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Van de redactie
De vastenperiode is bijna voorbij en ik ben niet tevre-
den over mezelf. Want ik had veel beter gekund: meer 
aandacht voor de kleine dingen in het leven, minder 
nemen van de luxe die ons omringt, meer aandacht voor 
de mensen zonder al die luxe. 

Nee, het had beter gekund en gemoeten. Ik heb me ge-
abonneerd op de mails van Tear, ik heb hun vastenkalen-
der besteld, ik kreeg de mails over de vastentijd van het 
Bijbelgenootschap, maar wat heb ik daar in de praktijk 
mee gedaan? Veel te weinig en ik baal daarvan. 

Daar komt nog bij dat ik een week in Amerika ben ge-
weest voor mijn werk en daar wordt zeker niet gevast, 
daar kom je enorme hoeveelheden eten, snoep, luxe, 
drank en wat nog meer tegen. Dan lijken wij ineens een 
sober levende bevolking. Maar als we ons daarna gaan 
vergelijken met de hongerenden in Afrika, komen wíj er 
minder goed af. 

Wat nu? Ik weet het niet, ik ben tekortgeschoten en 
denk na over mogelijkheden in de komende maanden 
om het beter te doen vóór in 2018, op 14 februari, weer 
de vasten begint. Hebt u tips voor mij? Ik hoor ze graag. 
En intussen neem ik onderstaande tekst mee.

Slechts het water dat wij te drinken geven 
 zal ons verkwikken; 
slechts het brood dat wij te eten geven 
 zal onze honger stillen; 
slechts het gewaad dat wij wegschenken 
 zal ons bekleden; 
slechts het woord dat leed verzacht 
 zal ons troosten; 
slechts de zieke die wij bezoeken 
 zal ons genezen; 
slechts de gevangene die wij verlossen 
 zal ons bevrijden. 

tekst: anoniem 
melodie: Willem Vogel 
uit: Zingend Geloven IV
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Colofon
Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren 
verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de 
parochie Heilige Martinus.
Kopij voor het volgende nummer verwachten wij ui-
terlijk op 1 juli a.s. en kan aangeleverd worden via de 
contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

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



In de prachtige ver-
rijzenisliturgie van de 
Paasnacht, het groot-
ste feest van onze 
kerk, zegenen we ie-
der jaar opnieuw het 
doopwater waarmee 
we de kinderen en 
volwassenen in onze 
parochie dopen. Met 
ons doopsel ont-
vangt iedere chris-
ten – en dus ook wij 
– de opdracht om 
Gods Geest in deze 
wereld zichtbaar 
te maken.
Het zegeningsge-
bed over het doopwater bidt daarom niet voor niets: 
“Want in het begin van de wereld joeg uw Geest als een 
storm over het water en het water ontving van U zijn 
levenskracht. … Zie dan nu neer op uw volk dat hier voor 
U staat en open uw bron van leven voor hen.” Het is 
Gods Geest die in ons werkzaam is en ons tot broeders 
en zusters verbindt. In de Goede Week en de Paastijd die 
voor de deur staat vieren we dit mysterie dat uiteinde-
lijk uitmondt in het feest van Pinksteren. 
Het zijn bijzondere dagen en weken die wij vieren. 
Voor onszelf en onze gemeenschap. Zo mogen bijzonder 
in deze periode 28 van onze kinderen voor het eerst 
deelnemen aan de Eucharistie en 11 van onze tieners 
het Vormsel ontvangen uit handen van onze bisschop. 
Zo mogen wij ons door alle generaties heen verbonden 
weten met elkaar in Gods Geest. Steeds opnieuw mogen 
we dat in onze parochiegemeenschap ervaren in onze 
ontmoetingen, vieringen en verdiepingen. Wat God ooit 
begonnen is in Jezus Christus gaat ook voort in ons.
Huub Oosterhuis schrijft het in zijn Pinksterlied als volgt: 
‘Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt 
aan ons vandaag. Dat vuur van het begin. Hij maakt zijn 
woorden waar, wij spreken met elkaar een taal van hoop 
en vrede.’
Ondanks dat het moeilijke tijden zijn voor onze paro-
chies en geloofsgemeenschappen mogen wij ons toch 
steeds geinspireerd weten door God Geest, zijn Vuur wil 

Pastoor Theo Lamers

Woord van de pastoor: “Laat de Geest maar waaien...” 
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Wat altijd is geweest
het waaien van de Geest

gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin

wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.

Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak

en baande nieuwe wegen.
Hij is nog niet verstomd,

Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,

Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Hij geeft een nieuw gezicht

aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.

Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar

een taal van hoop en vrede.

Wat altijd is geweest

ons aanwakeren opdat wij aanstekelijk werken voor onze 
medemensen. Onze taal mag een taal van hoop en vrede 
zijn, tegen alle wanhoop en tegenslagen in.
Geen eenvoudige opdracht, maar met Gods kracht en 
onze verbondenheid met elkaar mogen we ons er voor 
inzetten.

Een Zalige Paastijd!

Pastoor-deken Theo Lamers



 Pagina 4 De Mantel nummer 19, april 2017

Van het parochiebestuur
Pasen.

Pasen, het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar en 
de overgang tussen twee volstrekt andere, bijna te-
gengestelde perioden in het jaar. De illustratie van een 
donkere tijd met het sterven van Jezus aan het kruis, 
gevolgd door nieuw leven met de verrijzenis van Chris-
tus. 
Vertaald naar de actualiteit van nu wordt de donkere 
tijd met z’n koude, korte dagen en ook, als we er 
gevoelig voor zijn, het dagelijkse onheil van maatschap-
pelijke onzekerheid, geweld of honger, afgelost door 
het optimisme van de stralende zon die het frisse groen 
tevoorschijn tovert en appelleert aan nieuwe kansen, 
doelen en verwachtingen. 

Kansen, doelen en verwachtingen zijn misschien ook wel 
de sleutelwoorden voor onze parochie. Op vele vlakken 
wordt daar binnen onze parochie hard aan gewerkt. 
Zo zijn de werkgroepen ‘Eerste Heilige Communie’ en 
‘Vormsel’ druk bezig om de kinderen voor te bereiden 
op hun sacrament. Mooi om te zien dat dit als gezamen-
lijk project binnen onze parochie in perfecte harmonie 
vormgegeven wordt. Ook zien we samenwerking op an-
dere terreinen ontstaan. Zo zullen tijdens de Paaswake 
diverse groeperingen vanuit de geloofsgemeenschappen 
medewerking verlenen om het Paasfeest vooral een 
feest van saamhorigheid te laten zijn. 
Ook binnen de kerkkoren begint samenwerking vorm te 
krijgen. Samen met Harmonie Gaudete in Domino zullen 
zij op de dag van de H. Martinus, tijdens de Martinusmis 
Missa Simplex ten gehore brengen. Een ander voorbeeld 
is dat de voorgangers vanuit de verschillende geloofs-
gemeenschappen van de inmiddels weer heringevoerde 
Woord- en communievieringen bereid zijn om in andere 
dan hun eigen kerk voor te gaan. 
Als bestuur kunnen we alleen maar trots zijn, dat we dit 
samen in 5 jaren hebben opgebouwd..!

Bestuurlijk wordt er op allerlei gebieden ook hard 
gewerkt aan allerlei zaken die nieuwe verwachtingen 
rechtvaardigen. Zo kunnen we melden dat we met de 
Geloofsgemeenschap Linden een convenant onderte-
kend hebben waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt 
voor de komende jaren. Als reactie op het parochieel 
beleidsplan, wat sluiting van de kerkgebouwen in Beers, 
Linden en Vianen voorzag, heeft de contactgroep Lin-
den zich sterk gemaakt om de kerk in Linden “open te 
houden”. Met de geloofsgemeenschap, i.c. de contact-
groep is nu afgesproken dat zij een periode van 5 jaar 
(tot 2021) krijgen om voldoende financiële middelen te 
verwerven om zo de exploitatie van de Lambertuskerk 
- Linden na deze termijn van vijf jaar te kunnen be-
kostigen. De contactgroep gaat primair werken aan het 
promoten van de Kerkbalans, om zo weer op een niveau 
te komen van vóór de fusie. Mooi om te zien dat de 
geloofsgemeenschap Linden tot nu toe in het eerste jaar 
een bedrag van ongeveer € 5500,- heeft opgebracht. 

Daarnaast gaan zij activiteiten ontwikkelen die tot doel 
hebben om noodzakelijke aanvullende financiële midde-
len te verwerven. 
In Linden is ook besloten dat zij geen gebruik zullen 
maken van de Woord- en communievieringen, waarbij 
een diaken of een leek tijdens de gebedsviering een 
hostie mag uitdelen. De geloofsgemeenschap blijft bij 
hun huidige vorm van vieren. Voor de Lindense parochi-
anen zal pastoor Theo Lamers een keer per maand de 
viering doen, zodat men in de gelegenheid is de hostie 
te ontvangen.

