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Van de redactie
September, het schooljaar is weer begonnen, en daar-
mee zijn ook alle werkgroepen van de parochie van 
start gegaan. Al in de vakantie werd er hier en daar druk 
geschreven voor het parochieblad en de afgelopen weken 
is de redactie aan slag gegaan om in al die aangeleverde 
teksten en stukjes orde te brengen. Hier en daar wordt er 
soms geredigeerd maar soms ook moet de eigenheid van de 
schrijfsels bewaard blijven.

De zomer is voorbij, de herfst doet zijn intrede, het groen 
van de bomen is niet meer zo fris, de bladeren beginnen 
zelfs al te vallen. Met veel plezier denk ik terug aan mijn 
tijd in Canada, waar ik een maand ben geweest. Ik heb 
vrijwilligerswerk gedaan met kinderen van de First Nations 
in Yellowknife voor On Eagle’s Wings, ik heb boontjes en 
Saskatoons geplukt en schoongemaakt bij mijn vriendin in 
Humboldt, ik heb de nieuwe gebrandschilderde ramen be-
wonderd van de nieuwe kathedraal in Saskatoon, geswingd 
op de muziek van het folkfestival in Regina, maar ook 
totaal verschillende vieringen bijgewoond van katholieke 
en protestante geloofsgemeenschappen waar mijn vriendin 
soms preekt en soms inspiratie opdoet. Deze vieringen, soms 
verstild, soms traditioneel, maar soms ook vrolijk en open, 
gaven voor mij zo duidelijk aan dat eenvormigheid in geloof-
suitingen nooit een doel kan zijn. We zijn allemaal verschil-
lend, laten we dus die verschillen accepteren en daarmee 
ook de verschillende manieren waarop we ons geloof vieren.

Elders in De Mantel vindt u de uitkomsten van de enquête. 
Wat het parochieblad betreft heeft u op de vraag of het 
parochieblad aan uw verwachting voldoet het volgende 
ingevuld: 70%: mee eens, 9%: twijfelt/weet niet, 9%: niet 
mee eens, 12%: geen mening
We zijn er erg blij mee dat na  ruim 1 jaar parochieblad 
maken twee derde van de respondenten aangeeft tevreden 
te zijn met het blad. Natuurlijk blijven er dan vragen bij 
ons: bent u tevreden met de inhoud, met de lay-out, met 
het uiterlijk? En degene die twijfelt, of geen mening heeft: 
is dat omdat u niet zeker weet wat u anders wilt? En de 9% 
die niet tevreden is, had u andere verwachtingen, mist u 
iets? Natuurlijk zijn er suggesties binnengekomen, en we 
gaan proberen die mee te nemen in de komende maanden. 
Intussen gaan we ook weer nadenken over het volgende 
Mantel: stuurt u gerust een verhaal of gedicht in. 
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Colofon
Dit parochieblad is in een oplage van 1500 exemplaren 
verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de 
parochie Heilige Martinus.
Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiter-
lijk op 8 november a.s. en kan aangeleverd worden via 
de contactgroepen of op amhhemmen@gmail.com.

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.



God is met tederheid over jou bewogenZijn ogen kijken je vol Liefde aan
Hij wil het goede in jouw leven
Zijn Liefde zal altijd met je gaan.

Zijn tederheid ontsmet jouw wonden
geneest, vernieuwt en vergeeft
Hij wil alles nieuw maken
omdat Hij jou nieuw leven geeft.

Jij leeft omdat Hij je wilde
je schiep en vulde met Zijn Geest
Zijn levensadem heeft ingeblazen
zonder Hem was je er niet geweest.

Zijn geliefde kind mag je zijn
Hij noemt je dagelijks bij jouw naam
Hij is jouw Vader, Vriend en Meester
je bent gezegend in Jezus naam.

Zoals u wellicht weet 
maken de pausen de 
afgelopen jaren al 
veelvuldig gebruik 
van de moderne 
media. Via website, 
Facebook en Twit-
ter komen er vele 
berichten de wereld 
in. Onlangs was er 
één die mij in het 
oog sprong van het 
Twitter-account van 
paus Franciscus. 
Hij twitterde op 24 
juni: “Laten we, 
geconfronteerd 
met de moeilijkhe-
den van het leven, de Heer om sterkte vragen om vreug-
devolle getuigen van ons geloof te blijven.” (De orginele 
Engelse tekst was: In the face of life’s difficulties, let us 
ask the Lord for the strength to remain joyful witnesses 
to our faith.)

Daarbij moest ik meteen denken aan de rampen die de 
laatste tijd de wereld overspoelen: de vliegtuigramp 
in Oekrainië, waardoor ook onze eigen gemeenschap 
getroffen is, de vliegtuigrampen in Mali en Taiwan, de 
oorlogen in Gaza, de onrust in Zuid-Amerika, Afrika en 
Oost-Europa. Met al deze problemen is de vraag om 
kracht en sterkte niet overbodig.
Maar ook dichtbij, als we de problemen zien in onze 
relaties, gezinnen, bij ouderen en jongeren, in onze ge-
meenschappen en parochie, mogen we steeds opnieuw 
om kracht en sterkte vragen in ons geloof. De paus no-
digt in zijn twitterboodschap uit om vreugdevolle getui-
gen te blijven. Want steeds opnieuw mogen we vertrou-
wen dat God met ons meegaat en kracht schenkt.

Velen van u kennen het gedicht van de voetstappen op 
het strand, waarin we zien dat op een moeilijk moment 
in het leven er maar één paar voetstappen staat: het is 
daar waar God je draagt. En als je je gedragen weet, 
worden problemen niet opgelost, maar wel makkelijker. 

Onlangs heb ik in de vakantieperiode een bezoek ge-
bracht aan Spaanse collega’s in de omgeving van To-
ledo, die ik tijdens de WJD in 2011 heb leren kennen en 
waar een mooie vriendschap uit is ontstaan. Als ik daar 
ben brengen we meestal een bezoek aan bijzondere 
plaatsen in hun omgeving en is er contact met families, 
jongeren, collega’s en kloosterlingen.
Twee ontmoetingen zijn mij daar bijzonder bijgebleven. 
De eerste was in de gemeenschap “Fraternidad Repara-
dora Apostólica en el Corazón de Cristo Sacerdote” in 
Oropesa. Een vrouwengemeenschap die leeft volgens 
de evangelische waarden van armoede, gemeenschap, 

dienstbaarheid en voorzienigheid. Ik mocht daar samen 
met hen vieren en eten. En wat mij opviel in de ge-
sprekken die we hadden was de vreugde die zij vonden 
in de keuze die ze gemaakt hadden voor hun geloof en 
hun wijze van leven. De blijdschap straalden uit hun 
woorden, hun zingen en hun ontmoeten.

Een tweede ontmoeting had ik in de eerste hervormde 
Carmel van de heilige Teresa van Avilia. Een gesprek 
met twee zusters, in een spreekkamer, gescheiden door 
een traliewerk, want zij leven nog steeds volgens de 
hervormde regel van de Karmel: armoede, gebed en 
afzondering. Ook daar straalde de blijdschap van hun 
woorden en leven af.

Uitzonderlijke ontmoetingen, niet alledaagse keuzes, 
maar wel vol blijdschap. Soms lijkt het alsof wij in 
noord-west Europa die vreugde van ons geloof missen. 
Alsof wij meer geloven met ons hoofd dan met ons hart. 
Als wij ons daadwerkelijk openen voor wat het evange-
lie (de blijde boodschap!) ons geeft en ons laten raken 
door de liefde van God, wat is er dan mooier om dit sa-
men te delen? Dan kan ons geloof daadwerlijk een bron 
van gemeenschap zijn, op mooie en moeilijke momen-
ten van ons leven. Het vraagt wel van ons dat we over 
grenzen van onze eigen wensen en verlangens heenstap-
pen en toereiken naar de A/ander.
Laten we proberen om zo als gelovige mensen samen 
onze vreugde en ons verdriet te delen, elkaar te ver-
sterken en te verbinden, ons gebed te verenigen. We 
worden er steeds opnieuw toe uitgenodigd!

Pastoor Theo Lamers

Pastoor Theo Lamers

Woord van de pastoor: “Vreugdevolle getuigen van het geloof”
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Van het bestuur
Mijn naam is Frie-
darica Melsen, 28 
jaar oud, getrouwd 
met Antwan en 
samen hebben 
we 2 kindjes. Van 
dagelijks beroep 
ben ik adviseur 
milieuwetgeving. 
Als ondersteuning 
van het parochie-
bestuur notuleer 
ik de vergade-
ringen. Ook help 
ik mee bij de 
peuter/kleu-
tervieringen. Ik 
doe dit graag omdat 
ik een steentje wil bijdragen aan de toekomst van de 
geloofsgemeenschap waarvan wij deel uit maken en 
waarin mijn kinderen opgroeien. Ik wil graag meehelpen 
die toekomst te bouwen. Nu is notuleren helemaal mijn 
vakgebied niet, spelling en grammatica waren niet mijn 
beste vakken op school, en ook voor de peuter/kleuter-
vieringen heb ik geen achtergrond in educatie of kinder-
werk. Maar dat is het mooie aan vrijwilligerswerk. Je 
hoeft niet alles heel goed te kunnen om toch samen tot 
een goed resultaat te komen. Als iedereen zijn steentje 
bijdraagt, kunnen we er samen iets moois van maken.  

Het notuleren deed ik ook al voor de fusiebesprekin-
gen. Zo heb ik de fusie van een zijspoor meegemaakt. 
Het zijn geen gemakkelijke tijden, we moeten het met 
steeds minder middelen doen, het kerkbezoek loopt 
achteruit en geloven wordt flexibeler want ieder beleeft 
het geloof op zijn eigen manier. Tijden veranderen en 
hierin moeten we niet stilstaan maar meegroeien. We 
willen vaak vasthouden aan wat voor ons bekend en 
vertrouwd is. Maar we moeten ook kijken naar onze 
kinderen, de nieuwe generatie. Wat blijft er voor hen 
over? Om voor hun toekomst mogelijkheden te creëren 
moeten we veranderingen een kans geven. Onze krach-
ten bundelen en op de juiste manier inzetten om ook 
in de toekomst samen te kunnen delen in het geloof. 
De weg naar de fusie toe is over hobbels gegaan. We 
nemen kleine stapjes op deze weg, maar samen zijn we 
al ver gekomen. Er zijn al veel dingen bereikt en samen 
creëren we kansen voor de nieuwe generatie, onze 
kinderen.

Het lijken vaak twee werelden, oud en nieuw, maar de 
nieuwe generatie zijn onze kinderen en zij worden ook 
ooit een oude generatie. Mijn man en ik hebben twee 
kinderen in een jonge leeftijd. In allerlei dingen zijn 
wij bezig met hun toekomst, want we willen dat die 
toekomst hen mooie kansen kan bieden, kansen die wij 
als ouders zoveel mogelijk proberen te creëren. Onze 

jongste begint zijn eerste stapjes te maken, wij houden 
zijn handjes vast om hem te helpen leren lopen. Totdat 
we hem moeten loslaten en hij zelf loopt. Onze oudste 
leert nu fietsen, we houden haar vast om haar te helpen 
de trappertjes rond te krijgen. Totdat we haar moeten 
loslaten en ze zelf fietst. Door onze kinderen dingen te 
leren creëren wij kansen voor hun toekomst. Langzaam 
worden ze groot en moeten we onze kinderen steeds 
meer loslaten om te kunnen groeien. Maar eigenlijk is 
het niet loslaten, maar anders vasthouden. We houden 
ze niet meer vast met lopen en fietsen, zodra ze dit zelf 
kunnen, maar we houden ze nu anders vast door ze te 
helpen opstaan als ze vallen of struikelen. Zo groeien 
we steeds een stapje verder. Zo creëren we kansen voor 
hun toekomst opdat ze uiteindelijk hun eigen levenspad 
zelf bewandelen waar God deel van uit maakt op hun 
eigen manier. Net zoals onze ouders en grootouders dat 
vroeger bij ons deden op weg naar de zoektocht hoe het 
geloof deel uit kan maken van ons leven. Zo willen wij 
onze kinderen ook vasthouden in het beleven van het 
geloof, om ze langzaam anders vast te houden in hun 
manier van geloven. 

Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zul je soms 
eerst oude dingen los moeten laten. Verder gaan bete-
kent niet dat je vergeet. Je laat het vertrouwde niet los 
maar houdt het anders vast. Op ons levenspad komen 
soms obstakels die we niet verwachten. Maar toch 
moeten we op dit pad verder gaan. Linksaf, rechtsaf of 
rechtdoor. Met niks kiezen kom je niet vooruit. Je moet 
het obstakel accepteren, veranderen of weggaan. Zoek 
de moed te veranderen wat je kan. Zoek de kalmte te 
aanvaarden wat je niet kan veranderen. En zoek het 
inzicht om het verschil te zien. Net als een goede zeiler 
die met zijn kennis, kunde, vaardigheid en ervaring ge-
bruik weet te maken van elementen als weer en wind, 
eb en vloed. In het leven moeten we zeilen, ook met 
tegenwind kun je vooruit gaan. Niet tegen de wind in 
gaan, maar vooruit kijken en de wind gebruiken om een 
nieuwe koers te bepalen, om zo tegenwind om te zet-
ten naar wind mee. Als we samen ieders kennis, kunde, 
vaardigheden en ervaring bundelen, kunnen we kansen 
creëren voor de nieuwe generatie, zodat zij alle moge-
lijkheden hebben hun geloof te beleven en te delen. Ik 
wens iedereen een behouden vaart op de nieuwe koers.  

