was om 
het beeld van de Zoete Moeder tijdelijk in Brussel onder 
te brengen. Er werd een akte gemaakt waarin duide-
lijk vermeld stond dat het Mariabeeld terug zou komen 
zodra er betere tijden zouden aanbreken.

Toch raakte Brussel te gehecht aan het Mariabeeld. Het 
beeld werd ieder jaar met processie door de stad gedra-
gen en veelal vereerd. Nadat de rust in de loop der eeu-
wen was wedergekeerd ging het ze niet makkelijk af om 

De Zoete Moeder van Den Bosch
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het beeld van de Zoete Moeder op haar oorspronkelijke 
plaats te krijgen. Brussel kwam met allerlei redenen 
aan, waarvan één was dat de rechten waren verjaard. 
Ondertussen was het 1853. Nadat het bestuur van het 
bisdom ‘s-Hertogenbosch in handen kwam van bisschop 
Monseigneur Zwijsen werd het een ander verhaal. De 
vastberaden man stuurde een aantal mensen op pad 
met de opdracht het beeld van de Zoete Moeder terug 
te halen samen met het mirakelboek. Eindelijk kwam 
het beeld van de Zoete Moeder weer thuis en stond in 
december 1853 weer in haar oude vertrouwde Mariaka-
pel in de Sint Jan. Een reden voor de Paters Redempto-
risten om zich definitief in Den Bosch te vestigen, welke 
de St. Josephkerk lieten bouwen tegenwoordig bekend 
onder de naam Orangerie. Ter ere van haar 75-jarige 
jubileum werd de titel basiliek minores aan de Sint Jan 
gegeven.

Meimaand Mariamaand
Wanneer de Mariamaand is ingeluid met een mis zijn de 
diverse horeca gelegenheden aan de Parade al vroeg ge-
opend om de mensen te voorzien van een heerlijk kopje 
koffie met een Bosschebol. 
Traditiegetrouw is de maand mei Mariamaand gevuld 
met vieringen ter ere van Onze Lieve Vrouw naast de 
bedevaartstocht. Er zijn diverse redenen voor een 
pelgrimstocht. Uit devotie, voor de sport, uit traditie 
of om een speciale persoonlijke reden. Maar allemaal 
hebben ze één doel gemeen... het bereiken van de Sint 
Jan te ‘s-Hertogenbosch, het huis van het Mariabeeld, 
de Zoete Moeder.

Het Mariabeeld in de noorderzijbeuk van de Sint Jan

Het Mariabeeld met in haar linkerarm kindje Jezus is 
omgeven door verse bloemen en kaarsen. Aan de wan-
den hangen de vitrines met zogenaamde ex voto’s. Dit 
zijn de in vaak in zilver uit gevoerde symbolen. Deze 
symbolen verwijzen naar genezingen die op voorspraak 
van Maria hebben plaats gevonden. Uit dank schonk de 
genezende patiënt dan een bijvoorbeeld in zilver of in 
was uitgevoerd beeld of hart.

In een glazen vitrinekast netjes opgeborgen ligt het 
mirakelboek, het middeleeuwse geschrift met de meest 
wonderbaarlijkste verhalen en gebeurtenissen vanaf 
het jaar 1382. Elf maanden per jaar is het beeld van de 
Zoete Moeder te bewonderen in de Mariakapel. In de 
meimaand Mariamaand staat het beeld van de Zoete 
Moeder dan ook in de noorderzijbeuk van de Sint Jan om 
daar de vele duizenden pelgrims te ontvangen.

Aangeven
Aangeven, niet in de betekenis van verraden, maar met 
alle accent op geven, en dan nog wel iets goeds geven, 
dat mensen verrijkt, is in deze bijdrage het werkwoord 
waar we ons handen vol aan hebben. 
“Geef haar dit eens aan, want jij zit er dichterbij”.
Aangifte doen op het gemeentehuis dat je vader en / 
moeder geworden bent.
Aangeven dat je dit fijner vindt dan dat en aangeven 
waar jij je niet goed bij voelt.
Aangeven heeft als kernwoord geven … en geven is 
altijd gericht op de ander.

Geven aan iemand waardoor die vooruit kan en vooruit 
wil. In een tijdsbestel waar alle accent op individualis-
me ligt, is het goed om ons bewust te zijn van het indi-
vidu dat jij zelf wilt zijn te midden van andere mensen. 
Individualisme hoeft helemaal niet in te houden dat het 
dan ook egoïsme is.
Integendeel, want wat je als individu bent en wilt zijn, 
heeft heel veel lijnen naar andere mensen, want in je 
uppie ben je eigenlijk nergens.