In Vianen is er op dit moment niet veel nieuws te mel-
den, de gesprekken met de investeerder zijn in volle 
gang. We kunnen wel vertellen dat we een tijdelijke 
huurder gevonden hebben voor het parochiecentrum, 
de familie Ten Haaf uit Beers zal daar het komende jaar 
resideren.

In Cuijk Noord hebben we via de gemeente vernomen 
dat er enige vertraging is ontstaan ten opzichte van de 
wenselijke planning, hierdoor zullen we nog iets langer 
dan Pasen gebruik kunnen maken van de kerk. In de tus-
sentijd hebben we samen met de vertegenwoordiger in 
de bouw en de contactgroep gekeken hoe we de inde-
ling in het parochiezaaltje optimaal kunnen benutten.

Ook hebben we met de contactgroep een afspraak ge-
maakt omtrent het boekwerk met gedachten en preken 
van pastor Kees Michielse. Dit boekwerk is vorig jaar 
door enthousiaste parochianen samengesteld en ver-
kocht tegen een prijs van € 25. Nu is gebleken dat er 
meer interesse is in deze bundel, echter voor sommigen 
is het bedrag boven budget. Het bestuur heeft derhalve 
gemeend om hieraan tegemoet te komen. U kunt per 
email een gratis exemplaar ontvangen. Voor degene die 
toch een papieren versie wenst, kan tegen een bedrag 
van € 10,- een boek besteld worden. Het boekwerk zal 
in eigen beheer, onder onze voorwaarden uitgegeven 
worden. Voor mensen voor wie € 10 nog te veel is, zal 
een speciale regeling getroffen worden. Het boekwerk 
kan besteld worden via de pastorie in Cuijk - Noord of 
via het secretariaat (secretariaat@martinuscuijk.nl).

In Katwijk hebben we de administratie van het kerkhof 
geactualiseerd. Op dit moment proberen we met de 
erfgenamen in contact te komen om zo afspraken voor 
de toekomst te maken. In de prachtige kerktuin is de 
restauratie van de staties intussen (bijna) afgerond. Het 
volgende grote en essentiële project zal toch de kerk 
zijn, immers deze bedevaartskerk is hard toe aan een 
intensieve restauratie. Hier hebben we een grote uitda-
ging voor ons liggen, hoe krijgen we dit gefinancierd?
Vanzelfsprekend zijn er mogelijkheden van subsidies 
en ondersteuning van fondsen, maar hiermee zullen 
we niet voldoende geld genereren. We zullen dus ook 
acties moeten ontplooien…we zijn daarom op zoek naar 



 nummer 19, april 2017 De Mantel Pagina 5

Het parochiebestuur heeft de tarieven voor 2017 vastge-
steld.

Tarieven 2017  
Stipendium € 11,00
Huwelijksviering € 370,00
jubileumviering € 280,00
Uitvaart € 450,00
met of zonder AW, includief absoute op kerkhof

Avondwake € 200,00
zonder uitvaartdienst
Absoute € 50,00
op kerkhof zonder uitvaartdienst

Tarieven voor de kerkhoven vindt u op de website.

parochianen die zich hiervoor willen inzetten. Uw aan-
melding zal zeer op prijs gesteld worden (secretariaat@
martinuscuijk.nl).

Enkele weken geleden heeft u ook de brief voor de 
Kerkbalans ontvangen. U weet hoe belangrijk deze 
bijdrage voor ons als parochie is…maar zeker is het 
onmisbaar voor elke geloofsgemeenschap. Uw bijdrage 
wordt geheel besteed voor de exploitatie van uw kerk. 
In de folder kunt u de specifieke rekeningnummers van 
de geloofsgemeenschappen vinden.

Tenslotte hebben wij als bestuur onlangs een gesprek 
met onze bisschop Mgr. De Korte gehad. We hebben 
bij hem een verzoek ingediend voor pastorale onder-
steuning. Door het wegvallen van Kruisheren komt er 
veel werkdruk op de schouders van onze pastoor Theo 
Lamers. Wij zijn van mening dat het zeer wenselijk is 
dat hij ondersteuning gaat krijgen in de vorm van een 
pastoraal werker. Dit was aanleiding om met de bisschop 
te praten over de personale bezetting binnen onze 
parochie. We hopen u hierover spoedig meer te kunnen 
vertellen.

Wij wensen u een goed en vrolijk Paasfeest. 

Het bestuur van de parochie H. Martinus. 

Tarieven 2017

Gastgezinnen gezocht
We zoeken gastgezinnen voor 50 Poolse 
jongeren en families die ons tijdens de 

Wereldjongerendagen gastvrij ontvangen 
hebben in Andrychow. Zij komen van 24-
31 juli naar Nederland. Helpt u ons mee 

om hen ook gastvrij bij ons te ontvangen? 
Als u interesse heeft kunt u zich melden 
via info@martinuscuijk.nl. Als we meer 
informatie hebben wordt u uitgenodigd 

voor een info-bijeenkomst.
Laten we als wereldkerk onze gastvrijheid 

en verbondenheid zien! 
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Lourdes
Lourdes, daar moet je eens in je leven geweest zijn!

Al bijna 160 jaar gaan mensen op bedevaart naar Lour-
des. Lourdes, aan de voet van de Franse Pyreneeën, 
waar in 1858 de Heilige Maagd Maria aan een eenvoudi-
ge molenaarsdochter, Bernadette Soubirous, verscheen.
Nog steeds trekken jaarlijks miljoenen mensen naar 
Lourdes om te bidden, te danken, te vragen, voor rust 
of gewoon uit nieuwsgierigheid. Hoe je het ook wendt 
of keert, Lourdes doet wat met je. Hier staat betekenis-
vol ontmoeten centraal, ontmoetingen met je medepel-
grims, met jezelf of Die Ander. 
Er zijn boekenvol geschreven over de ervaring van pel-
grims in Lourdes, maar de beste ervaring is toch altijd 
nog de eigen ervaring. Ga daarom mee en ervaar het 

Passiespel 

“Alsof je zelf meeloopt in de stoet naast Jezus”, is een 
van de vele reacties op ‘EEN WEG’, het lijdensverhaal 
van Christus dat op een eigentijdse manier gebracht 
wordt door zanggroep Palet uit Overloon.
Dit passiespel wordt uitgevoerd in de Martinuskerk op 
dinsdag 11 april om 20.00 uur. 
Een bijdrage van € 10,-wordt gevraagd als tegemoet-
koming in de onkosten en voor het onderhoud van ons 
kerkgebouw.

Uit de parochie

Samen op weg met de Bedevaart naar Wittem:
Wat is de mens alleen, zonder de medemens; 

we hebben elkaar nodig. 
Jezus zelf zei het al: waar twee of meer in 

Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun 
midden.

Op zaterdag 27 mei 2017 gaan we vanuit de regio Nij-
megen voor de 77e keer op bedevaart naar het heilig-
dom van H. Gerardus in Wittem.
Het thema voor de komende bedevaart is: 

Bidden is je hand in Gods hand leggen.
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid 
om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus 
kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op 
voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 
jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken 
kan zich aanmelden bij:
De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 28 april 2017. 
Een hartelijke groet aan allen en we hopen u volgend 
jaar weer allemaal te mogen ontmoeten.

Aanmelden bij:
Broeder Jozef van Rijnsoever Veerstraat 49 5831 JM 
Boxmeer0485-565985
E-mail: j.vanrijnsoever@redemptoristen.nl
Mvr. v. Oijen Schoolstraat 22 5441 Am Oeffelt Tel: 0485-
362098
Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 Gennep Tel: 0485-
517420

Bedevaart naar Wittem
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zelf. 
Zowel in het voor- als in het najaar gaan we vanuit de 
St. Martinusparochie naar Lourdes op bedevaart. Van 29 
april t/m 4 mei nemen we het vliegtuig. Vanuit Cuijk 
reizen we per bus naar de luchthaven van Maastricht 
waar we in 1,5 uur naar Lourdes vliegen. In Lourdes 
logeren we in een goed driesterrenhotel op 2 minuten 
loopafstand van het Heiligdom. Deze vliegreis is ook 
geschikt voor mensen die (intensieve) zorg nodig heb-
ben. Zij kunnen in het zorghotel logeren waar 24 uur 
per dag zorg verleend wordt door eigen Nederlandse 
vrijwilligers.
In oktober geven we gehoor aan de uitnodiging van onze 
bisschop om samen met hem naar Lourdes te gaan. Van 
14 t/m 21 oktober reizen we per TGV (hogesnelheids-
trein) naar Lourdes. Ook voor deze reis wordt u, bij 
voldoende deelname, in Cuijk met de bus opgehaald. U 
reist in de vroege ochtend naar Tourcoing, net over de 
Belgisch/Franse grens waar de TGV klaar staat. On-

derweg kunnen we maximaal genieten van het mooie 
Franse landschap. Omdat deze reis precies in de herfst-
vakantie valt hoopt de bisschop dat er ook veel jonge-
ren en kinderen aan de bedevaart deel zullen nemen. 
Opa en oma, neem daarom uw kleinkind mee! De eerste 
100 ingeschreven kinderen en jongeren krijgen zelfs € 
100,- korting van het bisdom. 
Voor de kinderen en jongeren zal er een apart pro-
gramma samengesteld worden. Daarnaast zullen zij ook 
ingezet worden om bijvoorbeeld de rolstoel te duwen 
van mensen die wat minder goed ter been zijn, helpen 
zij bij het koffie en thee schenken in te trein en kunnen 
zij als acoliet de mis mee dienen. Onze pastoor, Theo 
Lamers, zal hier mede invulling aan geven en ook met 
de groep jongeren meereizen. 
In alle parochiekerken liggen de folders achter in de 
kerk. Voor meer informatie kunt u ook vrijblijvend 
contact opnemen met Anny Spanjers (0485) 31 33 93 of 
Josefien Jacobs (0485) 31 70 81.