Friedarica Melsen

Het parochiebestuur is blij u te kunnen melden dat per 
1 oktober 2014 diaken Jo Huijgens benoemd zal worden 
in de parochie H. Martinus. Diaken Huijgens is perma-
nent (onbezoldigd) diaken van het bisdom Haarlem-
Amsterdam en is in het afgelopen jaar samen met zijn 
echtgenote in onze parochie komen wonen. Na overleg 
met pastoor Lamers en met de bisdomstaf zal deze be-
noeming geëffectueerd worden. De benoemingsbrief is 
nog onderweg, maar we willen u deze prettige medede-

Diaken Huijgens benoemd 
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Woensdag 2 juli j.l. kwamen de resultaten binnen van 
de Adventsactie 2013. Het eindbedrag voor alle bisdom-
men was ruim €415.000,-. Hierin heeft onze parochie 
ook een klein aandeel bijgedragen!
Al met al een bedrag waar de organisatie zeer tevreden 
mee is. Dit bedrag houdt in dat alle projecten waarvoor 
een aanvraag was ingediend, gesteund kunnen worden. 
Namens het parochiebestuur en de Campagneleiding 
Adventsactie bedanken wij u hartelijk voor uw bijdrage. 
Een bijzonder woord van dank aan een ieder binnen onze 
parochie die heeft geholpen met de 
organisatie. Voor uitgebreide informa-
tie kunt u terecht op de website www.
adventsactie.nl onder kopje “Resultaten 
2013”.

Antoon Janssen 
Secretaris Parochiebestuur

Adventsactie 2013

ling niet onthouden. Diaken Huijgens zal parttime werk-
zaam zijn en in overleg met de pastoor zullen diverse 
werkzaamheden en taken verdeeld worden.

Elders in het parochieblad zal hij zichzelf voorstellen. 
Waarschijnlijk zal eind oktober een presentatie plaats-
vinden. We zullen u daarover via diverse kanalen tijdig 
informeren. Het parochiebestuur feliciteert diaken 
Huijgens van harte met deze aanstaande benoeming en 
wenst hem en zijn echtgenote een mooie en vruchtbare 
tijd toe in onze Martinusparochie.

Het parochiebestuur

Het najaar is altijd een periode met veel collectes of 
bijdragen voor goede doelen. We willen deze doelen 
graag kort onder uw aandacht brengen. 

In de Vredesweek (20-28 september) is er in de kerken 
van onze parochie de mogelijkheid om een bijdrage te 
geven voor het werk van Pax Christi, tot bevordering 
van vrede in de wereld. Het thema van de vredesweek 
is: “Wapen je met vrede”. Voor de verdere activiteiten 
in onze parochie in de vredesweek vindt u elders in het 
parochieblad een artikel. Meer informatie over de vre-
desweek vindt u op www.vredesweek.nl.
U kunt ook een bijdrage overmaken t.n.v. IKV Pax 
Christi, Utrecht, IBAN NL25INGB0000306090.

De oktobermaand staat in het teken van de missie. In 
de Wereldmissiemaand besteedt MISSIO dit jaar speci-
ale aandacht aan de katholieke gelovigen in Myanmar 
(Birma), onder het thema “Myanmar: De vlam van het 
geloof doorgeven”. Informatie vindt u in de kerken of op 
www.missio.nl. Tijdens de oktobermaand is er gelegen-
heid om hiervoor een bijdrage te geven voor MISSIO. U 

Collectes

kunt ook een bijdrage overmaken t.n.v. Missio Wereld-
missiemaand, Den Haag, IBAN NL65INGB0000001566.

Oktober is niet alleen Wereldmis-
siemaand, maar ook, naast de 
maand mei, een Mariamaand. Het 
bestuur heeft bij het vaststellen 
van het collecterooster besloten 
om het laatste weekend van ok-
tober een mogelijkheid te bieden 
een bijdrage te bestemmen voor 
Lourdes, om het mensen uit onze 
parochie makkelijker te maken om 
op bedevaart naar Lourdes gaan. U 
kunt ook een bijdrage overmaken 
t.n.v. R.K. Parochie H. Martinus, 
Cuijk, IBAN NL67RABO01774 93232 
o.v.v. Lourdes

Tijdens het weekend van 1 en 2 november is het Rad-
boudzondag. Van oudsher is de Radboudzondag de dag 
waarop in Nederlandse parochies gecollecteerd wordt 
voor het katholieke vormingswerk onder jonge mensen. 
De Radboudzondag dankt haar naam aan de Radboud-
stichting, die zich al sinds 1905 inspant voor de vorming 
van jongeren. In 2010 veranderde zij haar naam in 
Stichting Thomas More. In de kerken is gelegenheid om 
hieraan een bijdrage te leveren. Een eigen bijdrage is 
mogelijk: t.n.v. Stichting Thomas More, ‘s-Hertogen-
bosch, IBAN NL18FVLB0225180634. Meer info: www.
thomasmore.nl.

In het weekend van 8 en 9 november is het de Zondag 
voor de oecumene. De jaarlijkse Willibrordzondag werd 
in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor 
oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereni-
ging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor 
Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de 
christenen in Nederland, katholieken en protestanten. 
Een eigen bijdrage is mogelijk: t.n.v. Kath. Ver. voor 
Oecumene, Athanasius en Willibrord, Utrecht, IBAN 
NL73INGB0001087628. Info vindt u op ww.oecumene.nl.

In het derde weekend van november staat in Nederland 
de jaarlijkse Jongerencollecte gepland. De Jongerencol-
lecte is in 2006 in het leven geroepen om geld in te za-
melen voor het jongerenwerk in de Kerk. Met hulp van de 
collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers ontmoetin-
gen, vormingsdagen en diaconale projecten organiseren 
en nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van 
het lokale jongerenwerk in parochies. De Jongerencollec-
te is een initiatief van Jong Katholiek en de Nederlandse 
bisdommen. Uw participatie wordt zeer gewaardeerd. 
Uw bijdrage is ook mogelijk: t.n.v. SRKK, Utrecht, IBAN 
NL11INGB0002784498 o.v.v. Jongerencollecte.
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Anderhalf jaar fusieparochie H. Martinus Cuijk: hoe zien wij de toekomst tegemoet?
Donderdag 3 juli jl. heeft het parochiebestuur van de H. 
Martinusparochie Cuijk een avond belegd voor alle be-
langstellende parochianen om hun mening te horen over 
het fusieproces tot nu toe en hoe dit in de toekomst 
verder gestalte zou moeten krijgen. De avond werd ge-
opend door pastoor Th. Lamers  met een gebed van de 
heilige Franciscus. Daarna werd door de gespreksleider 
van de avond, vicevoorzitter van het parochiebestuur 
P. van de Koolwijk, nog eens aan de hand van de cijfers 
uitgelegd waarom de fusie van zeven voormalige paro-
chies tot één grote parochie nodig was. 

De belangrijkste reden is dat we op te grote voet leven. 
Het aantal parochianen is in de loop der jaren sterk af-
genomen: in 2002 telden de zeven parochies nog 16.500 
parochianen, in 2012 was dit aantal al teruggelopen naar 
11.700 en deze teruggang heeft zich alleen maar voort-
gezet en zal zich nog verder voortzetten.

Tussen 2008 en 2012 is de kerkbijdrage,  de belangrijk-
ste bron van inkomsten voor onze parochie, vrijwel ge-
lijk gebleven, gemiddeld zo’n € 134.000,- per jaar maar 
gezien de terugloop van het aantal parochianen zal de 
opbrengst in de toekomst vrijwel zeker dalen. 

De grootste kostenpost zijn de kerkgebouwen en deze 
post zal jaarlijks alleen maar stijgen. Een gangbare 
verdeling van kosten voor een parochie is 40% voor 
gebouwen en 60% voor personeel en pastoraat. In 2012 
was deze verdeling voor onze parochie al aardig scheef 
gelopen: 70% voor gebouwen, en 30% voor personeel 
en pastoraat op een totale uitgave van €327.000,-. Dus 
met jaarlijks oplopende kosten en vrijwel zeker dalende 
inkomsten is het onontkoombaar dat in de toekomst op 
kerkgebouwen bezuinigd moet worden en dat er dus 
kerkgebouwen gesloten moeten worden. 

Een andere belangrijke reden is de sterke afname van 
het beschikbare aantal priesters. In 1994 waren er nog  
zeven priesters en dekenale werkers en assistenten bin-
nen de zeven parochies werkzaam, in 2014 is dit aantal 
teruggelopen naar één priester en een aantal assiste-
rende priesters.

Voorafgaand aan deze avond was middels een enquête  
de mening gepeild van de parochianen en de resulta-
ten werden deze avond via een powerpointpresentatie 
bekend gemaakt. 

Ongeveer 280 parochianen hadden de enquête ingevuld 
en een zestigtal bezocht deze bijeenkomst. In de enquê-
te stonden een aantal stellingen en vragen over zaken die 
uit de fusie voortvloeien en die rechtstreeks van invloed 
zijn  op de uitvoering en de beleving van het geloof. 

De belangrijkste stelling in deze enquête was: ik heb er 
vertrouwen in dat we door onze krachten te bundelen een 

vitale en financieel gezonde parochie kunnen opbouwen. 
Hierop antwoorde 55% van de deelnemers met ja, 12% met 
nee, 30% twijfelde nog en 3% had geen mening. Enkele 
ander belangrijke stellingen waren: een kerk mag worden 
gesloten als deze zichzelf niet financieel kan onderhouden 
(38% ja, 27% nee, 30% twijfelt, 5% geen mening), het aan-
tal kerkgangers is ook een criterium voor kerksluiting (56% 
ja, 24% nee, 18% twijfelt, 2% geen mening), het nieuwe 
parochieblad De Mantel voldoet aan mijn verwachtingen 
(70% ja, 9% nee, 9% twijfelt, 12% geen mening) en: indien 
kerken gesloten worden moeten na sluiting, op andere 
locaties binnen de geloofsgemeenschap, bijeenkomsten/
vieringen voor kerkgangers worden georganiseerd (70% ja, 
8% nee, 17% twijfelt, 5% geen mening). 

Van de geënquêteerden was 70% ouder dan 50 jaar, 
maar de toekomst van de parochie is natuurlijk ook es-
sentieel voor de jongeren: kunnen zij straks nog vieren 
en waar zou dat dan plaats moeten vinden? Om die 
reden kwamen daarna twee jongeren aan het woord  om 
hun kijk op de huidige en toekomstige situatie te geven. 
Uit hun visie kwam naar voren dat een kerkgebouw in de 
huidige vorm niet zo belangrijk is en dat het ook niet zo 
belangrijk is waar dit gebouw staat, dit in tegenstelling 
tot de oude generatie die meestal sterk hecht aan hun 
eigen kerkgebouw in hun eigen geloofsgemeenschap. 

Daarna werden de aanwezigen willekeurig in groepen 
van acht personen verdeeld en kreeg elke groep vier 
vragen voorgelegd waar ze een mening over moesten 
vormen:  Wat is nodig om geloof te beleven zonder 
eigen kerkgebouw?, Geloven is niet alleen consumeren 
maar ook participeren: hoe kunnen we meer mensen 
actief betrekken?, Welke uitdaging moeten we oppakken 
en wat moeten we loslaten?

De belangrijkste antwoorden op de eerste vraag waren: 
er moet een plek zijn om een gemeenschap te vormen, 
een gemeenschap waar je je thuis voelt en er moet een 
inspirerende en bezielende herder zijn. En als dit niet 
meer in de kerk kan omdat deze dicht moet dan zal er 
een andere plek binnen die geloofsgemeenschap moeten 
komen om samen te zijn en te vieren.

De belangrijkste antwoorden op vraag twee waren: de 
geloofsbeleving moet veel breder worden. Nu ligt er 
teveel nadruk op eucharistievieringen, maar andere 
vormen van samenkomen, in de breedste zin van het 
woord, moeten ook gestimuleerd worden. Durf over de 
grenzen van je eigen geloofsgemeenschap heen te stap-
pen en leg contact met andere gemeenschappen want 
je kunt veel van elkaar leren. Breng discussie op gang 
welke thema’s mensen belangrijk vinden en hoe rondom 
deze thema’s dan vieringen gemaakt kunnen worden.

De belangrijkste antwoorden op vraag drie waren: gelo-
vigen en vooral de jongeren moeten persoonlijk bena-



 
 
 
 
 

 
 
 

derd worden om actief aan de geloofsgemeenschap deel 
te gaan nemen. We zullen onze “eigenheid” los moeten 
laten, over onze grenzen heen moeten om te komen tot 
één parochie, één geloofsgemeenschap. 
Het parochiebestuur kan spreken van een geslaagde 
avond en mag voorzichtig concluderen dat het op de 
goede weg is. De parochianen, zeker een groot deel van 
de geënquêteerden en de op deze avond aanwezigen, 
zijn bereid mee te denken en zich in te zetten voor het 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

grote geheel. Wel zal het  parochiebestuur goed moeten 
blijven luisteren naar wat er leeft binnen de parochie. 
Verder zal het parochiebestuur alles in het werk moeten 
stellen om in die geloofsgemeenschappen waar een kerk 
gesloten moet worden, voor een vervangende ruimte te 
zorgen voor samenkomen en vieren zodat die geloofsge-
meenschap op zich kan blijven voortbestaan. 

Parochiebestuur H. Martinus, 22 juli 2014
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Opmerking: de antwoorden op de open vragen 
bevatten privacy gevoelige informatie en worden 
derhalve niet gepubliceerd.

Maandag 19 mei 2014 is er een tweede bijeenkomst 
geweest van het parochiebestuur en de leden van alle 
“Contactgroepen rondom de Toren”.  De bijeenkomst 
vond plaats in zaal ’t Akkertje in Vianen. Alle geloofs-
gemeenschappen van onze parochie waren door één 
of meerdere leden van hun contactgroep vertegen-
woordigd. Na de opening met gebed door pastoor Theo 
Lamers gaf het parochiebestuur informatie over een 
aantal zaken die binnen de parochie H. Martinus Cuijk 
spelen. Ter sprake kwamen de reacties op de eerste in-
formele bijeenkomst op 11 november 2013, de website 
van de parochie (http//martinuscuijk.nl), de situatie 
rondom de H. Jozefkerk Cuijk,  het gebouwenplan, de 
harmonisatie van honorering van vrijwilligers, en de 
harmonisatie van de vergoedingen aan koren, dirigenten 
en organisten. Daarna volgde er een levendige discussie 
naar aanleiding van ingebrachte punten van leden van 
de contactgroepen. Hier kwamen vooral de volgende 
punten ter sprake: hoe staan we er nu voor, hoe bevalt 
de huidige gang van zaken tussen de leden van de con-
tactgroepen en het parochiebestuur en waar is dringend 
behoefte aan aanpassing of verbetering. De discussie 
vond plaats in een gemoedelijke sfeer en op alle vragen 
werd, voor zover mogelijk, uitgebreid antwoord gege-
ven door het parochiebestuur. Er bleek een duidelijke 
behoefte te zijn aan dit soort bijeenkomsten en deze 
zullen in de toekomst zeker met enige regelmaat plaats 
vinden. 
Het parochiebestuur dankt de leden van de contact-
groep H. Antonius Vianen voor het feit dat zij voor deze 
avond als gastheer wilden optreden.