Misschien heb je ooit momenten gehad dat je alles al-
leen wel aan kon, maar dat is van snel voorbijgaande 
aard, als je eens wat vervelends mee maakt, lichamelijk 
of geestelijk.
Elk individu heeft een netwerk nodig om te kunnen le-
ven, om voorzien te worden in je eigen levensbehoefte. 
Deze lijnen zijn de aderen van ons gemeenschapsleven. 
Hierdoor stroomt van de ene naar de andere het bloed 
dat ons hart doet kloppen. Aangeven is hierbij het 
mooie werkwoord, dat beroep doet op ieder individu.

Op het sportveld tellen alleen de doelpunten, maar die 
worden pas gemaakt doordat er een goed samenspel 
is, en dat betekent dat je de bal overschiet naar de 
ander en iedereen heeft een plaats op het veld, en kent 
zijn of haar plaats om samen een doelpunt te kunnen 
maken. Wie het doelpunt maakt, die is het meestal die 
genoemd wordt, maar die kan dit nooit als die niet men-
sen achter zich heeft die doordacht en secuur de bal 
aangeven. Die aangevers leveren ook kunstwerk, ook al 
vallen ze in het verslaan van de match niet op.

In het leven en samenleven zijn er heel veel aangevers 
en dat is maar goed ook. Zij halen vaak de krant niet 
en worden niet voor het voetlicht geplaatst. De meeste 

Bedevaarten of pelgrimages Mariamaand 

Gedachte Kees Michielse mei 2012
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Ave Maria

mensen zitten goed in elkaar, dank zij het werkwoord 
“aangeven”dat zij handen en voeten geven.

In deze meimaand denken we speciaal aan Maria, de 
moeder van Jezus, die zoveel aangegeven heeft in 
het leven van Jezus en Jozef, en bij wie wij ons licht 
kunnen opsteken om ook “aangevend” in het leven te 
staan, want dat doet goed.

Ave Maria, of in het Nederlands ‘Wees gegroet, Maria’ 
zal iedereen, gelovig of niet, bekend in de oren klinken. 
Maria was de moeder van Jezus Christus en zij raakte 
zwanger van hem zonder ooit geslachtsgemeenschap 
te hebben gehad. Daardoor staat ze over het algemeen 
bekend als de Heilige Maagd Maria. Binnen het katho-
lieke geloof is zij de belangrijkste heilige, maar ook bij 
de Kopten, in de Orthodoxe Kerk, de Anglicaanse Kerk 
en zelfs een aantal protestantse Kerken, bijvoorbeeld 
de Lutherse, (het was Calvijn die de Mariaverering ver-
wierp) wordt er tot haar gebeden.
Reeds in de eerste eeuw werd Maria naar verluid ver-
eerd, maar het vroegste bewijs stamt uit de derde 
eeuw, uit het jaar 250 ongeveer. Het betreft een 
Koptische hymne met de Griekse titel ὙπὙ ὙὙὙ ὙὙὙ 
ὙὙὙπὙὙὙὙὙὙὙὙ ofwel Tot u nemen wij onze toevlucht 
waarin zij als ‘Heilige moeder van God’ wordt toege-
sproken. In de eeuwen daarna werden her en der kerken 
gebouwd, gewijd aan Maria, werd een veelheid aan 
Mariakunstwerken vervaardigd en verschillende gebe-
den met een hoofdrol voor Maria zouden gemeengoed 
worden.

In 1854 kondigde Pius X het dogma van de onbevlekte 
ontvangenis aan in een pauselijke bul. Vaak wordt de 
onbevlekte ontvangenis verward met de conceptie van 
Jezus Christus, maar het gaat om de conceptie van 
Maria zélf, bij haar moeder, de heilige Anna. Maria was 
dus, net als Jezus, ook verwekt zonder geslachtsge-
meenschap en heeft zodoende een leven kunnen leiden 
wat volledig zonder zonde was. De bul zette een nieuwe 
golf van Mariaverering onder katholieken in gang.

Het Weesgegroet is een kort gebed, dat zijn oorsprong 
heeft in de eerste eeuwen. 