Van de geloofsgemeenschappen

Rondom de Martinustoren Cuijk
Taizé-viering in Martinuskerk Cuijk 

In de St. Martinuskerk in Cuijk werd op vrijdag 17 maart 
2017 om 19.00 uur een Taizé-viering gehouden. De 
viering was een initiatief van de H. Martinus parochie 
Cuijk. Deze vieringen stond in teken van Pasen en de 
passietijd. Er werden door de aanwezigen (door piano 
begeleide) liederen uit Taizé gezongen, afgewisseld met 
gebed, korte lezingen uit de Bijbel en een meditatief 
moment van stilte. De liederen van Taizé zijn kort en 
eenvoudig en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Som-
mige Taizéliederen zijn heel bekend geworden, zoals 
bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is. Taizé is 
een internationale christelijke oecumenische klooster-
gemeenschap in het zuiden van Frankrijk, waar jaarlijks 
duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa 
komen voor een periode van ontmoeting en bezinning. 
Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoe-
kers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de 
Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van 
stilte. Voor meer informatie: http://www.taize.fr/nl.

Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in 
een, door veel kaarsjes verlichte, speciaal gecreëerde 
intieme ruimte vóór in de Martinuskerk. Zitplaatsen 
zijn voldoende aanwezig. De totale viering duurt ca. 45 
minuten. Na afloop van de viering is er gelegenheid om 
samen een kop koffie of thee te drinken en even gezellig 
na te praten. Ook is er gelegenheid een kijkje te nemen 
bij de speciale boekentafel.

Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd deze 
Taizé-vieringen bij te wonen! De volgende vieringen zijn 
gepland op onderstaande data:
Vrijdag 9 juni 2017
Vrijdag 15 september 2017 (Vredesweek)

Vrijdag 8 december 2017 (Advent)
Plaats: Martinuskerk, Cuijk
Tijd: 19.00 uur

Viering Ouderen en Zieken
Op woensdag 12 april is er om 10.30 uur een viering 
voor ouderen en zieken in de St. Martinuskerk te Cuijk 
met als thema “Onderweg naar Pasen”.
Deze viering zal opgeluisterd worden door dameskoor 
“de Uitkomst”. Na afloop is er nog een gezellig samen-
zijn met koffie en paasbrood. Iedereen is van harte 
welkom om deze viering bij te wonen.

Werkgroep voor Ouderen en Zieken

Rondom de Martinustoren
Met veel voldoening mogen we terugkijken op het 
geslaagde initiatief van een gezamenlijke Carnavalsvie-
ring. Met vijf verenigingen, hofkapellen, 4 prinsen en 1 
prinses, veel carnavalsvierders en gelovigen was het een 
inspirerende en gezellige start van de Carnavalsdagen.

Helaas werden die weken rondom Carnaval ook afgewis-
seld met veel afscheid. Dit jaar hebben we al 8 maal 
afscheid genomen van medeparochianen in de Martinus-
kerk. Maar niet alleen daar, in onze hele parochie waren 
veel uitvaarten in de eerste maanden van dit jaar.

Terwijl onze Woestijn in de Veertigdagentijd uitgroeit 
tot een Paastuin zijn er ook veel mooie momenten in 
onze kerk: onze tieners en jongeren zijn regelmatig te 
gast in hun eigen ruimte boven de sacristie. Onze com-
municanten en vormelingen zijn regelmatig in en om de 
kerk te vinden voor hun katechesevoorbereidingen. 

Op dit moment vinden de voorbereidingen voor de 
vieringen van de Goede Week plaats. Daarna zullen in 
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Paaskraam voor het goede doel
Waar en wanneer? Op 9 april, in het parochiezaaltje van 
de H. Jozefkerk, na de viering van 11 uur.

Voordat de grote verbouwing van de kerk gaat beginnen, 
wil ik nog graag allerlei producten verkopen voor het 
goede doel. In de paaskraam zijn weer allerlei zelfge-
maakte waren te koop, waaronder ook veel biologische 
producten. Alle opbrengsten gaan, namens de Padre 
Piostichting, weer naar de allerarmsten in binnen- en 
buitenland, zoals bijv. het ziekenhuis en de mensen van 
Brezoi, in Roemenië. Mag ik jullie allemaal weer van 
harte uitnodigen bij mijn kraam!
Met hartelijk dank namens de Padre Piostichting en met 
hartelijke groeten, 
Annette Leers

Vrijwilligersdag Jozefkerk
Op zaterdag 18 maart 2017 was er een Vrijwilligers-
dag voor de huidige vrijwilligers (en hun partner) van 
de Jozefkerk. Zo daags voor de Jozefdag, leek het de 
Contactgroep van de Jozefkerk een goed moment om 
alle vrijwilligers te bedanken voor al hun werk voor de 
Jozefkerk. Bovendien is dit moment ook gekozen om 
daarmee eveneens een periode af te sluiten, namelijk 
van onze vertrouwde Jozefkerk. Immers volgend jaar is 
er de MFA De Valuwe, waarvan ook de Jozefkerk gebruik 
zal gaan maken, omdat de geloofsgemeenschap van 
de Jozefkerk dóór zal gaan! De Contactgroep van de 
Jozefkerk, daarbij ondersteund door het parochiebe-
stuur, heeft de vrijwilligers ontvangen met koffie of thee 
en iets lekkers: petit-fours met daarop de afbeelding 
van de Jozefkerk! Naderhand was er een hapje en een 
drankje en tot slot was er voor iedere vrijwilliger een 
speciaal daarvoor gemaakte Jozefkaars! Aan de reacties 
te horen van de aanwezigen, was deze middag een zeer 
geslaagde vrijwilligersmiddag!

Rondom de Jozeftoren

Jubilarissen Jozefkerk: Jozefdag, maart 2017
Zoals gebruikelijk ieder jaar, vieren we als Jozefkerk 
onze Jozefviering op 19 maart, de dag van onze pa-
troonheilige. Het is dit jaar toch wel een bijzondere 
Jozefdagviering, omdat we ervan uitgaan dat het dit 
jaar de laatste keer is dat we dat vieren in onze ver-
trouwde Jozefkerk. Volgende jaar zal dat zijn in de MFA 
De Valuwe, hier in ditzelfde gebouw! De Jozefdag is ook 
juist de dag dat wij al onze vrijwilligers en werkgroepen 
en koren van harte willen bedanken voor hun vele werk 
dat zij voor onze kerk doen. En dat vaak al vele jaren 
lang. Ook degenen die ons vele jaren hebben geholpen 
en door ziekte of andere omstandigheden dat niet meer 
kunnen bij de koren en de werkgroepen. Wij willen 
ook hen graag nogmaals van harte bedanken!! Verder 
denken we hierbij natuurlijk ook aan degenen die ons 
ontvallen zijn het afgelopen jaar! Natuurlijk denken we 
hierbij ook dit jaar wederom met name speciaal aan 
onze grootste vrijwilliger: pastor Kees Michielse!!

Sommige vrijwilligers zijn al zovele jaren vrijwilliger dat 
we hen graag extra willen huldigen.Dit jaar zijn het 9 
jubilarissen:
Met een 25 jarig- of 35 jarig- of 40 jarig jubileum en 
zelfs 1 met een 45 jarig jubileum als vrijwilliger van de 
Jozefkerk!! Voor iedere jubilaris is er als aandenken een 
certificaat, een herinneringskaars van het bestuur en 
een cadeaubon.

Als Jozefkerk willen wij alle jubilarissen van harte 
bedanken voor hun vrijwilligerswerk voor onze kerk! Ho-
pelijk mogen we hier in onze kerk ook nog lang genieten 
van jullie bijdrage aan het vrijwilligerswerk voor onze 
Jozefkerk!

de Paastijd de Sacramenten van de Eerste Heilige Com-
munie en het Vormsel in de parochiekerk plaatshebben. 
Het worden vast weer mooie feesten.

Ook in de Noordertoren is het een drukte van jewelste. 
Met enige regelmaat vliegen er 3 of 4 slechtvalken in 
en rond de toren. Blijkbaar is de nestkast een A-locatie 
voor onze gasten. We zien al weer uit naar de jonge 
valkjes.