Contactgroepen rondom de Toren
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Een nieuwe diaken in Cuijk
Gaarne wil ik  gebruik 
maken van de mij 
geboden gelegen-
heid om mij in ons 
Parochieblad aan u 
voor te stellen. Ik 
ben Jo Huijgens en 
ik zal per 1 oktober 
a.s. als diaken in 
de parochie gaan 
functioneren.

Ik ben geboren in 
1946 in Amster-
dam, alwaar ik 
achtereenvolgens 
de lagere school 
en het St. Nicolaaslyce-
um (gymnasium alfa) heb bezocht. Vervolgens ben ik na 
enige jaren groot-seminarie (Warmond) en een daarop-
volgende militaire diensttijd rechten gaan studeren aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam, een studie die ik in 
1975 heb afgesloten met een succesvol afgelegd docto-
raal examen.

Gezien mijn afstudeerrichting (staats- en bestuursrecht) 
zat het er dik in dat ik in het openbaar bestuur terecht 
zou komen en zo werkte ik dan ook bijna 30 jaar voor 
diverse ministeries. Met een van mijn klussen word ik 
nog steeds geconfronteerd in de supermarkt: verpakte 
levensmiddelen met een minimale houdbaarheidsdatum 
erop en een vermelding hoeveel en wat erin zit. Ik heb 
er jarenlang over mee onderhandeld in Brussel en dat 

was echt een heel boeiende tijd! Maar behalve van het 
werken aan regelgeving heb ik vooral ook genoten van 
het procederen voor de Raad van State en in de diverse 
rechtbanken. Ik heb er soms heerlijke “gevechten” 
meegemaakt.

Maar toch begon zo rond 2000 de theologie weer aan 
mij te trekken en mijn kans om daar iets mee te doen 
kwam toen ik halverwege 2003 vervroegd kon uittreden. 
Zo begon ik in september van dat jaar aan de diaken-
opleiding van het bisdom Haarlem (het huidige bisdom 
Haarlem-Amsterdam), een opleiding die uiteindelijk 
leidde tot mijn wijding tot diaken door bisschop Punt. 
Die gebeurtenis vond plaats op zaterdag 29 september 
2007 in de kathedrale basiliek van St. Bavo in Haarlem. 
Vervolgens werd ik per 1 oktober daaropvolgend be-
noemd tot diaken in de parochies van Uithoorn, De Kwa-
kel en Nes aan de Amstel. Zeven jaar heb ik daar met 
plezier gewerkt, totdat we vanwege de gezondheid van 
mijn vrouw Leonie, met wie ik sinds 1981 heel gelukkig 
getrouwd ben, op zoek moesten naar een geschikte ge-
lijkvloerse woning. Deze menen we gevonden te hebben 
aan de Lavendel in Cuijk.

Gaarne wil ik deze eerste kennismaking besluiten met 
de hoop uit te spreken dat ik ook hier in mijn nieuwe 
parochie, samen met Leonie, met de steun van uw 
gebeden en gedragen door Gods zegen, iets voor u kan 
betekenen.

Met hartelijke groet,

Diaken Jo Huijgens

Diaken Jo Huijgens

Tja, en toen??

2 jaar geleden heb ik aangekondigd dat in juli 2014 mijn 
laatste mis als dirigent voor Crescendo zal zijn. Ruim 
genoeg van te voren denk je dan.

Gewoon doorgaan als anders en proberen om gelijke 
kwaliteit te blijven geven. En ineens is het er dan: het 
laatste jaar, de laatste Kerstviering, de laatste Paasvie-

ring, de laatste Communieviering, het laatste uitstapje, 
de laatste repetitie……. en de laatste viering.
Het koor nog voor 1 keer opgepept om er vooral voor te 
zorgen om te zingen zoals u van Crescendo gewend was.

En ik denk dat dat gelukt is. Uw applaus was zo lang dat 
ik er een kleur van kreeg. Ik ben blij met alle aandacht 
die aan mij en aan het koor gegeven is. De bedankjes 
na afloop en uw begrip ondanks de zorgen van ‘hoe 
nu verder’ waren hartverwarmend. Zo ook de lovende 
woorden van het bestuur en de contactgroep.

Het weekend hiervoor hadden we tijdens de gezinsvie-
ring al afscheid genomen bij het jeugdkoor. Van de kin-
deren van het jeugdkoor hebben Lucie en ik een mooie 
collage van foto’s en wensen gekregen die nu een mooi 
plekje in onze huiskamer heeft. En ik hoop dat mijn op-
volger alle steun en vertrouwen mag ontvangen die Lu-
cie en ik de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen, 
want dan kunt u nog lang genieten van het Jeugdkoor.
Ik ben blij dat Lucie en ik dit samen hebben kunnen 

En toen....

Uit de parochie
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Kennismaking met de nieu-
we dirigent van het kinder-
koor van de H. Jozef:

Bart van der Zanden

Bij de paters van Mill Hill 
stond een orgeltje. Het stond 
min of meer toevallig in het 
appartement waar mijn ou-
ders, mijn broers en ik woon-
den – mijn ouders hadden als 
‘associates’ in Kenya gewerkt – en ik zat er als kleuter 
regelmatig achter, mijn voeten ver boven de pedalen 
bungelend… Inmiddels ben ik 27 en kan ik met mijn 
voeten bij de grond. Ik speel niet meer op een orgeltje, 
maar speel piano als hoofdinstrument. En omdat ik dat 
sinds het nieuwe schooljaar voor het kinderkoor van 
onze parochie doe, wil ik me hier graag voorstellen.

Mijn naam is Bart van der Zanden. Ik ben getrouwd met 

Nieuwe dirigent kinderkoor 

doen, want ook zij heeft een groot aandeel in het 
dirigentschap van de koren. Niet zozeer als ‘zwaaierd’, 
maar zeker met zoveel werk en inzet achter de scher-
men, met name bij het jeugdkoor.

In een laatste woordje zijn er altijd mensen die je 
vergeet hoewel ze een grote rol hebben gespeeld in het 
functioneren van een dirigent en koor, zeker als je alles 
zonder briefje wilt doen. Zo waren er diverse oud-leden 
in de viering aanwezig, maar ook de vele muzikanten 
die altijd belangeloos hebben meegespeeld in de orkes-
ten tijdens Kerst- en Paasvieringen. Hartelijk bedankt 
voor jullie inzet en ondersteuning. 
 
En hoewel vooraan in gedachten bleef dan toch onze 
grootste fan ongenoemd, pastor Kees Michielse. Fan van 
het eerste uur en iemand die altijd achter onze muzika-
le keuzes heeft gestaan. Als een pastoor de ruimte niet 
wil of kan geven die nodig is om ontplooiing van creati-
viteit toe te laten, wordt het niks. Pastor Kees, bedankt 
voor alle ruimte die Lucie en ik (en daarmee de koren) 
hebben gekregen. U stond altijd open voor alle ideeën 
en gaf ons de mogelijkheden om onze creativiteit in de 
vieringen toe te laten.
En toen…..
- Tijd om het muzikale archief op orde te brengen
- Tijd om de CD af te maken
- Tijd om het huis op te knappen
- Tijd om te gaan varen
- Tijd om na te denken
- Tijd……voor ons 
- Tijd te kort dus.

Bedankt voor alles,
Peter en Lucie

Marie, we hebben een dochter van vijf: Lotta. Ik ben 
geboren in Den Bosch, maar opgegroeid in Roosendaal; 
ook na Mill Hill hebben we daar nog lange tijd gewoond. 
In Roosendaal ging ik naar de Vrije School, had piano-
les vanaf mijn 6e en begeleidde er later (toen ik op de 
middelbare school zat) als pianist een kinderkoor en 
een volwassenenkoor. Ook thuis maakte ik veel muziek: 
begeleidde vaak mijn moeder bij het zingen en speelde 
met mijn vader korte tijd samen in de harmonie (een 
kennismakingscursus met verschillende instrumenten). 
Na iedere vakantie en ieder schoolkamp was het eerste 
wat ik deed achter de piano kruipen – meestal nog voor 
ik mijn jas uit had.

Met het kinderkoor stopte ik pas toen het niet anders 
meer kon: toen ik in Nijmegen op kamers ging om aan de 
HAN te studeren. Ik wilde op de opleiding creatieve the-
rapie het werken met kinderen verbinden met muziek, 
en sinds 2009 ben ik dan ook muziektherapeut. Naast 
mijn werk in een kinderdagverblijf in Duitsland heb ik in 
Nederland een eigen praktijk, Tonica muziektherapie. Ik 
geef muziekles en begeleid kinderen die met problemen 
zitten die hen emotioneel boven het hoofd groeien – 
problemen waar ze geen woorden voor kunnen vinden of 
waar geen woorden voor zijn. Sommige kinderen zitten 
‘gewoon’ niet lekker in hun vel, of ze hebben problemen 
op school of moeite met de scheiding van hun ouders. 

Muziek geeft kinderen de mogelijkheid zich te uiten, te 
ontspannen of zelfverzekerder te worden en te voelen 
hoe dat is in plaats van erover te praten.

Muziek is een taal zonder woorden, om alles te vertel-
len waar geen woorden voor zijn. Geen wonder dat 
zingen bidden voor twee is! Het enthousiasme en plezier 
waarmee de kinderen zingen, vind ik dan ook het al-
lerbelangrijkste. Als kinderen met plezier kunnen spelen 
en ontdekken, komt met wat begeleiding de kwaliteit 
vanzelf en kunnen kinderen boven zichzelf uitstijgen.

Dat te zien vind ik het mooiste aan het werken met 
kinderen: de vonk in hun ogen als ze ontdekken wat 
ze in zich hebben! Ik heb de afgelopen jaren veel met 
kinderen en muziek gewerkt, maar vooral in project-
groepen of in de therapie. Daarom was ik ook meteen 
enthousiast toen Peter Hendriks aangaf, dat hij een op-
volger voor het kinderkoor zocht. Ik dacht terug aan het 
kinderkoor in Roosendaal: zingen in de kerk is toch iets 
bijzonders. Het laat kinderen merken dat ze bijzonder 
zijn, dat ze iets kunnen bijdragen aan de groep en aan 
de gemeenschap – en dat ze daar iets voor terugkrijgen! 
Ik hoop dat ik daar met mijn muzikaliteit ook iets aan 
kan bijdragen.

Ik kijk erg uit naar de eerste repetities en natuurlijk 
de eerste gezinsviering met het kinderkoor, ik hoop de 
kinderen en u ook!

Muzikale groeten, Bart van der Zanden 
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Laat u ook dit najaar weer inspireren door bijzondere 
films met een diepere lading ! 
De avonden worden georganiseerd in samenwerking met 
Lux Aeterna, school voor filosofie en levenskunst.

23 september: Long walk to freedom                 
In de Vredesweek kunt u 
komen kijken naar en praten 
over het levensverhaal van 
Nelson Mandela. Deze film 
uit 2013 neemt ons mee in 
zijn strijd om gelijkheid en 
gerechtigheid. Zijn worste-
ling als mens en zijn veran-
dering van gewelddadig naar 

vreedzaam protest. De avond begint om 19.00 uur met 
een inleiding. Halverwege is er een korte pauze. Aan het 
einde is er gelegenheid om met elkaar na te praten en 
van gedachten te wisselen. Vanwege de lengte van de 
film duurt de avond tot ongeveer 22.30 uur. Locatie is 
Kerkstraat 10 (pastorie) en de kosten bedragen 5 euro.

14 oktober: Lourdes                      
Kent u Lourdes ? Dan zult u veel herkennen in deze film. 
Maar ook als u Lourdes niet kent, biedt het verhaal u 
stof tot naden-
ken. We zien hoe 
Christine, die in 
een rolstoel zit, 
een pelgrimstocht 
maakt. Anderen 
om haar heen 
hopen op een 
wonder, maar zij 
lijkt niet erg onder 
de indruk van het beleefde geloof. Maar dan op een dag 
krijgt ze haar gevoel in armen en benen terug. Hoe zal 
Christine met haar genezing omgaan ? Ze blijkt er heel 
anders mee om te gaan dan de anderen hadden ge-
dacht. De avond begint om 19.00 uur met een inleiding. 
Halverwege is er een korte pauze. Aan het einde praten 
we na over wat de film heeft opgeroepen. Wat was uw 
indruk van Lourdes ? En wat vond u van Christine ? Loca-
tie van de avond is Kerkstraat 10 (pastorie) en de kosten 
bedragen 5 euro.

16 december: The scarlett and the black        
In de donkere dagen voor kerst biedt deze film een 
hoopvolle boodschap. U krijgt het waargebeurde verhaal 

te zien van priester Hugh 
O’Flaherty. Hij hielp in de 
nadagen van de tweede we-
reldoorlog geallieerde krijgs-
gevangenen ontsnappen 
uit het nog door de nazi’s 
bezette Rome. Daarvoor ge-
bruikte hij de diplomatieke 

Films met betekenis onschendbaarheid van het Vaticaan. Buiten het Vaticaan 
kon hij echter gearresteerd worden en met de komst 
van de Duitse officier Herbert Kappler kwam zijn eigen 
leven op het spel te staan.
De avond begint om 19.00 uur met een inleiding. Hal-
verwege is er een korte pauze en aan het einde is er 
een kort nagesprek tot ongeveer 22.00 uur. Locatie is 
Kerkstraat 10 (pastorie) en de toegang is gratis. 