Ave Maria, of in het Nederlands ‘Wees gegroet, Maria’ 
zal iedereen, gelovig of niet, bekend in de oren klinken. 
Maria was de moeder van Jezus Christus en zij raakte 
zwanger van hem zonder ooit geslachtsgemeenschap 
te hebben gehad. Daardoor staat ze over het algemeen 
bekend als de Heilige Maagd Maria. Binnen het katho-
lieke geloof is zij de belangrijkste heilige, maar ook bij 
de Kopten, in de Orthodoxe Kerk, de Anglicaanse Kerk 
en zelfs een aantal protestantse Kerken, bijvoorbeeld 
de Lutherse, (het was Calvijn die de Mariaverering ver-

wierp) wordt er tot haar gebeden.
Reeds in de eerste eeuw werd Maria naar verluid ver-
eerd, maar het vroegste bewijs stamt uit de derde 
eeuw, uit het jaar 250 ongeveerd. Het betreft een 
Koptische hymne met de Griekse titel: ὙπὙ τὙν σὙν 
εὙσπλαγχνίαν ofwel Tot u nemen wij onze toevlucht .
Hierin wordt zij als Heilige moeder van God toegespro-
ken. In de eeuwen daarna werden her en der kerken 
gebouwd, toegewijd aan Maria, werd een veelheid aan 
Mariakunstwerken vervaardigd en verschillende gebe-
den met een hoofdrol voor Maria zouden gemeengoed 
worden.

Het bestaat sinds de vijfde eeuw uit drie delen. 

Het eerste gedeelte van het gebed komt uit Lucas 1,28 
(de begroetingswoorden van de aartsengel Gabriël):
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.

Het tweede gedeelte van het gebed komt uit Lucas 1,42 
(de woorden van Elisabeth, de nicht van Maria):
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is 
Jezus, de Vrucht van Uw schoot.

Het derde gedeelte van het gebed is ter gelegenheid 
van het Concilie van Efeze (431) goedgekeurd en toege-
voegd:
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood, Amen.
Het Weesgegroet is al heel vroeg een belangrijke rol 
gaan spelen in het gebedsleven van de gelovigen. 

Het Weesgegroet
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pij ook iets mee 
kan. De volgende 
is er zo een:
De kruik die stuk 
was.
Een waterdrager 
moet elke dag 
voor zijn meester naar 
de rivier om water te halen. Aan weerszijden van zijn 
lichaam hing een kruik aan een houten juk. De ene kruik 
was zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder lek, de ande-
re kruik was oud en gebarsten en hij verloor permanent 
water. Bij thuiskomst blijkt de helft van deze kruik soms 
al leeg te zijn en dat deed de oude kruik veel verdriet. 
Op een dag kan hij het niet meer voor zich houden en 
zegt tegen de waterdrager, meester ik schaam me zo. 
Maar waarom dan toch, vraagt de waterdrager. Omdat 
ik niet in de schaduw van uw andere kruik kan staan. Hij 
levert dagelijks de volle inhoud water af, terwijl ik on-
derweg steeds water verlies. O, maar dat wist ik immers 
al lang, antwoordt de waterdrager. En toch heb ik je al 
die tijd graag willen gebruiken. Zijn die mooie bloemen 
langs de weg je dan niet opgevallen? Ze groeien alleen 
maar aan jouw kant. Enige tijd geleden heb ik daar zaad 
uitgestrooid, jij hebt ze elke dag begoten en nu kan ik 
steeds een prachtig boeket plukken voor mijn heer. Een 
tijdje komt er geen antwoord van de gebarsten kruik, zo 
heeft hij het nog nooit bekeken. Hij heeft die bloemen 
wel zien groeien, maar dat zijn meester hem bewust 
in dienst heeft gehouden en dat hij hem ondanks alle 
gebreken toch kan gebruiken, dat was nog nooit bij hem 
opgekomen.

Een vrouw met een verstandelijke beperking heeft mij 
ooit eens gevraagd of ze mee mocht helpen bij het ver-
spreiden van een maandblad. Alles moest geteld worden 
en op route gelegd. Helaas kon ze niet verder tellen dan 
tot tien, terwijl vaak stapels tot ver over de honderd 
gevraagd werden. Dat werd niets…… tenzij ze stapel-
tjes van tien kon maken. Dat scheelde weer tellen voor 
de anderen en zo kon ze toch meehelpen en hoorde ze 
er gewoon bij. Met het verhaal van de waterdrager als 
inspiratiebron zijn dit voor mij pareltjes uit de praktijk 
van nu.