Ook de eerste voorbereidingen voor de zomeropenstel-
ling van de kerk zijn weer in gang. We hopen weer veel 
gasten, bezoekers en gelovigen te mogen verwelkomen.
We gaan een drukke maar mooie periode tegemoet. 
Gelukkig mogen we op veel mensen terugvallen met hun 
inzet.
Voor nu, een zalig Pasen!

Contactgroep rondom de Martinustoren



 nummer 19, april 2017 De Mantel Pagina 9

de Jozefkerk en het is altijd weer fijn om jouw, soms 
humoristische visie op zaken te horen en mee te nemen 
in onze besluiten! 

35 jaar vrijwilliger:
Gina Janssen

Al 35 jaar een trouw en gewaardeerd vrijwilligster van 
onze Jozefkerk. Gina, fijn dat je al zovele jaren het 
parochieblad voor onze Jozefkerk wilt bezorgen, zelfs 
toen je jaren geleden bent verhuisd naar Cuijk-centrum!

Tiny Pittie
Al 35 jaar een trouw en gewaardeerd vrijwilligster van 
onze Jozefkerk. Tiny, fijn dat je al zolang zorgt voor het 
poetsen van het koperwerk in de kerk en als interieur-
verzorgster zorg je, samen met anderen, ervoor dat wij 
in een mooie en schone Jozefkerk kunnen deelnemen 
aan de vieringen hier in de kerk. Voorheen heb je ook je 
bijdrage geleverd voor de bezoekgroep en voor de aktie 
Kerkbalans en je bent nog lid geweest van het kerkbe-
stuur van de parochie Jozef. 

Betsy Albers
Al 35 jaar een trouw en gewaardeerd vrijwilligster van 
onze Jozefkerk. Betsy, fijn dat jij al zolang de kar trekt 
van de Bezoekgroep en je er werkelijk ook heel veel 
mogelijkheden bekijkt, samen met de anderen van de 
Bezoekgroep, om zo goed te zorgen, dat de zieken en 
ouderen die het hard nodig hebben bezoek ontvangen 
en een bloemetje krijgen. En jullie groep zorgt ook 3x 
per jaar met de feestdagen voor een speciale viering 
met daarna een gezellig samenzijn. 

Behalve dat, ben je ook lid van het koor Jozefcantorij, 
dat regelmatig zingt op zondag en bij speciale vieringen 
zoals vandaag bij de Jozefdag hier! Als Jozefkerk zijn 
wij ook blij dat je lid bent van de Klankbordgroep Jozef-
kerk. Daarbij doe je mee met een positief kritische visie 
mbt de te realiseren MFA De Valuwe, waar de Jozefkerk 
ook deel van gaat uitmaken. Voor de geloofsgemeen-
schap is het van groot belang om de ontwikkelingen 
kritisch te blijven volgen. Fijn dat je dat wilt doen en 
daar tijd voor vrij wilt maken! Vroeger ben je ook lid 
geweest van het kerkbestuur van de parochie Jozef, 
zoals het toen heette. 

40 jaar vrijwilliger:
Henk Hijl

Henk, jij bent al 40 jaar een trouw en gewaardeerde 
vrijwilliger van onze Jozefkerk. Fijn, dat je al jaren 
zorgt voor het technisch onderhoud van de Jozefkerk 
en dan met name op het gebied van elektriciteit. Als 
er problemen zijn op dat gebied, dan roepen we Henk 
erbij en dan komt het wel goed!
Ook maak jij deel uit van de kerstgroep en zorg je, 
samen met anderen, voor een mooie kerststal en mooie 
daarbij passende kerstversieringen! Voorheen ben je 
collectant geweest en ook nog lid van het koor Jozef-
cantorij! 

25 jaar vrijwilliger:
Marie-José Zegelink

Al 25 jaar een trouw en gewaardeerd vrijwilligster van 
onze Jozefkerk . Marie-José, jij zorgt ervoor dat, als 
er een uitvaart is, er op een kruisje de naam en data 
van de overledene komen te staan. Fijn dat je dit werk 
wilt doen voor onze Jozefkerk! Voorheen ben je ook lid 
geweest van het koor Crescendo en je hebt de inkoop 
en de was verzorgd van de Jozefkerk! 

Michiel de Ruiter
Michiel, ook al 25 jaar een trouw en gewaardeerde 
vrijwilliger van onze Jozefkerk. En dan met name als 
collectant en dat werk is ook voor een kerk natuurlijk 
best belangrijk, want zonder geld kunnen we als kerk 
niet veel. Jij maakte tot voor kort ook vele jaren deel 
uit van de kerstgroep; daarvan heb je op een creatieve 
wijze je bijdrage geleverd voor onze Jozefkerk met als 
resultaat elk jaar weer een mooie kerststal en mooie 
kerstversiering en dat alles met een bijpassend thema.

Riki van den Berg
Al 25 jaar vrijwilligster van onze kerk en wel als trouw 
en gewaardeerd lid van het Dameskoor van onze Jozef-
kerk . Jullie zingen in onze kerk bij uitvaarten en ook 
regelmatig op zondag tijdens de Eucharistievieringen 
van 11 uur en soms nog bij speciale vieringen. Boven-
dien ben je ook lid van het koor JozefCantorij, dat ook 
regelmatig zingt op zondag en bij speciale vieringen zo-
als bv de Jozefdag! Verder ben je ook nog bij de Kerst-
groep die elk jaar maar weer zorgen voor een mooie 
kerststal en kerstversiering van de Jozefkerk.
Je maakt ook nog deel uit van de Bezoekgroep, die 3x 
per jaar zorgen voor een speciale viering voor de zieken 
en voor de ouderen en natuurlijk bezoeken jullie ook 
regelmatig mensen om zodoende contact te houden en 
gezelligheid te bieden. Voorheen heb je ook nog paro-
chiebladen bezorgd! 

Wim Hofmans
Wim, ook jij bent ook al 25 jaar een trouw en gewaar-
deerde vrijwilliger van onze Jozefkerk.
Je bent op velerlei terreinen voor onze Jozefkerk actief: 
Vanuit het parochiebestuur van de Jozefparochie 
voorheen, ben je nog steeds actief bij het technisch 
onderhoud van de kerk; ook van de kerstgroep van onze 
Jozefkerk maak je al jaren deel uit en werk je zodoende 
ook mee aan het tot stand komen van de jaarlijkse 
kerststal en de kerstversiering daarbij!\Verder ben je 
ook nog collectant en je hebt voorheen ook het paro-
chieblad bezorgd!
Behalve dat, zijn wij als Jozefkerk ook blij dat je lid 
bent van de Klankbordgroep Jozefkerk. Daarbij doe je 
mee met een positief kritische visie m.b.t. de te reali-
seren MFA De Valuwe, waar de Jozefkerk ook deel van 
gaat uitmaken. Voor de geloofsgemeenschap is het van 
groot belang om de ontwikkelingen kritisch te blijven 
volgen. Fijn dat je dat wil doen en daar tijd voor vrij 
wil maken! Tot slot ben je lid van de Contactgroep van 



45 jaar vrijwilliger:
Ricky Vloet

Ricky, jij bent al 45 jaar een trouw en gewaardeerde 
vrijwilliger van onze Jozefkerk. 45 jaar: tsjonge, jonge, 
dat is al heel lang, zeg! Vanaf 1972 dus!
Ricky je bent lid van het Dameskoor van onze Jozefkerk. 
Jullie zingen in onze kerk bij uitvaarten en ook regel-
matig op zondag tijdens de Eucharistievieringen van 11 
uur en soms nog bij speciale vieringen. Bovendien ben 
je ook lid van het koor JozefCantorij, dat ook regelma-
tig zingt op zondag en bij speciale vieringen zoals bv 
de Jozefdag. Voor het koor en voor de dirigent regel jij 
veel, zodat het allemaal op rolletjes loopt! Heel fijn dat 
je dat wil doen! 

Alle jubilarissen:
Namens de geloofsgemeenschap van de Jozefkerk nog-
maals hartelijk dank voor al het werk gedurende zovele 
jaren en we hopen dat jullie dit nog lang willen en kun-
nen doen voor onze kerk.

Tot slot heeft pastor Theo namens het parochiebestuur 
alle jubilarissen van harte gefeliciteerd met hun ju-
bileum als vrijwilliger van de Jozefkerk en hij voegde 
toe dat het fijn is dat de Jozefkerk zoveel vrijwilligers 
heeft, voor en achter de schermen! Zonder hen kunnen 
we niet als geloofsgemeenschap! Hartelijk dank daar-
voor en hopelijk kunnen we nog vele jaren op U reke-
nen! 