‘Mijn leven ervaar ik als een weg van een ‘mens in 
wording’. Steeds weer is dit voor mij een weg naar het 
voorbeeld van Jezus van Nazareth. Een weg van vallen 
en opstaan en uiteindelijk beseffen dat ‘niet mijn wil 
maar Uw wil geschiede’. Een proces van bewustwording, 
van geloof en ongeloof, van angst en liefde. Gedreven 
door dit proces en door het voorbeeld van Jezus van 
Nazareth, begeleid ik bijeenkomsten rond ‘Het Woord 
van God’.’ Gita Siebers

Elke eerste maandag na de eerste zondag van de maand 
komen we met een groep bijeen rond ‘HET WOORD VAN 
GOD’ in de pastorie van de St. Martinuskerk te Cuijk, 
van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Het is een bijeenkomst waarin spiritualiteit, bewust-
wording en geloof centraal staan. Een avond om te 
ervaren, ‘het Woord’ toe te passen en daadkracht bij te 
zetten, God en jezelf te ontdekken. Je kunt actief mee-
doen of passief aanwezig zijn. Je mag hier zijn wie je 
bent, met je vragen en/of antwoorden, met je twijfels 
en/of zekerheden, met je lach en/of je traan, met je 
geloof en/of je ongeloof. Het Evangelie, van het week-
end voorafgaand aan de bijeenkomst, wordt als leidraad 
genomen.

Enkele reacties van eerdere deelnemers: 
Het is een avond voor mijzelf. Het geeft me rust. Het 
voelt vertrouwd. Iedereen kan zichzelf zijn. Hier kan ik 
vrij over God en mijn geloof praten. 

U bent van harte welkom op de volgende data in 2014-
2015:
Maandag 8 september
Maandag 6 oktober 
Maandag 3 november 
Maandag 8 december 
Maandag 5 januari 
Maandag 2 februari 
Maandag 2 maart 
Maandag 13 april (ivm Pasen één week later)
Maandag 11 mei (ivm Meivakantie één week later)
Maandag 8 juni 
Maandag 6 juli 

Voor vragen, of wilt u graag op de hoogte worden ge-
houden, mailt u dan: mensinwording@gitasiebers.nl

Bijeenkomst rond ‘Het woord van God’
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Dit jaar vindt de landelijke vredesweek weer plaats 
rond het thema “Wapen je met vrede”. En zoals ieder 
jaar willen we als kerken 
samen de vrede vieren en 
delen. Gezien de situatie 
in de wereld is bezinnen 
en bidden voor vrede niet 
overbodig. In het klein wil-
len we ons wapenen met 
vrede, om het uit te stralen 
naar iedereen die het horen 
en merken wil.
We vieren samen een me-
ditatieve vredesdienst in 
de gebedsvorm van Taizé 
op zondag 21 september 
om 19.00 uur in de protes-
tantse kerk aan De Markt. U bent van harte uitgenodigd 
om met ons mee te bidden en te zingen. Laten we ons 
samen “wapenen met vrede”.

Protestantse kerk Cuijk en Parochie H. Martinus

Vredeweek “Wapen je met vrede”

www.paxvoorvrede.nl

Vredesweek 2014
20 t/m 28 september

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

Nu het duister is gekomen,
ieder met zijn nacht alleen,
vouw ik sprakeloos mijn handen.
Hoe de zomerzon verdween
toen een vliegtuig vol met burgers,
ogenschijnlijk veilig hoog,
als een plotseling inferno
krijsend in een oorlog vloog....

God, bewaar de wereldleiders
voor hun politieke spel.
Elk conflict kent vele daders!
Mensenlevens niet in tel.

God, sta bij wie deze uren
rouwend om geliefden leeft,
wie met machteloze tranen
geen hoop, maar leed in handen heeft.

God, omgeef ons met Uw Liefde,
nu het zindert van de haat.
Vast geloof ik, dat U niemand
uit Uw Handen vallen laat.

(Bron: Franciscanen gerechtigeheid; 
Tekst: Hanneke ter Maat)

Op 18 september is het 70 jaar geleden dat Cuijk be-
vrijd is. Het comité “Herdenking en Bezinning” van de 
Gemeente Cuijk heeft de gezamenlijke kerken gevraagd 
een herdenkingdienst voor te bereiden. Daaraan is graag 
gehoor gegeven.

De herdenkingsdienst zal gehouden worden in de kerk 
van de Martinusparochie in het centrum van Cuijk op 
donderdag 18 september om 19.00 uur.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Senio-
renorkest.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Herdenking bevrijding Cuijk

Op zondag 12 oktober wordt om 11.00 uur de viering in 
de St. Martinuskerk 
Cuijk muzikaal ver-
zorgd door fluitist Pip 
van Steen en pianist 
Marcel Siebers. 
Onlangs zijn zij begon-
nen om als duo cere-
moniële gelegenheden 
op te luisteren en zij 
doen dat met de fraaie 
gedachte: “Waar woorden tekort schieten, spreekt de 
muziek”.

Het repertoire omvat klassieke composities van o.a. 
Bach, Vivaldi, Handel, Gluck, Haydn, Fauré en Chopin 

en daarnaast ook wat 
eigentijdser werk van o.a. 
John Williams (Schind-
ler’s List thema), Beatles, 
Gershwin etc.

Op zondag 12 oktober 
kunt u een selectie uit 
hun zeer diverse reper-
toire horen.

Meer informatie is te vinden op: www.marcelsiebers.nl 

Duo Van Steen/Siebers 
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Dagelijkse vieringen
Weekdagen 11.15 uur: Kruisherenkapel, St. Agatha

Woensdagen 19.00 uur: Jozefkerk, Cuijk
ma, di, do en vr. 17.30 uur: Vespers Jozefkerk Cuijk

Liturgische kalender

Datum

Kerk 

Weekend 20 
en 21 septem-
ber
25ste Zon-
dag door het 
jaar 

Weekend 27 
en 28 septem-
ber
26ste Zon-
dag door het 
jaar 

Weekend 4 en 
5 oktober
27ste Zon-
dag door het 
jaar 

Weekend 11 
en 12 oktober
28ste Zon-
dag door het 
jaar 

Weekend 18 
en 19 oktober
29ste Zondag 
door het Jaar

St. Martinus 
parochie-
kerk 

Zondag 11.00
Herenkoor 

Zaterdag 19.00
Creation
Zondag 11.00
Dameskoor 

Zondag 11.00
Herenkoor 

Zondag 11.00
Duo Van 
Steen/Siebers

Zondag 11.00
Herenkoor

H. Agatha
St. Agatha 

Zaterdag 19.00

Zondag 9.30
Samenzang 

Zondag 9.30
Samenzang 

Zondag 9.30
Maasklan-
ken 

Zondag 9.30
Samenzang 

Zaterdag 19.00

Zondag 9.30
Samenzang

H. Lambertus
Beers 

 Zondag 11.00
Samenzang 
 

Zaterdag 19.00
Together 

H. Jozef
Cuijk 

Zondag 11.00
 

Zondag 11.00 
Jozefcanto-
rij 

Zondag 11.00
Samenzang 

Zondag 11.00 Zondag 11.00

H. Martinus
Katwijk 
 

Zondag 9.30
parochiekoor 
 

Zondag 11.00 Zondag 11.00 Zondag 11.00

H. Lambertus
Linden 

Zondag 10.00
Woord- en 
gebedsdienst 
samenzang 
Lambertusdag herder-
king oorlogslachtoffers

Zondag 10.00 
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zondag 9.30
Eucharistie
Samenzang 

Zondag 10.00
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zondag 10.00
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang

H. Antonius 
van 
Padua
Vianen

Zondag 11.00
Vivace
  

Zaterdag 18.00
Juvia  

Zondag 11.00
Vivace
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Weekend 18 
en 19 oktober
29ste Zondag 
door het Jaar

Weekend 25 
en 26 oktober
30ste Zon-
dag door het 
Jaar 

1 november 
Allerheiligen
2 november
Allerzielen 

Weekend 8 en 
9 november 
Feest St. Jan 
van Latera-
nen 

Weekend 15 
en 16 novem-
ber 
33ste Zon-
dag door het 
Jaar 

Weekend 22 
en 23 novem-
ber
Hoogfeest 
Christus Ko-
ning

Zondag 11.00
Herenkoor

Zaterdag 19.00
Creation
Zondag 11.00
Dameskoor 

Zaterdag 19.00
Dameskoor
Zondag 11.00
Herenkoor 

Zaterdag 18.00
gebedsdienst 
en Martinusvuur
Zondag 11.00
Harmonie en 
dames- en heren-
koor

Zondag 11.00
Dameskoor 

Zaterdag 19.00
Creation
Zondag 11.00
Herenkoor

Zaterdag 19.00

Zondag 9.30
Samenzang

Zondag 9.30
Samenzang 

Zondag 9.30
Maasklan-
ken 

Zondag 9.30
Samenzang 

Zaterdag 19.00

Zondag 9.30
Samenzang 

Zondag 9.30
Samenzang

Zondag 11.00
Gemengd 
koor 

Zondag 11.00
Gemengd 
koor 

Zaterdag 19.00
Together 
 

Zondag 11.00
Gemengd koor

Zondag 11.00 Zondag 11.00
Jozefcanto-
rij 

Zondag 11.00
Samenzang 

Zondag 11.00
 

Zondag 11.00 Zondag 11.00
Jozefcantorij

Zondag 11.00 Zondag 11.00 Zondag 9.30
Parochiekoor 
 

Zondag 9.30
Parochiekoor

Zondag 10.00
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang

Zondag 10.00
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zondag 10.00
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zondag 9.30
Eucharistie
Samenzang 

Zondag 10.00
Woord- en ge-
bedsdienst
Samenzang 

Zondag 10.00
Woord- en ge-
bedsdienst 
Samenzang

Zondag 11.00
Vivace

Zondag 11.00
Woord- en ge-
bedsdienst
Allegro Vivace 

Zaterdag 18.00
Woord- en ge-
bedsdienst
Juvia 

Zondag 11.00
Vivace

Bijzondere vieringen
zo 21 september 19.00 uur, Protestantse kerk Cuijk, 

Vredesdienst
ma 29 september 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 

Feest HH. Aartsengelen
vr 3 oktober 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eerste vrijdag
di 7 oktober, 19.00 uur, Martinuskerk Katwijk, 

H. Maria van de Rozenkrans

di 28 oktober 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
Feest HH. Apostelen Simon en Judas

do 6 november 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
Feest HH. Geloofsverkondigers in onze streken

vr 7 november 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
Eerste vrijdag Hoogfeest H. Willibrord

di 11 november 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
Hoogfeest H. Martinus
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Parochieblad in Uw brievenbus?
Als dat nog niet het geval is bij U, dan kan dat als U dat 
wilt! Graag even opgeven bij de pastorie, De Valuwe 2, 
tel. 312233 of bij de Contactgroep.

Jozefkerk en MFA
Gemeente Cuijk en parochiebestuur Martinus zijn, sa-
men met andere organisaties in de wijk zoals de wijk-
raad, in gesprek over een mogelijke realisatie van een 
MultiFunctionele Accommodatie in de Jozefkerk.
Het parochiebestuur houdt ons allen op de hoogte van 
de stand van zaken via het parochieblad De Mantel.
Wij, als Contactgroep Jozefkerk, hechten eraan om 
ons belangrijkste uitgangspunt nogmaals te vermelden, 
namelijk dat de belangrijkste functies van vieren en 
ontmoeten die de Jozefkerk in De Valuwe heeft, behou-
den moeten kunnen blijven!!

Contactgroep en Klankbordgroep
De Contactgroep Jozefkerk is verheugd te kunnen 
melden dat er een aantal mensen bereid zijn mee te 
willen denken met de te nemen beslissingen, nu en in 
de toekomst, over de Jozefkerk mbt een eventuele MFA 
De Valuwe.

Afscheid van diaken en koster Joost Gall
In september neemt Joost Gall afscheid van onze Jozef-
kerk om dan naar Duitsland te verhuizen, waar ook zijn 
zus woont. Hij gaat daar ook 
als diaken en koster in de 
plaatselijke kerk zijn werk 
doen.
Joost, als gemeenschap H. 
Jozef willen we jou ook 
vanaf deze plaats heel har-
telijk bedanken voor al jouw zorgvuldige werk voor onze 
kerk. Vanaf 2009 heb je op een bescheiden maar altijd 
vriendelijke en betrouwbare wijze je werk gedaan. Na-
tuurlijk gaan we onze dank ook daadwerkelijk in de kerk 
aan je overbrengen! Wij gaan je vele werk voor onze 
kerk echt wel missen!
In een viering in oktober zullen we uitgebreider van 
Joost afscheidnemen.

Namens de Contactgroep Jozefkerk
Frans v.d. Bogaard

Van de geloofsgemeenschappen

Het is fijn om te kunnen melden dat zich voldoende men-
sen hebben gemeld voor de kerkwacht en er nog steeds 
nieuwe mensen zich aanmelden. Zo kunnen we in het 
“hoogseizoen” de kerk in ieder geval een aantal dagen 
per week openstellen voor bezichtiging of voor gebed. 
Voorlopig zal de kerk geopend zijn op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 10 tot 16 uur, zeker tot de herfstvakantie. 
De eerste resultaten en bezoekersaantallen zijn zeer 
postitief. Daarom is hiervoor ook een bezoekershoekje 
ingericht voor informatie en verkoop van devotionalia en 
diverse artikelen uit de parochie. Mochten er meer men-
sen interesse hebben om hier aan mee te helpen, dan 
zullen we de tijden van openstelling uitbreiden.

In de vitrines in de kerk staan een aantal beeldjes uit de 
Martinuscollectie van de pastorie en engeltjes van een 
kerk-engel uit de geloofsgemeenschap! Leuk om eens te 
bekijken, komt u gerust een binnenwandelen!

Met Pinksteren mochten we in de parochiekerk het vorm-
sel vieren samen met een twintigtal tieners die het sa-
crament van de Geest mochten ontvangen. Een mooie en 
inspirerende viering door mgr. Mutsaerts toegespitst op 
de tieners. We wensen hen veel geestkracht en inspiratie 
toe voor de toekomst.