1. Ik ben Peter Hendriks en ik ben getrouwd met Lucie 
Soer. Wij wonen in de Valuwe in Cuijk-Noord.

2. Ik ben lid van de contactgroep van de Jozefkerk.

3. In 2000 zijn we een week naar Hart van Friesland vlak 
bij Sneek gegaan. Er zat toen een man te vissen die er 
al 30 jaar op rij met zijn familie kwam. Ik dacht nog: 
30 jaar naar dezelfde plek? Dat nooit! Maar ondertussen 
voelen we ons daar alweer 16 jaar thuis, dus wie weet 
halen we het nog. Friesland, en met name Hart van 
Friesland, biedt ons een leuk, eenvoudig appartement 
aan het water op het grootste knooppunt van waterwe-
gen vlakbij het Sneekermeer voor een prijs die nog op 
te brengen is. Een leuke anekdote is dat de eigenaresse 
een vriendin in Boxmeer bleek te hebben naar wie zij, 
terwijl wij bij haar op vakantie waren, een paar dagen 
op bezoek was. Bij haar terugkomst in Friesland prees 
de eigenaresse onze mooie omgeving aan de Maas en 
het uitzicht op Cuijk vanaf de Mokerheide en vroeg 
ze zich af waarom wij in Godsnaam naar Friesland 
kwamen. Opvallend dus hoe je aan je eigen omgeving 
gewend raakt en die normaal of zelfs een beetje saai 
gaat vinden.
 
4. Ik denk dat je alles te eenzijdig belicht of benaderd 
als je maar 1 inspiratiebron zou hebben. Ik heb er denk 
ik vele. Dat kan een oudere zijn bij wie ik op bezoek 
kom tijdens mijn werk als wijkmeester, maar ook een 
groep kinderen waarmee ik aan de praat kom tijdens 
mijn wijkrondes. Soms zijn het dieren zoals ze zich kun-
nen gedragen en soms is het de natuur die steeds weer 
laat verbazen. En natuurlijk de muziek niet te vergeten. 
Verder probeer ik niemand te veroordelen voordat ik 
hem of haar zelf ontmoet heb en voor iedereen open te 
staan ongeacht afkomst, rugzakje of geloof. Tenslotte 
willen we allemaal maar 1 ding en dat is veilig in goede 
harmonie met elkaar wonen, werken en leven. Dat gaat 
niet altijd even gemakkelijk, maar zolang je met elkaar 
in gesprek blijft kun je volgens mij een heel eind in de 
richting komen. 

5. Ik heb meer iets met spiegelverhalen. Het liefst met 
een uitleg of moraal waar ik in onze tijd en maatschap-

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?

Peter Hendriks
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En als muzikant ben ik ook ontzettend blij met de vol-
gende verklaring waarom er eigenlijk muziek is:

Een verhaal van lang geleden
Dit is een verhaal van heel lang geleden, van toen de 
wereld nog zo goed als nieuw was. Toen was er een 
dorpsbewoner die naar ‘t plein ging en op het bankje 
onder de Lindeboom ging zitten, omdat hij dat een 
goede plek vond om eens rustig met God te praten.
‘Goede God’, zij hij, ‘je wereld is prachtig, ik geniet er 
elke dag van. 
Daarom vind ik het zo jammer dat er iets niet klopt’.
‘Wat kan dat nou zijn?’, zei God.
‘Nou kijk’, zei de dorpsbewoner, ‘als iemand mij een 
mop vertelt, dan lach ik, maar toen mijn kind geboren 
werd, lachte ik ook. Ik doe twee dezelfde dingen en dat 
terwijl ik honderdduizend keer blijer ben met de baby 
dan met een mop’. 
Ik zal het nog sterker vertellen. Ik ben eens van mijn 
paard gevallen en dat deed zo’n pijn, dat de tranen 
mij over de wangen rolden. Ik huilde of ik wou of niet. 
Maar stel je nu voor dat mijn kind zou sterven, dan huil 
ik ook’. Twee dezelfde dingen terwijl mijn verdriet zo 
groot is dat ik iets anders zou moeten kunnen doen dan 
alleen maar huilen’.
‘Lieve dorpsbewoner’, zei God, ‘je hebt gelijk, ik ben 
iets vergeten. Maar ik zal het goed maken. Ik zal jou 
en alle mensen, die echt willen leven op aarde, muziek 
geven. Daarmee kan je een stem geven aan je grootste 
vreugde en aan je diepste verdriet’.
Van toen af aan konden de mensen zingen en muziek 
maken, en zij ontdekten wat een groot cadeau dat was. 
Want al je gevoel, al je wensen, al je vragen, alles kan 
muziek worden.