Paasviering
Op donderdag 13 april a.s. (WITTE DONDERDAG) houdt 
de bezoekgroep haar Paasviering in de St. Jozefkerk. 
Om 14.00 uur is er een eucharistieviering en het dames-
koor zal de dienst opluisteren. Na de dienst gaan we 
met zijn allen in het zaaltje koffie/thee drinken met 
Vervolg...
iets lekkers erbij. Wilt u dit graag bijwonen, kom dan 
naar de St. Jozefkerk op 13 april om 14 uur.
De bezoekgroep van de Jozefkerk

MFA De Valuwe en Jozefkerk
Sinds het vorige parochieblad van februari 2017 is er 
weinig nieuws te melden. U hebt toen kunnen lezen dat 
de verbouwing van de Jozefkerk tot de MFA De Valuwe 
van start gaat in april 2017, na Pasen.

Zoals we op dit moment begrepen hebben, zou het goed 
kunnen zijn dat het wat later wordt dan april 2017. 
Althans dat vernemen we zo vanuit Beheerstichting van 
de MFA De Valuwe. Zoals eerder afgesproken gaan we 
tijdens de verbouw van de Jozefkerk tot MFA De Valuwe 
het parochiezaaltje gebruiken als tijdelijke locatie van 
de Jozefkerk. Het aantal stoelen dat er kan staan in 
het parochiezaaltje is ruim voldoende voor de reguliere 
vieringen van de Jozefkerk. Tafels staan er dan niet, wel 
een klein orgel en een klein altaar.

Contactgroep rondom de Jozeftoren. 
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moment dat ze met haar eigen koor Vivace het Abendlied 
uitvoerde, met name toen kreeg ze slappe knieën.

In de aanhef spraken wij van een bijzondere jubilaris, 
want Ria zingt niet alleen bij het koor, maar zij vervult 
daarnaast nog een heleboel werkzaamheden. Zij maakt 
deel uit van de feest- en muziekcommissie. Zij is degene 
die de leden tijdig informeert welke muziekstukken in de 
map moeten zitten tijdens de repetities. Als er uitvoe-
ringen zijn in Vianen of elders is zij degene die de leden 
informeert over het te zingen programma. Kortom een bij-
zonder mens die haar gekregen onderscheiding meer dan 
verdient. We wensen Ria nog een lange zangcarrière toe. 

Rondom de Antoniustoren
Vivace eert een bijzondere jubilaris

Zaterdag 21 januari jl., was een bijzondere dag voor 
mevrouw Ria Pluk-Toonen. Zij was met de Gemengde 
Zangvereniging Vivace de kerkdienst in Vianen aan het 
verzorgen. Haar was al wel opgevallen, dat er veel beken-
den, zoals haar collega’s van zanggroep “Het Akkoordje”, 
familie en vrienden in de kerk zaten, maar dat er iets 
bijzonders voor haar stond te gebeuren was nog niet door-
gedrongen. 
Aan het eind van de dienst nam de voorzitter van Vivace, 
Mevr. Rutten-Vermeulen, het woord en vertelde in haar 
speech hoe bijzonder trouw en toegewijd Ria altijd was 
en is voor het koor. Hierna nam Pastoor Theo Lamers het 
woord en deelde Ria mede dat zij werd onderscheiden met 
de eremedaille van de NSGV (Nederlandse Sint Gregorius 
Vereniging) als beloning voor haar 50-jarig lidmaatschap 
van Vivace.

Na enig doorvragen gaf Ria toe toch wel wat te verwach-
ten omdat zij vijftig jaar lid was in augustus 2016. Het 
koor Vivace kiest in overleg met de parochie een geschikt 
moment voor het huldigen van een jubilaris. Deze zater-
dag dus.

Als twaalfjarig meisje begon Ria in 1966 te zingen bij het 
koor. Haar vader was een groot liefhebber van zang en Ria 
vond het ook leuk en meldde zich aan bij het koor. Haar 
eerste liedje dat ze instudeerde was: “Peerke de reus”. 
Na een paar maanden mocht Ria al meezingen bij het 
dameskoor.

Ria’s zangkwalitieten waren best bijzonder, want toen het 
beroemde liedje “het Mariaklokje” moest worden uitge-
voerd, werd zij aangewezen als soliste. Gedurende haar 
hele carrière is zij solo’s ten gehore blijven brengen. Ria’s 
interesse voor muziek is breed, klassiek, modern, kerke-
lijke muziek, van alles kan zij genieten.
Naast haar lidmaatschap bij Vivace zingt Ria ook al onge-
veer 18 jaar bij de zanggroep “Het Akkoordje”. 

Ria had bij zichzelf wel eens bedacht, als er iets staat te 
gebeuren zullen toch zeker mijn kinderen in de kerk zit-
ten. En ook wel mijn familie. Toen zij ze die dag allemaal 
zag zitten tijdens de dienst begreep ze wel dat zij in het 
middelpunt zou staan. 

Nadat haar de onderscheiding was uitreikt bood Vivace Ria 
een receptie aan in “Het Akkertje” in Vianen. Deze recep-
tie werd zeer druk bezocht en Ria kwam niet meer bij van 
verbazing. Aan het eind van de receptie nam Ria de micro-
foon en bedankte iedereen voor deze bijzondere dag.

We vroegen Ria wat die dag op haar de meeste indruk 
heeft gemaakt. Dat waren drie momenten. De broer van 
haar man, die helemaal uit Friesland was gekomen. Het 
cadeau dat ze van haar man mocht ontvangen, een ring, 
waarin muzieknoten waren verwerkt en als laatste het 

Rondom de Lambertustoren Beers
Overleden

Oud-pastoor Jan Stevens 
Op zaterdag 18 februari komt onverwachts het bericht 
dat oud-pastoor Jan Stevens is overleden. Op vrijdag 24 
februari hebben we met een mooie eucharistieviering in 
onze H. Lambertuskerk afscheid van Jan Stevens genomen. 
De dienst werd voorgegaan door pastoor-deken Theo La-
mers en hij werd geassisteerd door vriend en diaken Henk 
Degen (broer van Frans). Diaken Degen en pastoor Stevens 
werkten vele jaren samen aan de bisschoppelijk rechtbank 
te s’Hertogenbosch. 
Na deze viering is Jan Stevens in zijn geboorteplaats 
Vortum-Mullem aan de aarde toevertrouwd op het R.K. 
kerkhof naast zijn ouders. Dat Jan Stevens is binnengegaan 
in het oord van rust en vrede dat genoemd wordt met Uw 
Naam: Licht van licht, Ontferming, hemel. Liefde is uw 
naam. (Huub Oosterhuis, van het gedachtenis-prentje.)

Jan Stevens, bedankt voor alle jaren van trouwe dienst in 
ons bisdom en onze parochie van de H.Lambertus, voor alle 
mooie diensten en uw geestelijke hulp aan ons gegeven. 
Jan,bedankt.

Wim Nelissen
Op donderdag 23 februari is nog vrij onverwachts Wim 
Nelissen te Nijmegen in het Radboud ziekenhuis overleden. 
Op woensdag 1 maart hebben wij met een bijzonder mooie 
avondwake met velen afscheid van Wim genomen.

Zo werd Wim voorgesteld op het gedachtenis prentje:
Een mooi mens in al zijn eenvoud
Een gezellig mens, is niet meer bij ons.
Een lief mens, voor iedereen een goed woord.
Een lachend mens, heeft het leven geleefd.
Een mooi mens, we gaan je enorm missen.

Wim, bedankt voor alles, dat je moge rusten in alle vrede 
bij God onze schepper van onze mooie natuur. 

Harrie van den Brand
Op donderdag 2 maart gaat plotseling de ronde dat Harrie 
van den Brand is overleden. Zondag nog gezien bij de car-
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Tenzij anders vermeld, zijn de vieringen Eucharistievieringen.

Liturgische kalender

Datum

Kerk 

Za 22en zo 23 
april – Beloken 
Pasen 

Za 29 en zo 30 
april – Derde 
Zondag van 
Pasen 

Za 6 en Zo 7 
mei – Vierde 
Zondag van 
Pasen 

Za 13 en zo 14 
mei – Vijfde 
Zondag van 
Pasen 

Za 20 en zo 21 
mei – Zesde 
Zondag van 
Pasen

St. Martinus 
parochiekerk 

Zo 11.00 uur
Dameskoor

Za 19.00 uur
Zanggroep Cre-
ation
Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dankviering 
Eerste Com-
munie m.m.v. 
Jeugdkoor 

Zo 11.00 uur
Herenkoor

H. Agatha
St. Agatha

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo 9.30 uur
m.m.v. De 
Maasklanken 

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo 9.30 uur
m.m.v. De 
Maasklanken

H. Lambertus
Beers 

Za 19.00 uur
Gemengd koor 
  

Za 19.00 uur
Together

H. Jozef
Cuijk 

Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo 11.00 uur
Dienst van 
Woord en 
gebed met 
communie
m.m.v. DieDrie 

Zo 11.00 uur
Dienst van 
Woord en 
gebed met 
communie 

Zo 11.00 uur
Samenzang 

Zo 11.00 uur
Dameskoor

H. Martinus
Katwijk 
 

Zo 9.30 uur
Dienst van 
Woord en ge-
bed met com-
munie m.m.v. 
parochiekoor 

Zo 10.30 uur
Doden-herden-
king m.m.v. ‘t 
Akkoordje 

Zo 10.30 uur
m.m.v. Zang 
Veredelt 

Zo 10.30 uur
m.m.v. Cantho-
nis

H. Lambertus
Linden 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang
 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang 