Aan het einde van de vakantie beginnen na een rustige 
periode de groepen weer op te starten en plannen te 
maken voor een nieuw seizoen. Samen willen we er weer 
een goed en intensief werkjaar van gaan maken.

Voor de tweede zondag van september staat de zieken-
zondag weer centraal. Met de ouderen en zieken wil-
len we samen vieren en elkaar ontmoeten op zondag 
14 september, het feest van de kruisverheffing. U bent 
van harte welkom om met ons mee te vieren. De viering 
wordt opgeluisterd door het dames- en herenkoor.

Over de vredesweek en andere activiteiten leest u elders 
in het parochieblad.

Contactgroep rondom de Martinustoren

Rondom de Martinustoren Cuijk

Terugblik op 6 en 13 juli: Afscheid
Op zondag 6 juli hebben dirigent Peter Hendriks en 
Lucie Soer afscheid genomen van hun begeleiding van 
het jeugdkoor. Op zondag 13 juli is er afscheid genomen 
van dirigent Peter Hendriks en van het koor Crescendo, 
dat zelf het besluit nam om na 16 jaar te stoppen.In 
beide vieringen hebben bestuur en Jozefkerk hun dank-
baarheid uitgesproken t.a.v. dirigent Peter en het koor 
Crescendo: dankjewel voor jullie diensten en we gaan 
jullie zeker missen!

Rondom de Jozeftoren
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Rondom de Lambertustoren Beers
De vakantietijd is weer voorbij en we gaan weer met 
frisse tegenzin er tegenaan. Het is wel eens moeilijk om 
als vrijwilliger aan de gang te blijven met het vrijwil-
ligerswerk dat op je schouders rust als een verplichting, 
als een moeten. Maar ja, eenmaal weer aan de gang dan 
volgt het een het andere weer op en het draait weer. 
Zo gaat het nu met mij ook en de eerste regels staan al 
weer op papier. 

De maand mei is rustig geweest en was de spreekwoor-
delijke stilte voor de storm, want de maand juni heeft 
ons goed bezig gehouden met allerlei vieringen.

Op zaterdag 7 juni het Pinksterfeest, er was extra ver-
siering aangebracht met grote rode doeken boven het 
altaar, dat geeft een bijzonder feestelijk tintje.

Woensdag 18 juni overleed Wim(ke) Oosterlaken, echt-
genoot van Mien Oosterlaken-Loeffen, in de leeftijd van 
84 jaar. Geboren te Hoenkoop op 23 juni 1929. Zondag-
avond 22 juni was de wake en maandag 23 juni de uit-
vaartdienst met daarna de crematie te Uden. Bij beide 
diensten was er bijzonder veel belangstelling, mede 
doordat Wim in Beers en in het Land van Cuijk goed be-
kend was. Hij heeft veel voor de gemeenschap betekend 
en hij was in zijn actieve leven een bekende bestuurder, 
zowel in de gemeente Beers als in de agrarische sector, 
de N.C.B. Ook voor het sociale leven had hij aandacht, 
hij was o.a. medeoprichter van de Ponyclub ‘Rij met 
Vreugd’. Daarnaast was hij dikwijls een geziene gast op 
pony- en paardenconcoursen, bij volleybal- en voetbal-
wedstrijden. Wim, bedankt voor alles en rust in vrede. 
We wensen zijn echtgenote Mien, kinderen en kleinkin-
deren en verdere familie sterkte toe met dit verlies.

Op zondag 22 juni was de Gildedag. Een feestdag voor 
het St. Anthoniusgilde en het Koningsschieten. Om 11.00 
uur trad het gehele Gilde aan in hun officiële tenue. On-
der tromgeroffel en in de maat werden zij door de voor-
ganger onthaald voor het vieren van de H. Eucharistie. 
Het koor Together verzorgde weer op geweldige wijze 
de gezangen. Na het zingen van het Gildelied, heette de 
voorzitter, Rinus van Haren, allen van harte welkom en 
ontstak samen met de voorganger de Gildekaars. 

Na een mooie viering zong het koor ter afsluiting van de 
H. Mis het lied ‘The trompet of the Lord’. 
Daarna volgde de aankondiging van een nieuwe be-
schermheer van het Antoniusgilde. Even later kwam 
de voorzitter door het middenpad naar voren, met aan 
zijn zijde de nieuwe Beschermheer, Baron Frans van 
Hövell tot Westervlier. Voor het altaar werd de nieuwe 
beschermheer geïnstalleerd en werd het Wilhelmus 
gezongen.

Hierna verlieten allen onder tromgeroffel de kerk en op 
het kerkplein stelde het Gilde zich op voor een hulde en 
werden de koning, de koningin, de pastoor, de voorzit-
ter en de nieuwe beschermheer overvendeld. Daarna 
ging het Gilde in optocht naar hun terrein voor het 
voortzetten van hun feestdag en voor het koningsschie-
ten.

Op zaterdag 28 juni was er weer een hele drukte in 
Beers, maar vooral in de kerk. Daar vond namelijk om 
14.00 uur de huwelijksinzegening 
plaats van Alexander van Hövell tot 
Westervlier met Marleen Heesen. Wij 
wensen Marleen en Alexander en hun 
dochtertje het allerbeste toe in hun 
nieuwe leven en dat het mag blijven 
klinken  als de mooie muziek die wij 
die dag hebben mogen horen.

Op donderdagmorgen 3 juli kregen we te horen dat 
Nelly Peeters-Hubers de dag ervoor was overleden. 
Velen wisten dat zij al lange tijd vocht tegen de enge 
ziekte, maar zij is toch nog  plotseling ingeslapen. Nelly 
was geboren in St. Agatha op 13 februari 1948 en is 
overleden op 2 juli 2014 te Beers. Zij was gehuwd met 
Arnold Peeters en zij hadden samen 3 kinderen en 8 
kleinkinderen.

Op maandag 7 juli vond er een avondwake plaats in de 
parochiekerk die werd opgeluisterd door het Visserskoor 
waarvan Arnold dirigent is. Een volle kerk getuigde van 
de dankbaarheid en het respect in onze gemeenschap 
voor wie zij was. Op dinsdag  heeft de familie in beslo-
ten kring afscheid genomen van Nelly.
Nelly bedankt en rust zacht. Arnold, kinderen en klein-
kinderen, familie Hubers en familie Peeters, wees el-
kaar tot steun. Namens onze geloofsgemeenschap wens 
ik u allen veel sterkte toe.

Zo hebben we weer een drukke en mooie tijd met onze 
kerk achter de rug en vele tevreden mensen die terug 
kunnen kijken op mooie kerkdiensten verzorgd door de 
vele vrijwilligers zoals: kosters en koorleden en zij die 
achter de schermen werken. Hartelijk dank. 

Dit waren de belangrijkste gebeurtenissen van onze 
Geloofsgemeenschap H. Lambertus te Beers. 

Harrie van Haren

Nationale ziekendag 2014l
Op zaterdag 13 september a.s houdt de bezoekgroep om 
14.00 uur haar jaarlijkse nationale dag voor zieken en 
ouderen. Pastor Michielse zal in deze dienst voorgaan 
en het thema van deze dienst is: ZORG OM ONZE ZORG.
Verder belooft het een gezellige middag te worden met 
veel zang en muziek en de nodige drankjes en hapjes.
Wilt u graag aan deze middag deelnemen, kom dan rus-
tig naar het parochiezaaltje van de St. Jozefkerk. 
U bent altijd welkom!  
     
De bezoekgroep van de H. Jozefkerk 
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Geschiedenis bedevaart Katwijk
Volgens de legende hebben herders op een dag een uit 
hout gesneden Mariabeeldje uit de Beerze gevist. Het 
dreef tot hun verbazing tegen de stroom in. Ze plaats-
ten het beeldje in een holle eik. Een voorbijganger vond 
het en bracht het naar de pastoor van de Sint Pieters-
kerk in Oirschot, die het een plaats gaf in zijn kerk. 
Maar de volgende dag was het beeldje op miraculeuze 
wijze teruggekeerd in de holte van de eik. Daarop be-
sloot men hier een kapel te bouwen.
Zo heeft Katwijk, net als elke bedevaartsplaats zijn 
eigen verhaal en komen pelgrims van heinde en ver een 
kaarsje bij Maria opsteken. De hele vakantieperiode is 
het erg druk geweest bij de grot. Velen kwamen na de 
ramp met de MH17 troost zoeken bij Maria of vragen 
en danken voor een goede en behouden terugkeer van 
vakantie. Men verwacht geen wonderen van haar, maar 

Rondom de Martinustoren Katwijk

De maand juni was een bijzonder drukke maand in onze 
parochiegemeenschap. Allereerst was er op 7 juni het 
heuglijke feit, dat vier van onze kinderen, nl. Guus 
Jans, Chiel Lange, Kevin Pouwels, Nando Vogels, het 
sacrament van het Heilig Vormsel, mochten ontvangen 
uit handen van Mgr. Mutsaerts.

Daarna was het eerste Pinksterdag 8 juni. Op die dag 
wordt jaarlijks de Viaanse Gildedag gevierd. Vrijwel alle 
leden van het Sint-Sebastianus gilde waren aanwezig 
en er was grote publieke belangstelling. De speech van 
wethouder drs. M. Jilissen was hartverwarmend. Het 
koor Juvia zorgde voor de muzikale ondersteuning van 
deze traditionele bijeenkomst.

Op vrijdag 13 juni tenslotte, mochten we met alle 
vrijwilligers een bijeenkomst hebben, om het achter 
ons liggende k(w)erk jaar af te sluiten. Ondanks het 
feit, dat net op die dag Nederland zijn eerste wedstrijd 
moest spelen tegen Spanje, was de opkomst meer dan 
verwacht. Na de viering, voorgegaan door Pastoor Theo 
Lamers, was er een gezellig samenzijn, waar onder het 
genot van een drankje en wat lekkers gezellig werd 
nagepraat.

In de maanden juli en augustus zijn er vanwege de va-
kantie weinig activiteiten. Ook de koren hebben vakan-
tie. Een van onze koren, Vivace, geeft in oktober een 
concert. Meer informatie daarover kunt u vernemen uit 
de media.

Op 6 september pakken de werkgroepen van de kerk de 
draad weer op rondom de toren. Er wordt van start ge-
gaan met een gezinsviering. Het thema zal zijn: ‘ heb je 
naaste lief zoals jezelf’. Na de dienst is er gelegenheid 
tot het drinken van een kop koffie, thee of een glaasje 
limonade. 

We hopen dat we in het nieuwe seizoen weer mogen 
bouwen op de inzet van zovele vrijwilligers. Zo geven 
we samen vorm aan de levendige geloofsgemeenschap 
in Vianen en bouwen we aan een sterke parochie over 
de dorpsgrenzen heen.

In het weekend daarna, 13 september, is het alweer 
‘Ziekenzondag’. Deze tweede zondag in september is 
het moment waarop we jaarlijks even stilstaan bij onze 
zieke medemens en ons gebed willen opdragen hen. 
Lees in de krant straks welke diensten in welke kerken 
worden gehouden. Ook kunt u met ons contact opne-
men, de telefoonnummers vindt u elders in deze krant. 

Contactgroep Vianen

Rondom de Antoniustoren Rondom de Toren H. Agatha
Na ruim een jaar gesprekken te hebben gevoerd met het 
kerkbestuur van de parochie H. Martinus en de Kruis-
heren te St. Agatha, zijn wij blij met de navolgende 
overeenkomst:

Ingaande 1 september 2014 en inhoudende 2 parochie-
vieringen per maand in de Kloosterkerk te St. Agatha.
A) Iedere 1e zondag van de maand om 9.30 uur met
als voorganger Kees Michielse en onder begeleiding
van De Maasklanken.
B) Iedere 3e zaterdag van de maand om 19.00 uur
met als voorganger hetzij Kees Michielse hetzij Theo
Lamers (dit i.o.o.). De Maasklanken of Creation zullen
deze dienst afwisselend opluisteren.
C) De overige diensten zijn op zondag om 9.30 uur
en worden voorgegaan door de Kruisheren. 
Hierbij is iedereen van harte welkom. 

Ook heeft Dion Jilesen te kennen gegeven geen deel 
meer te willen uitmaken van onze contactgroep Rondom 
de Toren St. Agatha. Wij respecteren dit besluit en we 
willen hem vanuit onze contactgroep en namens de 
geloofsgemeenschap van St. Agatha van harte danken 
voor z’n ruim 20-jarige inzet als vice-voorzitter van het 
voormalig kerkbestuur van de Parochie H. Agatha en zijn 
tomeloze inzet als lid van de contactgroep Rondom de 
Toren St. Agatha.

Wij zijn blij met de toezegging van Gerard Smits om 
zijn plaats te willen innemen. Ons staat voor ogen om 
de communicatie en relatie met het kerkbestuur van de 
parochie H. Martinus en de Kruisheren te bestendigen.

Namens de contactgroep Rondom de Toren St. Agatha
Gerard Smits
Thea Hermans
Peter Hendriks
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vindt troost en bemoediging. Alsof dat in deze tijd op 
zichzelf al geen wonder is. 

Maria ten Hemelopneming
Rond 15 augustus, het feest van Maria ten Hemelopne-
ming, is er in en rondom de grot veel bezigheid. Alles 
willen we als gemeenschap netjes, schoon en goed 
verzorgd hebben. De regen, zeg maar hoosbuien, in die 
week werkte niet erg mee. Maar de klus werd met vele 
handen geklaard. Door het onbestendige weer moesten 
we helaas besluiten om de viering binnen te houden, 
wat voor enkelen als spijtig werd ervaren. Volgend jaar 
maar hopen dat het weer ons beter gezind is. Het was 
een prachtige sfeervolle en goed bezochte Mariaviering. 
Past. G.Küppers had een boeiende overweging en de 
pelgrimsmis uit Lourdes en de Marialiederen werden 
met overtuiging door velen meegezongen. De bloemen-
hulde (versiering) was prachtig en heeft nog lang veel 
bewondering mogen genieten. Allen hartelijk dank voor 
jullie inzet. Waar ’n klein dorp groot in kan zijn.