6. Dat hangt helemaal af van de stemming waarin ik 
me op dat moment bevind. Ik vlieg vaak heen en weer 
tussen klassiek, jazz, HaFaBra(Harmonie, Fanfare en 
Brassband), country, rock, salsa, luisterliedjes etc. Soms 
kom ik pareltjes tegen die dan al jaren oud blijken te 
zijn. Als ik kijk naar religieuze muziek is dat niet an-
ders. Ik kan net zo genieten van een swingende gospel 
zoals ‘come let us sing’ van het Oslo Gospel Choir als 
van een gregoriaans gezang. Maar ook luisterliedjes als 
‘voetstappen in het zand’ van Remco Hakkert en ‘Mag ik 
even bij U komen’ van Marcel en Lydia Zimmer. ‘Family 
Tree’van de groep Venice behoort ook tot een van de fa-
voriete nummers om te spelen. Muziek die ik Crescendo 
en het jeugdkoor H.Jozef jarenlang heb laten zingen 
behoren vrijwel allemaal tot mijn favorieten. 

7. Ik wens de parochie (en dan bedoel ik met name de 
parochianen) vooral de kracht toe om naar het grote ge-
heel te kijken, wil er over 20 jaar nog een parochie zijn. 
Kerk zijn als het vanzelf gaat is makkelijk. Maar juist 
nu het moeilijk gaat is het belangrijk om met elkaar in 
contact te blijven en de samenwerking te blijven zoe-
ken. Daarbij moeten we geen overhaaste beslissingen 
nemen en goed blijven kijken naar de mogelijkheden in 
plaats van de moeilijkheden. Ofwel kijk naar de over-
eenkomsten, dan blijken de verschillen ineens niet zo 
heel groot en kon de bereidheid om van elkaar te leren 
en te accepteren wel eens reuze meevallen. Durf los te 
laten en de stap voorwaarts te zetten met respect voor 
elkaars gevoeligheden. 
 
8. Ik geef de Martinuspen door aan Michael Heuts, één 
van de jongeren van Rock Solid, die mee gedaan heeft 
met de actie ‘Nacht zonder Dak’. 

De Parochie H. Martinus mag 
trots zijn op haar geridderde 

vrijwilligers: 
Jan v.d. Broek, Herman van Rhee 

en Peter Hendriks. 

Geridderde vrijwilligers
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coon, Queen, Avicii, Tina Turner, Robbie Williams, Adele 
en Dotan! U gaat genieten van de mooiste ballads maar 
ook swingen op rocknummers, klassiekers, Nederlandse 
hits en uiteraard ontbreken de ‘foute’ nummers ook 
niet! Met Special Guest Lynn Wientjes (The Voice Kids).

Met andere woorden…komt dat horen én zien want naast 
een prachtig programma hebben ze ook gekozen voor 
een bijzonder decor en lichtshow en openen ze het con-
cert op spectaculaire wijze!

Het belooft een hele mooie zomeravond te worden…
In de tussentijd zijn we iedere eerste zaterdag van de 
maand nog te horen in de kerk in Vianen!
Kijk voor meer informatie op http://www.juvia.nl of 
facebook.com/juvia
Zaterdag 4 juni | 20:15 uur | € 17,50 inclusief garderobe 
en pauzedrankje

Op zaterdag 28 mei 2016 
gaan we vanuit de regio 
Nijmegen voor de 76e 
keer op bedevaart naar 
het heiligdom van H. 
Gerardus in Wittem. Het 
thema voor de komende 
bedevaart is: BARMHAR-
TIGHEID. Een dag van 
gebed en ontmoeting en 
de mogelijkheid om onze 
intenties – ook schrifte-
lijk – aan de H. Gerardus 
kenbaar te maken.

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze 
heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater 
Domini in Italië is overleden. U ging nog niet eerder 
mee? Gewoon een keertje doen! U ging al eerder mee? 
Weer van harte welkom! Eenieder die graag deze pel-
grimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:
Broeder Jozef van Rijnsoever Veerstraat 49 5831 JM 
Boxmeer 0485-565985 
E-mail: j.vanrijnsoever@redemptoristen.nl
Mevr. V. Oijen,Schoolstraat 22 5441 AM Oeffelt Tel: 0485-362098
Mevr. C. Kersten, Fazantstraat 33 Gennep Tel: 0485-517420

Een hartelijke groet aan allen en we hopen u dit jaar 
weer allemaal te mogen ontmoeten.