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang

H. Antonius 
van Padua
Vianen

Zo 11.00 uur
Allegro Viva-
ce 

Za 18.00 uur
Juvia  

Za 18.00 uur
Vivace
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Za 27 en Zo 28 
mei – Zevende 
Zondag van 
Pasen 

Za 3, Zo 4, Ma 
5 juni – Pink-
steren 

Za 10 en Zo 11 
juni
Drievuldig-
heids-zondag 

Za 17 en Zo 18 
juni
Sacraments-
dag 

Za 24 en Zo 25 
juni
12de Zondag 
door het Jaar

Za 1 en Zo 2 
juli
13de Zondag 
door het Jaar

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Za 18.30 uur
Vormselviering 
m.m.v. Crea-
tion
Zo 11.00 uur
Dames- en He-
renkoor
Ma 11.00 u 

Herenkoor -gil-
demis
Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor

Zo 11.00 uur
Herenkoor

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo 9.30 uur
De Maasklan-
ken
Ma 9.30 uur
Samenzang 

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo 9.30 uur
De Maasklan-
ken 

Zo 9.30 uur
Samenzang

Zo 9.30 uur
Maasklanken

Za 19.00 uur
Gemengd 
koor 

Za 19.00 uur
Together 

Za 19.00 uur
Gemengd koor 
 

Zo 11.00 uur
Gildemis 
m.m.v.
Together
Zaterdag geen 
viering

Zo 11.00 uur
Jozefcantorij 

Zo 11.00 uur
Dienst van 
Woord en ge-
bed met com-
munie m.m.v. 
DieDrie 

Zo 11.00 uur
Jeugdkoor – 
gezinsviering 

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Jozefcantorij

Zo 11.00 uur
Dienst van 
Woord en 
gebed met 
communie

Zo 9.00 uur Be-
devaart Groes-
beek
Zo 10.30 uur
m.m.v. Juvia 
uit Vianen 

Zo 9.30 uur
parochiekoor 
 

Zo 9.30 uur
parochiekoor

Zo 9.30 uur
parochiekoor

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang 

Zo 9.30 uur
samenzang 

Za 19.00 uur
gildemis met 
samenzang
Zondag geen 
viering 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang

 Zo 11.00 uur
gildemis 
m.m.v. Juvia 
 

Za 18.00 uur
Vivace

Za 18.00 uur
Samenzang



Datum

Kerk 

Za 8 en Zo 9 juli
14de Zondag door 
het Jaar 

Za 15 en Zo 16 
juli – 15de Zon-
dag door het 
Jaar 

Za 22 en Zo 23 
juli – 16de Zon-
dag door het 
Jaar 

Za 29 en Zo 30 
juli – 17de Zon-
dag door het Jaar

St. Martinus 
parochiekerk 

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Za 19.00 uur 
Vierdaagsemis
Zo 11.00 uur He-
renkoor

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Za 19.00 uur
Samenzang

H. Agatha
St. Agatha

Zo 9.30 uur
Samenzang

Zo 9.30 uur
Maasklanken 

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo 9.30 uur
Samenzang

H. Lambertus
Beers 

Za 19.00 uur
Gemengd koor 
 

Za 19.00 uur
Samenzang

H. Jozef
Cuijk 

Zo 11.00 uur
Jeugdkoor
Gezinsviering 

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Jozefcantorij 

Zo 11.00 uur
Dienst van woord 
en gebed met 
communie

H. Martinus
Katwijk 
 

Zo 9.30 uur
parochiekoor 

Zo 9.30 uur
Dienst van woord 
en gebed met 
communie m.m.v. 
parochiekoor

H. Lambertus
Linden 

Zo 9.30 uur
samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en ge-
bedsdienst met 
samenzang

H. Antonius van 
Padua
Vianen

Za 18.00 uur
Samenzang 
 

Zo 11.00 uur
Dienst van Woord 
en gebed met 
Samenzang
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Maandag in de Goede Week, 10 april
19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Viering van Barmhartigheid met gelegenheid tot het 
 ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening.

Dinsdag in de Goede Week, 11 april
19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Oecumenische Vesperdienst

Woensdag in de Goede Week, 12 april
10.30 uur Martinuskerk Cuijk, Viering onderweg naar Pasen met Ouderen en Zieken 
 m.m.v. Dameskoor De Uitkomst.
19.00 uur Kathedrale Basiliek St. Jan Evangelist, Chrismamis

Witte Donderdag, 13 april, 
14.00 uur Jozefkerk Cuijk, Viering met ouderen en zieken, m.m.v. Dameskoor
19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Witte Donderdagviering, m.m.v. Dameskoor ‘De Uitkomst’
19.00 uur Lambertuskerk Linden, Woord- en Gebedsdienst met samenzang

Goede Vrijdag, 14 april
verplichte vasten- en onthoudingsdag
15.00 uur Martinuskerk Cuijk, kruisweg met samenzang
15.00 uur Jozefkerk Cuijk, kruisweg 
15.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Goede Vrijdagdienst met samenzang
16.00 uur Martinuskerk Cuijk, Kruisweg voor gezinnen m.m.v. communicanten en vormelingen
19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Goede Vrijdagdienst m.m.v. Gregoriaans Herenkoor
19.00 uur Antoniuskerk Vianen, kruisweg met Allegro Vivace
19.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Kruisweg met samenzang
19.00 uur Lambertuskerk Linden, Goede Vrijdagviering

Stille Zaterdag, 15 april
09.00 uur Martinuskerk Cuijk, Ochtengebed met samenzang
10.00 uur Martinuskerk Cuijk, “Swieconka”, zegening van de mandjes voor het paasontbijt
 (Poolse traditie)

Paasnacht, zaterdag 15 april
21.00 uur Martinuskerk Cuijk, Paaswake m.m.v. vormelingen en zanggroep Creation

Eerste Paasdag, zondag 16 april
09.30 uur Martinuskerk Katwijk, Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
09.30 uur Kloosterkapel St. Agatha, Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
10.00 uur Lambertuskerk Linden, Woord- en Gebedsdienst m.m.v. gelegenheidskoor
11.00 uur Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
11.00 uur Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor en Jozefcantorij
11.00 uur Lambertuskerk Beers, Eucharistieviering voor gezinnen m.m.v. Bart
11.00 uur Antoniuskerk Vianen, Eucharistieviering m.m.v. Juvia
15.30 uur Martinuskerk Cuijk, Peuter- en Kleuterviering
17.00 uur Martinuskerk Cuijk, Paasmusical

Tweede Paasdag, maandag 17 april
09.30 uur Kloosterkapel Sint Agatha Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur Martinuskerk Cuijk, Viering Eerste Heilige Communie m.m.v. Jeugdkoor
13.30 uur Martinuskerk Cuijk, Viering Eerste Heilige Communie m.m.v. Jeugdkoor

Zalig pasen!

Goede Week 2017
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Er kan onverwacht altijd iets veranderen in het liturgisch schema. De meest recente kalender vindt u op de web-
site www.martinuscuijk.nl of leest u in het Cuijks Weekblad.

Dagelijkse vieringen
Woensdagavond 19.00 uur, Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering 
 (ingang via parochiecentrum) 
(geen viering op 12 april, 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli)
Maandag tot en met zaterdag 8.00 uur, Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Bijzondere vieringen
Woensdag 3 mei, 19.00 uur, Dagkapel Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering Feest HH. Filippus en Jakobus,  
  apostelen
Donderdag 4 mei, 18.45 uur, Martinuskerk Cuijk, Oecumenische gebedsdienst bij de Nationale   
   dodenherdenking
Vrijdag 5 mei, 09.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering eerste vrijdag
Zaterdag 13 mei, 14.00 uur, Martinuskerk Katwijk, Bedevaart met bewoners van Dichterbij
Woensdag 24 mei, 19.00 uur, Dagkapel Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering Vigilie Hemelvaart
HEMELVAARTSDAG
Donderdag 25 mei, 09.30 uur Kruisherenkapel Sint Agatha  Eucharistieviering met samenzang
Donderdag 25 mei, 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, m.m.v. Cecileakoor uit Overasselt, Hoogfeest 
   Hemelvaart van de Heer
Donderdag 25 mei, 12.00 uur, Martinuskerk Katwijk, Bedevaart parochie H. Drie-eenheid uit Nijmegen
Dinsdag 30 mei, 14.00 uur, Martinuskerk Katwijk, Bedevaart Ouderen en Zieken Cuijk m.m.v. da-
meskoor
Woensdag 31 mei, 19.00 uur, Martinuskerk Katwijk, Feest Maria bezoekt Elisabeth, afsluiting mei-
maand
Vrijdag 2 juni, 09.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eerste vrijdag
Maandag 5 juni, 09:30 uur, Kruisherenkapel Sint Agatha, Eucharistieviering met samenzang
Donderdag 8 juni, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest Christus eeuwige Hoge-
priester
Maandag 12 juni, 19.00 uur, Kloosterkapel St. Agatha, Gildemis Koningschieten
Dinsdag 13 juni, 19.00 uur, Antoniuskerk Vianen, Eucharistieviering Hoogfeest H. Antonius van 
Padua m.m.v. alle koren
Woensdag 14 juni, 19.00 uur, Dagkapel Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Lidwina van Schiedam 
Vrijdag 23 juni, 09.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest H. Hart van Jezus
Woensdag 28 juni, 19.00 uur, Dagkapel Jozefkerk, Vigiliemis Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
Donderdag 29 juni, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
Maandag 3 juli, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. apostel Tomas
Vrijdag 7 juli, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest Zoete Moeder van 
‘s-Hertogenbosch, eerste steenlegging van de parochiekerk, met aansluitend kerkpleinconcert door de kerkelijke 
harmonie Gaudete in Domino
Dinsdag 11 juli, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Benedictus, abt