Plannen Kerktuin
20 augustus presenteerde de dorpsraad het voorlopig 
ontwerp Kerktuin Katwijk. Er werd uitleg gegeven over 
de historie van de tuin en de symboliek van de beplan-
ting. 

Voor velen was dit een gehele nieuwe kijk op de kerk-
tuin die zij al jaren kenden. Het plan werd zeer posi-
tief ontvangen en de volgende stappen kunnen worden 
genomen. In de volgende Mantel komen we hier zeker 
op terug. 

Bijzondere vieringen september
Maandag 8 september vieren we het feest van Maria ge-
boorte en 15 september Onze lieve Vrouw van Smarten. 
Beide vieringen 19.00 uur in Katwijk. 

Oktober rozenkransmaand
Oktober is de rozenkransmaand. De Rozenkrans is een 
eenvoudig gebedssnoer, oorspronkelijk 15 grote en 150 
kleine kralen, gebruikt voor het rozenkransgebed. De 
kleinere versie 5 grote en 50 kleine kralen wordt het 
meest gebruikt. Grote kralen voor het Onze Vader, de 
kleine voor het Weesgegroet. Dit heet ook wel “het 
rozenhoedje bidden”. Tijdens het bidden wordt het 
leven van Jezus overwogen in de Geheimen van de Ro-
zenkrans. We kennen de Blijde Geheimen, de Droevige 
Geheimen, de Glorievolle Geheimen en de Geheimen 
van het Licht.   
          
De rozenkrans is 
dus een gebeds-
snoer. Een ge-
bedssnoer treffen 
we ook in andere 
godsdiensten aan 
zoals het Hindoe-
isme, Boeddhisme 
en de Islam. Maar 
ook de rozenkrans 
wordt ook als 
sieraad gedragen 
of getatoeëerd. 
De onderste kerk 
in Lourdes is de 
Rosaire (Rozen-
kransbasiliek), het 
plein ervoor is het 
Rozenkransplein 
dat 100.000 men-
sen kan omarmen. 
In oktober staan 
de vieringen in 
Katwijk in het 
teken van de 
Rozenkrans. De 
vieringen begin-
nen om 11.00 
uur i.p.v. 10.30 
uur zoals andere 
zondagen door 
het jaar. 

Maria
Wij kronen U zelden meer met rozen 

noemen U nauwelijks nog Sterre der Zee.
Toch hebben wij U als voorbeeld gekozen.
Want ook voor ons heeft U alles nog mee.

Ons spreekt het aan dat U het riskeerde, 
zonder begeleiding op tocht te gaan.
Was het uw moeder die het U leerde, 

of had U van binnen een stem verstaan?

Had U geen vrees om zo alleen te lopen, 
voelde U zich niet door gevaren bedreigd?
Of had U de rust van degenen die hopen 
dat wie erin gelooft, bijstand verkrijgt?

Lieve Maria, U wordt niet vergeten. 
Wij hebben van U een eigentijds beeld.Vrouwe der mantelzorg mag U van ons heten.Weet U, dat U zo ons aller harten steelt ?

De Rozenkrans 
Als het vroeger weer oktober was

de herfst had zich gemeld;
werd er bij potkachel en pijp
een sterk verhaal verteld...

De lamp die bleef nog even uit,
petroleum was duur,

als enig licht, het schijnsel van
een hout- of kolenvuur.

In die tijd waren ouders thuis
geëerd en heel wat mans

men bad tesamen in geloof
devoot de rozenkrans.

Voorwaar, de tijd die stond niet stil
nog minder de techniek,

wie niet modern denkt elke dag
noemt men algauw: antiek.

Men heeft het voor gebed of God
nu immers veel te druk,

er moet zonodig geld verdiend
daarvoor koopt men “geluk”.

Ons hele leven is gericht
op de miljoenendans.

De mens van nu, heeft echt geen tijd
meer voor de rozenkrans!

Maar razen rampen plotseling
over ons heen

en zoekt de mens naar hulp en steun
voelt hij zich bang, alleen.

Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in ‘t leven kwijt
geeft niemand hem nog kans,

dan grijpt diezelfde mens ineens
die oude rozenkrans...
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Op 1 juli jl. was het precies een jaar geleden dat de 
parochie Linden bij decreet van de bisschop werd toe-
gevoegd aan de Martinusparochie. Na een jaar gefunc-
tioneerd te hebben als geloofsgemeenschap in de grote 
Martinusparochie, was er behoefte aan een evaluatie-
moment. Dat werd georganiseerd op zondag 6 juli jl. 
in gemeenschapshuis De Burcht te Linden, aansluitend 
aan de zondagviering. Het was een goed bezochte en 
waardevolle bijeenkomst. Ook konden we twee be-
stuursleden van de Martinusparochie in de bijeenkomst 
verwelkomen.

De balans opmakend hebben we in het afgelopen jaar 
veel zien veranderen in kerkelijk Linden. Het betekent 
veel als je als geloofsgemeenschap je zelfstandigheid 
en veel van wat vertrouwd en opgebouwd was, hebt 
moeten loslaten. Dit is in Linden ten koste gegaan van 
de directe betrokkenheid van velen bij de kerk. Vrijwil-
ligers haken af en ook de jaarlijkse kerkbijdrage is geen 
vanzelfsprekendheid meer. Een aantal vaste kerkgangers 
bezoekt selectief de diensten in Linden of heeft elders 
onderdak gevonden. 

Gelukkig waren in de bijeenkomst velen aanwezig die 
betrokken zijn bij de Lindense geloofsgemeenschap 
en de kerk, en zij hebben zich ook uitgesproken. Alom 
werd door de aanwezigen de waardering uitgesproken 
voor de wijze waarop de diensten in de Lindense kerk 
worden verzorgd, en werd aangemoedigd om hiermee 
door te gaan. Over de wijze waarop het laatste zou 
moeten plaatsvinden, kwamen er verschillende gedach-
ten en meningen los.   

De bijeenkomst liet ook zien dat we als geloofsgemeen-
schap een eigen identiteit hebben en daar ook aan 
willen vasthouden. Een identiteit, die berust op een 
kerkvisie waarin de “herberggedachte” centraal staat 
en die in de loop van de jaren ook mensen van buiten 
de Lindense gemeenschap naar Linden heeft getrokken. 
Ook ons eigen parochieblad “Rond de Lindense Toren”, 
dat nog altijd periodiek verschijnt en in wezen een 
verlengstuk is van de eigen identiteit, bleek te wor-
den gewaardeerd. Er kon in de bijeenkomst nog weinig 
worden bespeurd van een gevoel om deel te zijn van de 
Martinusparochie. 

De bijeenkomst is als een positieve stimulans ervaren 
voor de steeds kleiner wordende groep van mensen die 
zich actief inzetten voor het verzorgen van de weke-
lijkse diensten en andere kerkzaken. Aan de hand van 
de resultaten van de bijeenkomst gaan we nu bezien 
hoe we meer mensen kunnen activeren en welke koers 
we als geloofsgemeenschap voor de toekomst moeten 
bevaren.  
 
Intussen zijn we bezig met de voorbereidingen van de 
dienst van zondag 21 september a.s. Het is de vie-

ring van onze patroonheilige Lambertus (naamdag: 17 
september). Gebruikelijk herdenken we dan ook de vijf 
Amerikaanse militairen, bemanning van een vliegtuig, 
die op 17 september 1944 tijdens de operatie Market 
Garden gesneuveld zijn doordat hun vliegtuig bij Linden 
neerstortte. De militairen werden op het parochiekerk-
hof in Linden begraven. Een grafsteen en gedenkpla-
quette zijn nog op het kerkhof 
aanwezig, de militairen zijn 
inmiddels herbegraven in hun 
thuisland.
Vanwege de 70-jarige herden-
king van Market Garden zal 
er een delegatie van militaire 
genodigden aanwezig zijn in de 
dienst, waaronder uit de V.S., 
en bij het herdenkingsmoment 
op het kerkhof. We hopen er op 21 september a.s. een 
mooie en respectvolle dienst van te maken: We’ll meet 
again… 
  
Namens de contactgroep Linden,
Ton Keijzers

Terugblik op brainstormavond in Vianen
Op 3 juli jl. presenteerde  het parochiebestuur de re-
sultaten van de enquête. Daarna was er in groepen een 
gesprek met een terugkoppeling tot slot. De avond was 
goed bezocht en mede door de opzet was er een echte 
betrokkenheid van de aanwezigen.
Toch gingen wij naar Linden terug met een dubbel ge-
voel. Het heeft enige tijd geduurd voor we het konden 
duiden en misschien wordt onze waarneming of inter-
pretatie ook niet door iedereen herkend.

De avond had natuurlijk kenmerken van een sterf-
huisconstructie: het ging immers over het sluiten van 
kerken met als mogelijk gevolg: het opheffen van plaat-
selijke geloofsgemeenschappen die daarmee verbonden 
zijn. Daar word je niet blij van. Het buiten gebruik stel-
len van gebouwen en zeker van meestal mooie beeldbe-
palende gebouwen als kerken heeft altijd iets naars en 
is vaak een voorbode van sloop of verloedering. Als je 
zou weten dat er iets moois voor in de plaats zou komen 
zou de pijn misschien gauw vergeten zijn maar zover 
zijn wij althans nog niet.

Gedurende de avond klonk duidelijk door dat elke 
geloofsgemeenschap behoefte heeft aan een eigen 
ruimte, en vervangende ruimte als de kerk dicht moet. 
Het signaal van de H.Jozef uit Cuijk Noord was niet mis 
te verstaan.  Dat lijkt op z’n minst wat tegenstrijdig en 
duidt op een nieuwe denkrichting.

Ook kwam er de uitspraak dat de eucharistie niet zo 
centraal gesteld hoefde te worden. Hoe moet je dat 
duiden? Is de gedachte: minder focus op de eucharistie 
betekent minder afhankelijkheid van de enkele nog be-
schikbare priesters zodat je als geloofsgemeenschap an-

Rondom de Lambertustoren Linden
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dere vieringen in de plaatselijke kerk kunt houden en zo 
mensen beter kunt blijven binden? Ook dat is een nieuw 
geluid. Zien we  de plaatselijke geloofsgemeenschappen 
uiteindelijk toch meer als echte levende bouwstenen 
van de kerk en aantrekkelijker of  kansrijker dan een 
centrale parochiekerk met –zolang het duurt- alles vol-
gens het Bossche boekje. In Linden denken de meesten 
van wel.      

En hoe moeten we de resultaten van de enquête in-
terpreteren? Deels waren ze niet verrassend: dat geld 
en belangstelling voor vieringen een rol moeten spelen 
bij beslissingen over kerksluiting is voor weldenkende 
mensen een open deur. Op veel andere vragen was er 
geen overtuigend ja of nee: bijna steeds viel ongeveer 
de helft onder de categorieën “nee”,” twijfel” of “weet 
niet”. Geen overtuigende uitspraken dus; misschien 
kwam dat ook door het feit dat de vraagstelling nogal 
ingegeven leek door de opgelegde organisatorische 

kaders van het bisdom. Weinig echt open vragen dus en 
weinig ruimte voor ‘andersdenkenden’.
De bijdrage van twee relatief jonge mensen was hart-
verwarmend, maar in deze context had het voor mij ook 
iets van roependen in de woestijn: Wie luistert er naar? 
En wie kan en gaat deze mensen steunen in de plaat-
selijke context. Hun bijdrage vormde een contrast met 
nog een uitspraak uit een van de groepen:  “De kerk 
inspireert niet” en niemand die het tegensprak!

Voor het parochiebestuur en ook de plaatselijke geloofs-
gemeenschappen ligt er nog heel wat werk; uitdagingen 
noemen we dat tegenwoordig. Samen met de mensen 
tot een visie op de toekomst komen, waar mensen weer 
warm voor kunnen lopen. 
Misschien met een beetje ‘anders durven denken’?  Als 
dat zou kunnen?

Jan v/d Broek

Mijn parochie door Ylona Linders en Rob Christiaans
Een dag voor de informatieavond (3 juli in Vianen) vroeg 
pastor Theo mij te spreken. Er werd uitleg gegeven over 
de financiële situatie  van onze parochie en Rob Christi-
aans sprak over kinderwerk. Parochianen konden vragen 
stellen. Ik was veruit de jongste persoon op de avond, 
dat wist ik van te voren, want dat is vrijwel altijd zo 
als ik naar de kerk ga of iets met de kerk doe. Mijn 
opdracht was heel simpel. Vertel wat jij doet met de 
jongeren in de kerk. 
Ik had nauwelijks voorbereidingstijd, maar ik had ook 
niet veel voorbereidingstijd nodig. Ik kon zo uit de 
losse pols wel iets vertellen over de Rock Solidgroep 
en over het jongerenwerk in het bisdom. Rock Solid is 
een tienergroep, waarmee op een leuke manier wordt 
geprobeerd om tieners te laten kijken naar het geloof. 
Het algemene beeld is toch vaak dat de kerk saai is. 
Toch vinden de tieners het leuk om naar de Rock Solid-
bijeenkomsten te komen en die zijn toch ook in de kerk. 
Het zelfde geldt voor het jongerenwerk in het bisdom, 
waarbij ik veel vrienden en vriendinnen heb gemaakt. 

De avond begon met de financiële gegevens. Eerlijk 
is eerlijk, ik was goed in economie op de middelbare 
school, maar daar houdt mijn boekhoudkundige kennis 
op. Ik doe een medische studie en die houdt zich niet 
bepaald bezig met huishoudboekjes maken. Op een ge-
geven moment kwam een dia voorbij dat 70 procent van 
het inkomen van de parochie naar het onderhoud van 
de gebouwen gaat. Dat leek me toch niet reëel. Opeens 
werd me duidelijk dat kerken sluiten echt noodzakelijk 
was om de parochie gezond te houden. 