Bedevaart Wittem 

De parochie uit

Een begrip in de regio en ver daarbuiten. Na optredens 
met Ivo Niehe en Ernst Daniël Smid staat Zanggroep 
Juvia uit Vianen (Nbr) nu zelf weer met een spetterende 
show in de Schouwburg.
Naast de zang verzorgen zij ook nog eens zelf alle mu-
ziek! Deze enthousiaste groep weet het publiek iedere 
keer weer te verrassen op geheel eigen wijze!
In ‘This is Juvia’ zorgen ze voor een ontzettend gevari-
eerd programma met nummers van onder andere Ra-

This is Juvia

De nieuwe versie van het Onze Vader wordt op 27 no-
vember a.s. tegelijk ingevoerd in Nederland en België, 
meldt de Nederlandse Bisschoppenconferentie maandag.
Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christe-
lijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze 
liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige 
versies waren. Over de juiste versie van het gebed is de-
cennia lang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een spe-
ciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de 
Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
‘’Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaan-
deren nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen 
gaan bidden”, aldus bisschop Jan Liesen van Breda. Hij 
begrijpt ‘’dat het niet gemakkelijk is voor sommige 
gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze 
Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling.’’
Toch zijn de verschillen tussen de oude Nederlandse en 
nieuwe versie niet zo groot. Het verschil zit vooral in 
het tweede deel. De oude tekst ‘’en vergeef ons onze 
schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven: 
en leidt ons niet in bekoring’’ wordt in de nieuwe versie: 
‘’en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade.’’
De nieuwe tekst luidt:
‘’Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 
schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het 
kwade.”
Amen.
Door: ANP

Nieuwe versie Onze Vader 
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Op 1e Paasdag was in de Sint Martinuskerk in Cuijk weer een 
peuter-kleuterviering. Het was een gezellig groepje van 23 
kindjes met hun (groot)ouders. Samen hebben we geluis-
terd en gekeken naar het verhaal van Pasen. En we hebben 
geleerd waarom Pasen een heel blij feest is om te vieren en 
daarom hebben we samen met de piano liedjes gezongen. 
Daarna hebben alle kindjes heel goed hun best gedaan om 
alle verstopte eieren te vinden. Er waren maar liefst 104 ei-
eren verstopt! Omdat het regende waren de eieren dit keer 

Kinderpagina

1e Paasdag

Vier keer per jaar worden er in de pa-
rochie speciale peuter-kleuter vierin-
gen georganiseerd. Dit zijn vieringen 
voor de allerkleinsten uit de parochie 
(tot circa groep 3 / 4). Hierbij wordt 
een geloofsthema op een speelse 
manier toegelicht, om deze doelgroep 
vertrouwd te maken met wat het 
geloof is. Zo mogen we met Kerst op 
kraamvisite het pasgeboren kindje 
Jezus wiegen. Met Pasen luisteren we 
naar het Paasverhaal en gaan we eieren zoeken. En verder 
zijn er nog twee wisselende thema’s waarbij we spelletjes 
doen en muziek maken passend bij het thema. Terugke-
rende elementen zijn altijd een verhaal over een geloofs-
thema afgestemd op de leeftijd, muziek maken en een 
interactieve activiteit. 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 ontmoeten, om 
zo te praten over 
geloofsthema’s in 
de opvoeding. De 

liedjes en een kleurplaat uit het verhaal worden mee naar 
huis gegeven, om samen thuis het thema nog eens te kun-
nen 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 vierin-
gen 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 e-maillijst via info@
martinuscuijk.nl Je krijgt dan enkele weken voorafgaand 
aan de volgende peuter-kleuter viering een bericht met 
daarin het thema, de datum en de locatie. 

Peuterkleurvieringen in parochie niet verstopt in de pasto-
rietuin, maar in de kerk 
zelf. Dat was natuurlijk 
wel heel bijzonder! Bijna 
alle eieren zijn gevonden, 
maar 2 eieren waren toch 
echt te moeilijk verstopt. 
Die vinden we wel terug 
met het poetsen van de kerk. Na afloop was er nog ranja 
met lekkere paaskoekjes en voor de ouders was er koffie 
en thee. Ook hebben alle kindjes nog een leuke verrassing 
gekregen en een mooie kleurplaat en liedjesblad. 
Komen jullie de volgende keer ook naar de peuter-kleuter-
viering op 5 juni? Het thema en de locatie worden later nog 
bekend gemaakt. Na afloop is er een moment van samen-
komst en is er voor alle kindjes en (groot)ouders wat drinken 
met iets lekkers. 
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 
viering een bericht met daarin het thema, datum en locatie 
van de peuter-kleuterviering. 