Dagelijkse en bijzondere vieringen

navalsoptocht of nog mee gepraat. Op woensdag 1 maart 
is hij in het ziekenhuis van Beugen overleden. Op dinsdag 
7 maart om 11.00 uur namen we afscheid met een mooie 
Gebedsdienst. Moge Harrie rusten in de vrede in het licht 
van onze heer Jezus Christus na dit leven van harde arbeid.

Kerkbalans 2017
De Kerkbalans is weer bezorgd. U heeft weer de brief van 
de parochie ontvangen inzake de financiële stand van 
zaken en ons verzoek om bijdrage in het onderhoud van 
ons kerkgebouw. Moge dit bericht je sterken in het geloof 
dat onze kerk zal blijven bestaan en dat jij jouw steentje 
bij wilt dragen.Lees de Kerkbalansbrief eens goed door 
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en leef mee met woord en daad. Het goede nummer voor 
onze geloofsgemeenschap H. Lambertus te Beers is: IBAN-
rekeningnummer NL72 RABO 0105 2046 68. Bij voorbaat, 
hartelijk dank.

Vanuit onze Geloofsgemeenschap kan ik u meedelen dat in 
april de werkzaamheden beginnen met het aanleggen van 
zendapparatuur van provider T-mobile.

Vanaf vorig jaar september is er in onze kerk 10 keer een 
afscheidsviering gevierd. Deze varieerden van alleen een 
avondwake, of alleen een eucharistieviering, of beiden en 
eenmaal een gebedsdienst in de voormiddag.

Vele keren een volle kerk en een enkele keer een over-
volle kerk. Een teken dat wij als medeparochianen van de 
overledene toch graag op een mooie manier afscheid willen 
nemen en ons willen laten zien. Ook de inzet van de fa-
milies is bijzonder groot, ondanks het verdriet, werken ze 
allen op hun eigen manier aan een mooi afscheidsviering. 
Er wordt gewerkt met gedichten, gebeden, muziek zowel 
live als met het zoeken van passende CD. Het koor dat de 
sfeer van de kerkdienst nog vergroot en zo waardevol is in 
een dienst. Men weet, het is een onherroepelijk afscheid 
en men wil dat onvergetelijk maken. Een gebeuren dat vol-
gens mij alleen maar in een kerk zo devotievol kan gebeu-
ren, laten we daarom zorgzaam zijn voor onze kerk! 

Op 25 februari Carnavalszaterdag hebben we hier in Beers 
nog ons jaarlijkse Carnavalsviering gevierd met ruim 100 
mensen in de kerk. Er was zoals andere jaren door een 
paar fanatieke dames een mooi boekje gemaakt en de kerk 
prachtig versierd met vele-vele ballonnen in vele kleuren. 
De zang werd weer op passende wijzen verzorgd door het 
Visserskoor, ook zij kregen complimentjes. Niet te vergeten 
was het mooie optreden van de dansmariekes, allen weer 
hartelijk dank. Veel waardering was er voor de gebeds-
dienst met de communieviering. Bij vele ouderen het 
gevoel dat het dan af is, al bij al een zeer geslaagd begin 
van de Carnaval. Kunnen we volgend jaar dit ook weer 
verwachten, of gaat het mee met de geslaagde parochie-
viering in Cuijk? Het is jammer dat deze activiteiten uit het 
dorp verdwijnen. We wachten, met ’n beetje hoop op de 
uitslag. Het wordt zo stil zonder die bijzondere diensten in 
de kerk en dorp.

Tot zover het woordje van de Geloofsgemeenschap H.
Lambertus uit Beers.

Begraafplaats aan de Kloosterlaan
Diverse metersbrede heggen zijn in maart gerooid en 
versnipperd. Ook de bomen zijn vakkundig gesnoeid. 
Stekken zijn aangeplant en we nemen aan dat ze op 
deze rustige plek, met enige zegen van boven, zeker 
goed zullen gedijen en uitgroeien tot een mooie beu-
kenhaag. Onze kerkhofploeg zal hier met een wakend 
oog op toezien. Dank aan ons parochiebestuur H. Marti-
nus. 

Zangvereniging De Maasklanken
In haar jaarvergadering van 30 januari j.l. hebben de 
leden van De Maasklanken een nieuwe voorzitter uit 
hun midden gekozen. Anny Adriaans zal in de toekomst 
de voorzittershamer hanteren. Alle leden zijn Gerry 
Coenen dankbaar voor zijn méér dan 24 jaar voorgaan in 
hun vereniging. Gelukkig blijft Gerry. Dit als lid van het 
bestuur en uiteraard als een gewaardeerd tenor. Anny, 
hierbij veel succes gewenst.

Restauratie kerkdak Kloosterkerk

Meter voor meter groeit de bouwsteiger naar boven tot 
haast aan de ….. poort !
Tot en met de haan worden de restauratiewerkzaamhe-
den uitgevoerd met dit mooie voorjaarsweer. De uitvoe-
ring vordert gestaag aangaande de asbestverwijdering, 
het aanbrengen van een zolder, het aftimmeren en in-
pakken van de kap en het opnieuw pannendekken. Ook 
de klokkentoren is inmiddels onder handen genomen.
De hoogste bouwsteiger in de omgeving van St. Aga-
tha staat nog even en eind mei kunt u zichzelf er van 
overtuigen dat onze Kloosterkerk de weergetijden kan 
doorstaan en toekomstbestendig is.

Rondom de Toren H. Agatha
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Rondom de Lambertustoren Linden
Paastijd in Linden

De Geloofsgemeenschap heilige Lambertus in Linden 
bereidt zich – zoals zoveel Christenen in de hele wereld 
– voor op het Paasfeest. Wij wensen ieder inspirerende 
plechtigheden toe en mooie Paasdagen. Binnen onze 
eigen Geloofsgemeenschap vieren wij die dagen zoals 
wij dat de laatste jaren gewend zijn. 

Uiteraard is ieder daarbij van harte welkom.
 
De Contactgroep heilige Lambertus Linden

’t Is Pasen, zei de vink
en zong een liedje van plezier,

en de merel op het dak,
in zijn beste zwarte pak,

zong ook al dat het Pasen was
van tiere liere lier,

en de klokken klinken luid
boven alle vogels uit:

’t Is Pasen , al-le-lu-ia.

Als ik aan Pasen denk, schiet mij altijd dit kinderliedje 
te binnen. Maar ook aan de tijd ervoor. bij ons thuis 
altijd de vastentijd genoemd. Carnaval kenden wij niet, 
maar vasten wel. Een snoeptrommeltje, voor elk één, 
stond in de kast en als je snoep kreeg ging dat in het 
trommeltje. Wie het meest gespaard had, werd met 
Pasen het misselijkst. Maar toch… het had wel wat. We 
leerden er wel wat van. Jezelf iets ontzeggen, sparen 
en bewaren en soms ook nog delen. Ook de Mattheüs 
Passion was bij ons thuis een terugkerend gebruik. Mijn 
vader zong in het toonkunstkoor en als dochter van.. 
mocht ik als meisje in het jongenskoor zingen. Later 
ging ik als sopraan verder. Geweldig, nog steeds is dit 
horen of zingen mijn terugkerende passie voor Pasen. 
In onze parochie is de voorbereiding voor Pasen ook vol-
op in beweging. In de kerk in Katwijk wordt van woes-
tijn tot Paastuin uitgebeeld. Elke week wordt de dorre 
woestijn uitgebreid tot een mooi Paastuin(tje) en aan 
de Paasviering wordt al ijverig gewerkt en gerepeteerd. 
Buiten in de kerktuin komt ook de lente tot ontwikke-
ling, de bolletjes worden bloemen en de knoppen aan 
de bomen blaadjes en.. we horen de vogels boven de 
kerkklokken uit. April doet nog wat hij wil maar in mei..
Voor de meimaand hebben we weer vele koren bereid 
gevonden in onze mooie kerk te komen zingen. Bede-
vaartgroepen hebben zich aangemeld. Het is weer een 
hele planning geworden. De vieringen beginnen alle 
zondagen om 10.30 uur.