Ik ga zelf vaak naar de Jozefkerk in Cuijk-Noord. Zoals 
we allemaal weten is het niet ondenkbaar dat deze kerk 
dicht gaat en toen ik dat voor het eerst hoorde, moest 
ik toch wel even slikken. Ik ben gedoopt in die kerk en 
de eerste keer dat ik naar de kerk ging op zondag, nadat 

ik lange tijd niet was geweest, was in die kerk. Maar 
inmiddels ben ik aan het idee gewend en heb ik nage-
dacht. Er werden een aantal vragen gesteld op die avond 
en ik dacht dat één daarvan was: ‘Wat heb ik nodig?’ 

Wat ik nodig heb, is heel simpel. Ik heb een geloofsge-
meenschap nodig, waarin ik mijn geloof kan delen met 
andere gelovigen. Ik heb ook vertrouwen nodig, vertrou-
wen in de mensen om me heen, maar vooral vertrouwen 
in God. God heeft altijd een plan voor ons. Hoe moeilijk 
dat vaak ook te zien is, alles gebeurt uiteindelijk op die 
manier die God wil en die ook het beste voor jezelf is. 
We proberen zelf vaak onze eigen weg uit te stippelen, 
maar dat is soms niet de juiste. Zo heb ik afgelopen 
jaar hard gewerkt om geen studievertraging te krijgen. 
Uiteindelijk had ik pech met de loting voor de co-schap-
pen (je loopt dan met een arts mee, om het dokters-
vak onder de knie te krijgen) en kan ik pas in augustus 
volgend jaar beginnen. Natuurlijk heb ik heel hard 
gebaald, maar toen zag ik andere dingen gebeuren. Ik 
kan in de tijd dat ik moet wachten een stage doen bij 
kindergeneeskunde, wat ook heel hoog op mijn lijstje 
stond. Ik kan gaan werken, waardoor ik een reis naar 
Australië kan betalen en ik kan met een beetje geluk de 
vierdaagse gaan lopen, waar ik vorig jaar voor ben uit-
geloot. Tijdens mijn co-schappen zal ik daar geen tijd 
meer voor hebben. Allemaal kadootjes, ondanks mijn 
eerste teleurstelling.

Andere gelovigen vind ik overal. Vanavond (op de avond 
dat ik dit stuk schrijf) reis ik naar Eindhoven om samen 
te komen met een aantal reisgenoten van de wereldjon-
gerendagen in Brazilië. Inmiddels zijn we vrienden ge-
worden. We gaan in Eindhoven stappen, dus over geloof 
zullen we het niet veel hebben, maar door ons geloof 
hebben we wel een hele fijne band opgebouwd, die we 
buiten de kerk voortzetten. 
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Heb ik dus werkelijk een kerk nodig om te geloven? Ik 
denk het niet. Ik heb wel een plek nodig om samen te 
komen met andere gelovigen en samen te vieren. De 
mooiste vieringen die ik heb gehad zijn ook bijna alle-
maal vieringen buiten de Jozefkerk. Eentje die toch ze-
ker wel in mijn top tien staat is zelfs niet in een gebouw 
gehouden, maar onderweg naar Rio, langs een grote 
autobaan bij een tankstation in het open veld. Het leven 
kunnen we ook vieren buiten de kerk en ik denk dat het 
belangrijkste is dat we vooral een geloofsgemeenschap 
blijven vormen en met elkaar in 
gesprek blijven. Ik denk dat zo’n 
avond als waar ik bij was een 
effectief middel is om elkaar te 
ontmoeten en elkaar beter te 
leren kennen. 

Ylona

Enkele dagen voordat de parochieavond in Vianen 
plaatsvond, kreeg ik de vraag van het parochiebestuur 
of ik kort mijn visie op de toekomst van onze parochie 
wilde vertellen. In vijf minuten. Tsja, uiteraard wilde 
ik dat doen.  Een goed initiatief immers van het paro-
chiebestuur om de dialoog aan te gaan met haar paro-
chianen. De door het bestuur uitgeschreven ‘papieren’ 
enquette geeft natuurlijk een algeheel beeld wat de 
mening en visie van de parochiaan is over allerlei zaken, 
maar het is beter om samen over de knelpunten, kansen 
en oplossingen te praten. En als ik aan die dialoog –door 
het presenteren van mijn visie – in het bijzonder nog 
een bijdrage aan leveren, waarom niet?

Ik heb verteld dat ik eigenlijk zeer blij ben met de 
nieuwe parochie. Dat ik ‘als jonge ouder’ blij ben dat 
ik nu ervaar dat er meer ‘jonge ouders’ zijn in onze 
parochie die ‘geloven’ en dat ook actief willen uitdra-
gen en uitoefenen. Samen vieren – op wat voor wijze 
en waar dan ook. Dat krijgt vorm in het gezamenlijke 
communieproject, het vormselproject, de peuter-
kleutervieringen, het Martinusfeest,  de projecten voor 
oud-communicanten, het palmpasenfeest, etc. Steeds 
meer jonge ouders uit de verschillende geloofsgemeen-
schappen vinden elkaar in deze ‘vieringen’. En dat is 
goed om te zien. 

Dat geeft een goed gevoel. Dat is wellicht ook een basis 
voor de toekomst van onze parochie. Het geloof staat 
niet meer centraal in deze maatschappij. We gaan niet 
meer allemaal iedere week naar de kerk. Maar er zijn 
nog wel voldoende ‘jongeren’ die geloven. 

Ik kijk met een goed gevoel terug op de parochieavond. 
De aanwezigen sloten de avond ook af met een applaus. 
De parochie is in gesprek. Wel is deze avond naar mijn 
mening pas het begin. De dialoog –open en transparant- 
moet zeker een vervolg krijgen. 

Rob Christiaans

Missio Wereldmissiemaand 2014 – MYANMAR De vlam van het geloof doorgeven
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aan-
dacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De 
katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van 
militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende 
te houden en door te geven aan de volgende genera-
tie. Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van 
de buitenwereld en leed de bevolking onder de dicta-
tuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds 
het aantreden van president Thein Sein in 2011 stelt 
het land zich open en worden stappen gezet naar een 
democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Vol-
gend jaar in 2015 zijn er presidentsverkiezingen. Velen 
vestigen hun hoop op Aung San Suu Kyi, oppositieleid-
ster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire 
dictatuur eigen milities opgericht en strijden tot op de 
dag van vandaag voor autonomie. Spanningen tussen de 
groepen onderling leiden de laatste tijd steeds vaker tot 
gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel men-
sen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht 
zoeken in opvangkampen in het buitenland (Thailand). 
In Myanmar zelf bevindt zich in het noorden een groot 
opvangkamp in Myitkyina waar veel christenen verblij-

ven in moeilijke omstandigheden. 
Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de 
militaire regering onteigend en genationaliseerd, 
buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was 
verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof 
te verkondigen. Nu ervaren katholieke gelovigen een 
grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, 
religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor 
zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roepingen 
tot het priesterschap, enerzijds vanwege de armoede 
en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het 
geloof in Jezus Christus bevrijdt.

De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. In lande-
lijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten 
die naast een staatsschool liggen. Een belangrijke rol in 
de aanvulling op het staatsonderwijs nemen ook de door 
de Kerk georganiseerde zomerkampen in. Daar wordt 
volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs ge-
geven. Leven in vrijheid moet men leren.

Op zondag 19 oktober is er in een Jozefkerk een viering 
rond het thema van de wereldmissiemaand.
Voor meer informatie: www.missio.nl



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 
Dhr. Ton Lukassen   314633

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. Antonius van Padua – Vianen
Mevr. Jacqueline Lamers-Manders  321008
Mevr. Thea Scheers-Jans   320137
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers   314227

Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

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

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:  318277
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 
bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook be-
schikbaar 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:
1 juni Devayo Luang H. Jozef
22 juni Lotte van den Boom St. Martinus
29 juni Piet van Kempen H. Agatha
20 juli Lola Defilet H. Jozef
3 augustus Isabella Staring St. Martinus
17 augustus Daniel Soudad H. Jozef
23 augustus Jay van Westenbrugge St. Martinus
24 augustus Julie Driessen H. Lambertus Beers
24 augustus Mats Verbakel H. Jozef
30 augustus  Belle Niendieker H. Agatha

Doop
Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:
23 juni Wim Oosterlaken 
 H. Lambertus Beers  84 jaar
27 juni Fietje Kuenen-Duffhues
 St. Martinus  75 jaar
7 juli Nelly Peeters-Hubers  
 H. Lambertus Beers  66 jaar
12 juli Lena Kempen-van den Broek
 H. Agatha  85 jaar
12 juli Wim van Kruijsbergen
 H. Antonius van Padua 89 jaar
18 juli Jan Dreverman H. Agatha 65 jaar
25 juli An Roelofs-Brands
 H. Antonius van Padua 84 jaar
28 juli Piet Numeijer H. Agatha 84 jaar
7 augustus Wim Weijers St. Martinus 82 jaar
16 augustus Harrie Siebers St. Martinus 85 jaar
22 augustus Marie van Summeren-Beelen 
 H. Agatha  102 jaar
22 augustus Henk van den Boogaard
 H. Agatha  93 jaar
23 augustus Theo Wientjes
 H. Antonius van Padua 81 jaar
25 augustus Hein van Hout St. Martinus 62 jaar
30 augustus Mies Keijzers H. Jozef  66 jaar
6 september Mies van Duijnhoven 
 St. Martinus  89 jaar
8 september  Henny van de Pol-Haans 
  H. Agatha 67 jaar

Uitvaart

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament 
van het huwelijk met elkaar verbonden:
3 juni Yvo Schell en Linda Slaats St. Martinus
6 juni Maurice van Eeuwijk en Gina Vink  
  H. Martinus
7 juni Rob Mesman en Karin van de Koppel  
  St. Martinus
20 juni Emiel Kruisinga en Helen Renjaan
  H. Martinus
28 juni Baron Alexander van Hövell tot Westerflier 
en Wezeveld en Marleen Heesen H. Lambertus – Beers
1 augustus Paul Broeren en Wendy Lourensen
  H. Agatha

Huwelijk
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In het vorige parochieblad deed Annemarie Emmen een 
oproep om iets over een heilige te schrijven die iets 
voor je betekent. Nu 
wil ik niet zo zeer 
schrijven over een 
“favoriete” heilige, 
maar een heilige die 
ik in mijn vakantie 
veel ben tegenge-
komen, de heilige 
Florian. Aanvanke-
lijk was hij in dienst 
van het Romeinse 
leger als de hoogste 
ambtenaar onder 
de stadhouder van 
een gebied waarin 
het tegenwoordige 
Oostenrijkse en Ita-
liaanse Tirol lig-
gen. Doordat hij de 
vastgestelde leeftijd bereikte, werd hij gedwongen het 
leger te verlaten en met pensioen te gaan. 

Hij ging wonen in het huidige St-Pölten, destijds Cetium 
geheten. Toen hij hoorde dat in Lorch (destijds Lauria-
cum) een veertigtal christenen was gearresteerd en ter 
dood veroordeeld, reisde hij in allerijl daarheen om te 
redden wat er nog te redden viel. Onmiddellijk werd 
ook hijzelf gearresteerd, omdat hij niet de gebruikelijke 
godsdienstige offers wilde brengen. Hij werd veroor-
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De parochie uit

Met de publicatie van het ‘Klein Missaal voor de Neder-
landse Kerkprovincie’ beschikt Nederland nu over een 
eerste resultaat van de intensieve samenwerking tussen 
de bisschoppen van Nederland en Vlaanderen. 

Deze samenwerking is gericht op een herziening van de 
bestaande vertaling van het Romeins Missaal, die dateert 
uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De Romeinse 
Congregatie voor de Eredienst heeft op 10 juni 2014 haar 
goedkeuring verleend aan de uitgave van het ‘Klein Mis-
saal’. Deze ingekorte uitgave van het missaal bevat naast 
de nieuwe vertaling van de orde van dienst voor de mis 
ook de eerste vier eucharistische gebeden, en telkens 
een versie van de eucharistische gebeden voor verzoe-
ning en voor bijzondere omstandigheden. Ook bevat het 
een dertigtal misformulieren en een aantal prefaties. 

Onze Vader
Bijzonder is de aangepaste, gemeenschappelijke verta-
ling van het Gebed des Heren, oftewel het ‘Onze Vader’ 
(Pater noster), waarvan tot nu toe in Nederland en 
Vlaanderen verschillende versies in omloop zijn. Decen-
nia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamen-
lijke tekst voor beide landen te komen. Door de werk-
zaamheid van de Commissio mixta, de gezamenlijke 
commissie van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe 
vertalingen, is er nu wel een aangepaste versie van het 
Gebed des Heren. Daaraan hebben inmiddels zowel de 
Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, 
alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun 
goedkeuring verleend. 

De aangepaste vertaling van het Onze Vader 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. 

‘Bekoring’ wordt ‘beproeving’ 
Te zien is dat “en leid ons niet in bekoring” gewijzigd is 
in “en breng ons niet in beproeving”. Reden daarvoor is 
dat ‘beproeving’ de juiste vertaling is van het Latijnse 
tentatio. Belangrijker is nog volgens de geleerden dat 
‘bekoring’ wordt geassocieerd met iets positiefs als 
‘bekoorlijk’ en ‘aantrekking’, terwijl het juist als een te 
bestrijden kwaad is bedoeld. De protestantse kerk zegt 
in deze zin “en leid ons niet in verzoeking”. Het pro-
testantse Onze Vader verschilt in meer zinnen van het 
katholieke gebed. 

Vlaams-Nederlands Klein Missaal Ingangsdatum
Voor Nederland zal de Nederlandse Bisschoppenconfe-
rentie op een later tijdstip bekend maken, vanaf welk 
ogenblik de nieuwe misteksten en de aangepaste versie 
van het Onzevader in de liturgie gebruikt mogen wor-
den. Een en ander zal gepaard gaan met een cateche-
tisch-liturgische toeleiding, die nog in voorbereiding is. 