Weken voordat het Pasen was, zijn een aantal oud com-
municanten bezig geweest met het voorbereiden van een 
toneelstuk. Niet alleen is het toneelstukje geoefend, maar 
de kinderen hebben ook rotsblokken gemaakt die als decor 
zijn gebruikt. Er werd zelfs nagedacht over de special ef-
fects.

Op 1e Paasdag brachten alle kinderen die in de Sint Jo-
zefkerk aanwezig waren samen met Pastor Theo het licht 
van Pasen de kerk in. Alle kinderen liepen met brandende 
kaarsjes achter de Paaskaars aan de kerk binnen. De Paas-
kaars was op Paaszaterdag in de Sint Martinuskerk ontsto-
ken en door twee parochianen meegebracht naar de Sint 
Jozefkerk.

Nadat de Paaskaars op het altaar een plekje had gekregen, 
werd het toneelspel opgevoerd. Met veel enthousiasme 
brachten de kinderen het verhaal, in hun zelf gemaakte 
decor, tot leven. Aangevuld met de geluiden van een 
kraaiende haan, fluitende 
vogels, onweer, een pie-
pend hek en wandelen door 
het grind.
Je zag hoe de Maria´s ver-
drietig bij de grot stonden, 
hoe verslagen de aposte-
len waren, hoe Jezus zijn 
vrienden kwam vertellen 
dat hij weer leefde en zijn 
vrienden vroeg om zijn ver-
haal te blijven vertellen.

Paasviering
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Beers
Op 17 april hebben 11 kinderen uit Beers en 4 kinderen uit 
Vianen in de H. Lambertuskerk in Beers de Eerste Commu-
nie gedaan. In elk opzicht een prachtig plaatje: een mooie 
viering – voorgegaan door pastoor Theo Lamers – in een 
prachtig versierde kerk en vooral gezegend met redelijk 
zonnig weer.

Nieuw was de optocht op weg naar de kerk onder bege-
leiding van het St. Anthoniusgilde. De kinderen liepen al 
marcherend achter de Gildebroeders en -zusters aan. Wel 
indrukwekkend om te zien hoe de stoet breeduit die (ene) 
hoofdstraat in Beers pontificaal bezet hield. Enkele voet-
ballers op weg naar een wedstrijd, wat motorrijders en een 
incidentele wielrenner die hierdoor even moesten uitwij-
ken werden zo even toeschouwer van het spektakel.
In de overvolle kerk zagen we hoe de kinderen een voor 
een binnen kwamen en samen letter voor letter de zin WIJ 
ZIJN SAMEN OP WEG vormden. Dit gebeurde onder muzi-
kale begeleiding van Harmonie Irene, die tevens tijdens de 
communie zelf en na afloop heeft gespeeld. 

Het jeugdkoor uit Cuijk was ook van de partij om samen 
met de communicanten de liedjes tijdens de viering te zin-
gen. Een vast onderdeel van die viering is het gesprek met 
de kinderen, waarvan het evangelieverhaal de basis vormt. 
Dit keer geen rekenen met liters water zoals bij de presen-
tatieviering, maar over de goede herder en zijn schapen. 
De schapen die staan voor de leerlingen van Jezus, die 
Jezus vertrouwden en van Hem leerden.

Zoals vaker is pastoor Lamers erg benieuwd naar de taart 
die iedereen geregeld heeft. Aan de kinderen wordt dan 
gevraagd wat ze zouden doen als de hele kerk op bezoek 
zou komen om taart te komen eten. Hoewel het zonder 
wonderbaarlijke vermenigvuldiging dan op delen aankomt, 
komen er vanuit de kinderen soms zeer creatieve antwoor-
den. Benieuwd? Kom dan maar de volgende viering bijwo-
nen.

Hartelijk gefeliciteerd 
Vic, Lisa, Kjeld, Lisa, Thijn, Bo, Bram,

Mirte, Evy, Jesper, Nick, Leiske, Jorn, Elke, Imke.

Eerste Communie 2016 Cuijk
Dezelfde middag was de viering van de Eerste Communie 
in de Martinuskerk in Cuijk-centrum. 34 Communicanten 
mochten voor de eerste keer deelnemen aan de viering van 
de Eucharistie: Een bijzonder moment.
Het jeugdkoor zong, nadat ze broodjes knakworst en 
krentenbollen op de pastorie hadden gegeten, ook in deze 
viering. Geweldig dat jullie dat 2 keer op een dag wilden 
doen!

Ook hier werd verteld over de Herder en de schapen. Sa-
men werd het altaar klaargemaakt om eucharistie te vieren 
zodat deze kinderen voor het eerst mochten delen in dit 
bijzondere moment. 

Helaas was het weer tijdens de viering omgeslagen en 
kon het traditionele ballonnen oplaten niet doorgaan. Het 
regende pijpenstelen! Het was een geweldig feest in een 
overvolle kerk.

Dank
Dank aan de werkgroep Eerste Communie die zoveel werk 
hebben verzet, dank aan alle ouders die geholpen heb-
ben. Dank aan het jeugdkoor en dank aan iedereen die we 
mochten vergeten!

Het is mooi dat we nog op twee plaatsen in onze parochie 
de communie voor te bereiden en te vieren! Om het tra-
ject op weg naar de Eerste Communie en deze mooie vie-
ring zo te kunnen behouden is het noodzakelijk dat mensen 
de werkgroep komen versterken. 

Om je op te geven of voor meer informatie kun je bij 
terecht via mail 
Beers: communiebeers@gmail.com. Of bellen 351263 (Pa-
trick Peeters).
Cuijk: communie@martinuscuijk.nl. Of bellen 312555 (Pas-
torie)

Als voorbereiding op Palmpasen waren de kinderen van de 
parochie uitgenodigd om Palmpasenstokken te versieren. 
Dit deden ze in de Sint Martinuskerk in Cuijk  op de zater-
dag 19 maart.

Het versieren van de Palmpasenstokken begon met het 

Viering Palmpasen



kerk hun versierde stok te laten zien. In een kleurrijke 
stoet trokken de kinderen door de kerk.

Als afsluiting van de Palmzondagviering werd aan de kinde-
ren gevraagd of ze hun Palmpasenstok naar iemand wilde 
brengen die ziek was of naar iemand die weinig bezoek 
kreeg.
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op tv.

6.Ik luister het 
liefst naar Guus 
Meeuwis omdat 
het mooie liedjes 
zijn, het klinkt 
goed en omdat 
hij een lied over 
Brabant heeft 
geschreven.

7.Gewoon zo doorgaan.

8.Aan Dominic Benders. Hij is een vriendje uit mijn voet-
balteam.

1.Ik ben Roan van Rooij en woon in op de Vierlanderdreef 
16 in Cuijk. Hier woon ik samen met mijn broertje Sven, 
mijn papa Patrick en mama Wendy.

2.Ik zit op de Nienekes in groep 7B. Ik vind het erg leuk in 
groep 7B, ik heb daar erg veel vriendjes.

3.Het liefst ga ik op vakantie naar Kroatië omdat het daar 
lekker warm is, gezellig is en er is heel veel te zien.

4.Guus Meeuwis omdat hij super mooie muziek maakt en 
ik zijn grootste fan ben.

5.Het boek de Tijdwinkel omdat het een leuk en span-
nend boek is. Het mooiste Bijbelverhaal vind ik het 
verhaal rondom Pasen. Ik kijk ook altijd naar de Passion 

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?

Roan van Rooij

verhaal van Palmpasen. Daarna hebben zo’n  25 kinderen 
met  repen gekleurd papier  en  meters  crêpepapier hun 
Palmpasenkruis  zo mooi mogelijk gemaakt.

Op Palmzondag kwamen de kinderen samen met de com-
municanten naar de kerk voor de viering van Palmpasen. 
Bij binnenkomst kregen de kinderen een broodhaantje om 
boven op de Palmpasenstok te zetten. Tijdens de viering 
kregen de kinderen de gelegenheid om alle mensen in de 



Nacht zonder dak

Vormelingen

TV-mis Hilversum
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Matteüspassion 
Martinuskerk

Slechtvalk op de eieren

Kinderkruisweg 
Goede Vrijdag

Paaskaarsen

Presentatie 
Martinusapp

Palmpasen viering

Gouden Gregoriusspeld 

Mw. A. CLaassen