Verbum Domini 
Tegelijk met het ‘Klein Missaal’ verschijnt dezer da-
gen ook een nieuw liturgisch boek: Verbum Domini. Dit 
bevat voor elke zondagse eucharistieviering een aantal 
teksten die geïnspireerd zijn op de Schriftlezingen van 
die dag: een inleidingswoord, een tekst voor het ‘Heer, 
ontferm U’ met afzonderlijke aanroepingen, en teksten 
voor de voorbede. Dit boek, dat eveneens is goedge-
keurd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en 
de Romeinse Congregatie voor de Eredienst, bevat ook 
het openingsgebed en gebed na de communie uit het 
Altaarmissaal. Daardoor kan het zowel aan de ambo als 
aan de priesterzetel gebruikt worden. Het is een prakti-
sche hulp zowel voor priesters en diakens, als ook voor 
pastoraal werk(st)ers, gebedsleiders en lectoren. 

De heilige Florian
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deeld tot de dood door verdrinking. Het vonnis werd 
op 4 mei 304 voltrokken door hem van de brug over de 
Enns in de rivier te werpen. Met hem stierf nog een flink 
aantal christenen. Zijn feestdag is zijn sterfdag, 4 mei.

Omdat hij uit Oostenrijk afkomstig is, zien we hem daar 
en in Zuid-Duitsland ook in bijna iedere kerk of huis. 
Vaak wordt hij afgebeeld met een brandend huis of 
kasteel. Het blijkt dat het niet over brand gaat, maar 
dat hij, omdat hij de verdrinkingsdood is gestorven, met 
een waterton afgebeeld staat. Uiteindelijk is hij hier-
mee patroon geworden van veel beroepen, die veel met 
vuur te maken hebben, o.a. de brandweer.

Wat me opviel is dat er zelfs een legende is, waarin ook 
de patroon van onze parochie de H. Martinus voorkomt 
(al is dat wat betreft jaartallen wat onbetrouwbaar). 
Uiteindelijk is in de legende Florian door Martinus, die 
destijds bisschop van Tours was tot priester gewijd.
Zo komen zelfs in de vakantie lijntjes weer samen...! 
Een mooie ontdekking van een voor mij onbekende 
heilige!

Pastoor Theo Lamers

In de adventtijd geef ik als aalmoezenier bezinningsda-
gen voor jeugd en jongeren in het bisdom Graag zou ik 
met parochianen die hiervoor interesse hebben, ook een 
aantal dagen in de abdij door willen brengen als voorbe-
reiding, verdieping en bezinning op het grote feest van 
Kerstmis. Bij voldoende belangstelling willen we samen 
een 4-tal dagen doorbrengen in de Abdij van Konings-
hoeven. De exacte dagen zijn nog niet bekend, maar als 
u interesse heeft kunt u dat vrijblijvend doorgeven op 
de pastorie (0485.312555/info@martinuscuijk.nl).
De kosten voor de bezinningsdagen zullen € 45,- per 
dag zijn (de kosten van het gastenverblijf, inclusief 
alle maaltijden en koffie en thee). Mochten kosten een 
probleem opleveren, dan kunt daarover met mij contact 
opnemen. Hieronder vindt u nog wat informatie.

Abdijdagen in de Advent
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Een 
bijzondere geboorte. In de geloofsbelijdenis antwoorden 
en belijden wij: “Hij is voor ons, mensen, en omwille 
van ons heil uit de hemel neergedaald; Hij heeft het 
vlees aangenomen door de heilige Geest uit de maagd 
Maria en is mens geworden”.
Maar wat betekent het nu eigenlijk dat God voor ons 
mens geworden is? Dat Hij zijn Zoon gezonden heeft om 
ons te bevrijden. Is dat een gebeurtenis uit een ver ver-
leden die er niet meer toe doet, of heeft dit ook invloed 
op ons leven en ons geloof? Is Kerstmis meer dan een 
feest van lichtjes, eten, kerstbomen en cadeaus? Is het 
een feest dat ons hart, ons leven en ons geloof raakt?

Dagelijks zullen er een aantal inleidingen zijn om ons te 

Abdijdagen in de Advent

bezinnnen, om onze gedachten te richten op het grote 
feest dat we gaan vieren. Er is mogelijkheid (hetgeen 
de paters zeer op prijs stellen) om deel te nemen aan 
de gebedstijden van de abdijgemeenschap. Daarnaast 
is gelegenheid voor persoonlijk gesprek, uitwisseling en 
zullen er tijden van stilte zijn. Er zijn altijd maar een 
beperkt aantal gastenkamers. Dus vol is vol.
Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact op en 
u wordt op de hoogte gehouden.

Ik hoop dat we samen mooie bezinningsdagen kunnen 
houden. Voor meer informatie over de abdij: www.
koningshoeven.nl.

Pastoor Theo Lamers

Van 6 tot en met 10 oktober 2014 wordt op initiatief van 
de Nederlandse Katholieke Schoolraad de week van het 
katholiek onderwijs gehouden. Scholen worden opgeroe-
pen om tijdens deze week uitdrukkelijker aandacht te 
besteden aan hun katholieke identiteit. Het is een week 
waarin scholen uitgenodigd worden om te laten zien hoe 
de katholieke identiteit van de  school concreet vorm 
krijgt.

Lesbrief ‘Feest vieren’
Om de week van het katholiek onderwijs op de basis-
scholen mede gestalte te geven brengen onderwijs-
referent Mgr. Hendriks en de onderwijsgedelegeerden 
van de bisdommen gezamenlijk een lesbrief uit met als 
thema ‘Feest vieren’. Het gekozen thema sluit aan bij 
het thema van de Kinderboekenweek (die gelijktijdig 
plaatsvindt) en geeft de kinderen een ‘katholieke’ kijk 
hierop! In de lesbrief staan twee lessen voor de onder-, 
midden- en bovenbouw. Ook is er een gedeelte voor het 
team waarin o.a. 10 suggesties voor onderlinge dialoog 
en de basis voor een afsluitende schoolviering staan. 
Alle katholieke scholen uit Nederland is de lesbrief per 
post toegestuurd. De lesbrief met bijbehorende materi-
alen is ook beschikbaar op www.katholiekonderwijs.nl.

In het bisdom en in onze parochie
Ook in het bisdom van ’s Hertogenbosch zijn de onder-
wijsgedelegeerden actief bezig om de week van het ka-
tholiek onderwijs gestalte te geven. Zij voorzien zowel 
scholen als parochies met  ideeën om de week van het 
katholiek onderwijs in te vullen.
Ook als parochie willen wij kijken wat we in deze week 
samen met de scholen kunnen organiseren om deze 
bijzondere week een “feestelijk” karakter te geven. We 
hopen zo samen verder te kunnen bouwen aan her-
nieuwde contacten tussen parochie en 
scholen, die de afgelopen maanden al 
plaatsgevonden hebben.

Pastoor Theo Lamers

Week van het katholiek onderwijs



Op zondag 22 juni kwamen en-
kele peuters en kleuters uit onze 
parochie met hun ouders naar 
de peuterkleuterviering, die 
deze keer in St. Agatha was. Dat 
we maar met een klein groepje 
waren mocht de pret niet druk-
ken en het was dan ook erg leuk 
(al hopen we natuurlijk dat er 
volgende keer meer kinderen 
zullen komen).

De kinderen hebben geluisterd 
naar het verhaal van de vijf 
broden en twee vissen waarin Jezus er op wonderbaar-
lijke wijze voor zorgt dat alle mensen genoeg te eten 
hebben. In het verhaal hoorden de kinderen dat het fijn 

en goed is om 
samen te de-
len. Dat moest 
natuurlijk 
meteen in de 
praktijk geoe-
fend worden: 
de kinderen 
kregen wat 
lekkers wat ze 

eerlijk moesten gaan delen met anderen die niets had-
den gekregen (de papa’s en mama’s). 
Na afloop van de peuterkleuterviering was er een gezel-
lig samenzijn in de refter van de Kruisheren. Om de 
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Op zondag 5 oktober is er om 15.30 uur een peuter-
kleuterviering met het thema ‘Welkom bij Jezus’. 
Iedereen is welkom bij Jezus, ook alle kleine kinderen. 
Daar willen we deze middag eens extra bij stil staan 
door te luisteren naar het verhaal van de ‘kinderzege-
ning’ waarin Jezus dit zelf zegt, door samen te zingen 
en gezellig samen te zijn. Alle peuters en kleuters uit 
de parochie zijn samen met hun ouders, broertjes en 
zusjes, opa’s en oma’s van harte welkom!

Wat:  
Peuter-kleuterviering ‘Welkom bij Jezus’
Wanneer:  
Zondag 5 oktober
Tijd: 
15.30 uur 
Waar: 
St. Lambertuskerk 
in Linden 

Tot ziens op 
5 oktober!

Kinderpagina

Peuter-kleuterviering ‘Welkom bij Jezus!

Samen delen is een feest!

Jongerencollecte 15 en 16 november
In het weekend van 19 en 20 november vindt in Neder-
land de jaarlijkse Jongerencollecte plaats. Uw gebed en 
financiën zijn onmisbaar om het jongerenwerk in stand 
te houden.

Wereldjongerendagen.
U heeft wellicht de verhalen gelezen afgelopen jaar 
over de Wereldjongerendagen (WJD). Het is hoopvol 
het enthousiasme van zoveel jongeren te zien. Paus 
Franciscus heeft hen opgeroepen om te bouwen aan een 
persoonlijke relatie met Jezus Christus. Ook spoorde 
hij hen aan om vreugdevol deel te nemen aan het leven 
in parochies. Ook uit onze parochie nemen sinds 2003 
jongeren deel aan dit grote en inspirerende feest. En 
er zijn vele andere jongeren in Nederland die hetzelfde 
vuur in hun hart dragen.

Jongerennieuws

Jongerencollecte Belangrijk werk
Deze jongeren hebben ondersteuning nodig om de vlam 
brandend te houden, om met elkaar en met u Kerk te 
zijn. Het jongerenwerk wil dit stimuleren. Onze jonge-
renwerkers op landelijk, lokaal en regionaal niveau doen 
belangrijk werk: ze leggen contacten met jonge mensen 
binnen en buiten de Kerk. Ze organiseren ontmoetingen, 
vormingsdagen en diaconale projecten. Ze stimuleren 
jongeren om zich in te zetten in hun parochie en ont-
wikkelen materialen om tiener- en jongerengroepen op 
te zetten. Zo ook in onze parochie.

Helpt u mee?
Helpt u mee om het jongerenwerk in Nederland in 
stand te houden? Uw gebed en financiën zijn van on-
misbare waarde. Mocht u op 15 of 16 november niet 
in de gelegenheid zijn om naar de kerk te gaan, dan 
kunt u ook een gift overmaken op rekeningnummer 
NL11INGB0002784498, t.n.v. SRKK te Utrecht, o.v.v. 
‘Jongerencollecte’. Meer informatie vindt u op www.
jongkatholiek.nl

vakantie vrolijk te beginnen konden de kinderen zich 
laten schminken, wat zij heel erg leuk vonden.

Werkgroep Peuterkleuterviering



Zondagmiddag 6 juli 
werd voor de eerste 
keer de kinderbede-
vaart: Met Martinus 
naar Maria gelopen. 
Zoals het bij een be-
devaart gaat, ontvin-
gen alle deelnemers 
aan het begin van de 

tocht een medaille met een afbeelding van Maria erop. 
De kinderbedevaart startte vanaf de Sint Martinuskerk in 
Cuijk en via het fietspad langs de Maas werd er naar de 
Mariagrot in Katwijk gelopen. 

Onderweg werd er regelmatig gestopt. De kinderen 
kregen uitleg over het Wees-gegroet en over wie Maria 

was. Verderop werden koffertjes “gevuld” met spul-
len die je mee op reis neemt. Deze papieren koffertjes 
zijn later aan het hek bij de Mariagrot opgehangen. Bij 
de laatste stop vertelde Pastoor Theo Lamers over de 
rozenkrans. Hiervoor had hij een hele grote rozenkrans 
meegenomen. Vervolgens gingen de kinderen aan de 
slag om zelf met kralen een rozenkrans te maken. Na 
tien Wees-gegroetjes en één Onze Vader arriveerden de 
bedevaartgangers bij de Mariagrot in Katwijk.
Pastoor Theo Lamers vertelde de kinderen over het 
ontstaan van de grot in Katwijk en dat het een replica 
was van de grot in Lourdes waar Maria aan Bernadette 
was verschenen. In de grot is ook een stukje rots van de 
Mariagrot uit Lourdes verwerkt. Na deze uitleg mochten 
de kinderen een kaarsje aansteken. De middag werd 
afgesloten door gezamenlijk wat te drinken en het mee-

gebrachte lekkers op 
te eten. Aansluitend 
kregen we nog een 
heerlijk ijsje van 
Pastoor Theo. 
Het was een hele 
mooie leerzame dag!
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Kinderbedevaart Martinus naar Maria

Mededeling: Schrijf vast in uw agenda!

Zaterdag 8 november 
Martinusviering

Verdere informatie volgt nog.
Groetjes kinderwerkgroep.

Keuzes, hindernissen, spannende situaties: in het nieu-
we schooljaar krijgt je kind er vast mee te maken. Hoe 
sterk sta je? Ben je angstig of rustig? Ons thema is deze 
maand ‘Heb ’t lef!’ Want lef is een bijbels woord dat 
‘hart’ betekent. Bij lef gaat het niet zomaar om bra-
voure, maar om durven met je hart. Op allerlei manie-
ren hebben we dat op de site uitgewerkt, in kijktafels, 
voorleesteksten, gebeden, knutsels, tips en diepgang 
voor jezelf. Vol dappere mensen als Sint Joris, Maria, 
David, Dietrich. En wat hebben griezelcupcakes ermee 
te maken? Ga naar de site en vat moed voor een nieuw 
prachtig seizoen! Voor de website, ga naar 
www.geloventhuis.nl.

Heb ‘t lef!



Kinderkoor H. Jozef

Afscheid 

Peter Hendriks
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Maria altaar
in de noodkerk

Kinderbedevaart

Mieke Susan 
tekent

Bezinning

St. Anthoniusgilde 
Beers

Rock solid

Herdenkingsbord