Rondom de Martinustoren Katwijk

De parochie uit

Wilt u even loskomen van alle drukke dagelijkse werk-
zaamheden? En de ziel laven met een uurtje cultuur op 
hoog niveau? Bezoek dan vrijdag 21 april om 12:30u het 
lunchconcert door organist Geert Verhallen en Vrouwen-
koor Chablis uit Nijmegen, onder leiding van Caroline 
Westgeest. Op het programma staan composities van 
o.a. Mendelssohn, Tormis, Kodaly, en het beroemde 
Ständchen van Franz Schubert uitgevoerd samen met 
bariton Roel Schutgens. Kortom: een aanrader met zo’n 
boeiend programma.

Datum/tijd: vrijdag 21 april 12:30 uur
Plaats: Theobalduskerk, 14 oktoberplein 9, 5825 CC, 
Overloon

Bijzonder Lunchconcert

Zondag 7 mei wordt de herdenking voor de gevallenen 
van 10 mei 1940 herdacht met medewerking van ’t Ak-
koordje uit Cuijk
Zondag 14 mei komt Zang Veredelt zingen. Enkele leden 
van ons parochiekoor versterken de bezetting van Zang 
Veredelt uit Cuijk
Zondag 21 mei zingt Canthonis uit St. Anthonis
Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, zingt het koor uit 
Overasselt.
Zondag 28 mei zingt Juvia uit Vianen. 
U ziet een verscheidenheid aan koren in mooie Maria-
vieringen, maar ook bedevaarten komen naar Katwijk, 
zoals bijvoorbeeld:
Zondag 7 mei:   Familie Visser
Zaterdag 13 mei 14.00 uur: Bedevaart van Dichter-
bij.
Donderdag 18 mei 14.00 uur:KBO Beers en Haps.
Donderdag 25 mei 12.00 uur:Parochie H. Drie-eenheid 
Nijmegen
Zondag 28 mei 8.30 uur:  Groesbeek
Dinsdag 30 mei 14.00 uur: Ouderen en Zieken paro-
chie H.Martinus 
Nu maar hopen dat we ook een prachtig voorjaar krij-
gen. Aan ons zal het niet liggen, want de kerktuin is al 
op z’n paasbest. Een goed begin is het halve werk. 

Entree: 
gratis, 
vrijwillige 
bijdrage 
na afloop
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Contactgroepen Rondom de Torens
geloofsgemeenschap St. Martinus – Cuijk
Dhr. Maarten Hermens   0643138081
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

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

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

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

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

geloofsgemeenschap H. Lambertus – Beers
Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Mickey Nuijs 318725 
Mevr. Wilma v Daal 313871 Dhr. Harrie van Haren 314333 

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

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

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

Parochiestatistiek

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament 
van het doopsel opgenomen:
Liam Bosch 11 februari St. Martinus Cuijk
Jet Ebbers 18 februari St. Martinus Cuijk
Zoë Theunissen 18 februari St. Martinus Cuijk
Fabiënne van Dinther 19 februari H. Agatha
Mees Gerrits 19 februari H. Agatha
Beau Gerrits 19 februari H. Agatha
Christian Berentsen 1 maart St. Martinus Cuijk
Nicole Berentsen 1 maart St. Martinus Cuijk
Lily Berentsen 1 maart St. Martinus Cuijk
Dylano Kalkman 4 maart St. Martinus Cuijk
Daley Kalkman 4 maart St. Martinus Cuijk
Jaylinn Kalkman 4 maart St. Martinus Cuijk
Lucas Strik 4 maart St. Martinus Cuijk
Fedde Hermanussen 1 april H. Lambertus Beers
Joris van Ophuizen 2 april St. Martinus Cuijk

Doop

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:
3 februari Caty Bautista Ruiz
 67 jaar St. Martinus Cuijk
13 februari Irene Hijl-Schifferstein
 76 jaar St. Martinus Cuijk
21 februari Marietje Loeffen-van den Bosc
 85 jaar H. Antonius van Padua
23 februari Ria van der Heijden
 80 jaar St. Martinus Cuijk

Uitvaart

24 februari Jan Stevens
 87 jaar H. Lambertus Beers
25 februari Koos Roelofs
 90 jaar St. Martinus Cuijk
27 februari Harry Swinkels
 93 jaar St. Martinus Cuijk
1 maart Wim Nelissen
 83 jaar H. Lambertus Beers
2 maart Chris Kepser
 58 jaar St. Martinus Cuijk
4 maart Toos van Hoof-van den Belt
 83 jaar H. Agatha
7 maart Harry van den Brand
 82 jaar H. Lambertus Beers
7 maart Bert Hermse
 82 jaar H. Jozef
8 maart Ben van de Weem
 74 jaar H. Antonius van Padua
9 maart Jo Suppers-Vink
 85 jaar  H. Martinus Katwijk
22 maart Riet Klabbers-van Schijndel
 80 jaar H. Jozef
24 maart Henny Otler
 60 jaar H. Jozef
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heb gelezen. Elk 
boek is zo boeiend 
dat je gewoon niet 
uitgelezen raakt. 
maar je moet 
dan wel bij het 
allereerste boek 
beginnen met 
lezen als je eraan 
wilt beginnen. 
Ik zou zeggen ga 
naar de biblio-
theek en vraag 
daar advies over 
welk boek het 
eerste boek van 
haar was zodat je alle series in de goede volgorde 
kunt gaan lezen. Wat een bijbelverhaal betreft: ik zou 
zo niet weten te zeggen welke ik het mooiste vind 
helaas.

6. Welk lied vind je het mooist? Waarom?
Nederlandstalige muziek vind ik helemaal geweldig, 
want dat had ik het liefste aanstaan, maar helaas 
zit die zender niet meer op de radio. Dat was Radio 
NL, maar op een of andere manier is die uit de ether 
gehaald, wat wij heel jammer vinden. Liedjes van 
Jannes, zoals ‘Drink het laatste glas met mij’ of “Een 
grammetje geluk’ vind ik helemaal geweldig, alleen 
al omdat het zo’n geweldige zanger is en hij heel 
gewoon is gebleven zonder capsones. 

7.Welk advies wil je onze pastoor meegeven? Wat 
wens je de parochie toe?
We hopen dat pastoor Lamers nog lang zijn beroep 
uit kan en mag blijven uitvoeren want hij doet het 
erg goed. Ook hoop ik dat onze geloofsgemeenschap 
nog lang mag blijven bestaan, ook al moeten er veel 
kerken helaas gaan sluiten.

8.Aan wie geef je de Martinuspen door?
Ik geef de pen door aan Jos van de Geer, die zich 
inzet voor de Jozefkerk om alles klaar te zetten voor 
uitvaarten en als misdienaar geloof ik ook.

1.Wie ben je en waar en met wie woon je?
Ik ben Saskia Vogels-van Hout. Ik woon met mijn 
man Gert-Jan en 2 kinderen Nando en Chelsea in het 
mooie Vianen.

2. Wat is/was je beroep? Heb/had je het er naar je 
zin? Wat vind je er bijzonder aan? Wat doe je voor 
de parochie?
Ik ben nu alweer 9 jaar gastouder dus werk ik lekker 
thuis. Het bevalt me heel erg goed met de kinderen 
en ook onderling gaan ze heel leuk met elkaar om. 
Het idee om met kinderen om te gaan is iets dat ik 
altijd al leuk heb gevonden dus het is super dat ik 
daar nu ook mijn werk van heb kunnen maken. Ieder 
jaar organiseer ik samen met nog 3 andere dames de 
herdertjesviering in de kerk in Beers en dat is ontzet-
tend leuk om te doen.

3.Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?
Het liefst gewoon ergens op een camping waar de kin-
deren zich goed kunnen vermaken want dan vermaken 
wij ons ook. De laatste paar jaren blijven we gewoon 
lekker in eigen land zodat onze dochter haar surfplank 
mee kan nemen om zichzelf daar mee te vermaken. 
Ook voor onze zoon is dat veel relaxter dan een heel 
eind te moeten rijden voor de vakantie. 

4.Wie/wat is je grote inspiratiebron? Waarom?
Mensen die durven opkomen voor anderen zonder 
hun eigen belang voorop te stellen vind ik heel inspi-
rerend. Zelf vind ik dat vaak wel lastig maar ik merk 
wel dat het mij ook af en toe lukt om een ander te 
helpen. Er zijn zoveel mensen die in de knoop zitten 
met zichzelf en als die dan zo geholpen kunnen wor-
den is dat alleen maar goed.

5. Welk boek raad je iedereen aan? Waarom? Wat is 
je mooiste bijbelverhaal?
Ik lees heel veel romans die gebaseerd zijn op het ge-
loof, wat gewoon heel erg toevallig zo is gekomen. Er 
is een schrijfster die zo realistisch over het geloof en 
alles wat er bij mensenlevens komt kijken schrijft en 
dat is Karen Kingsbury. Zij heeft al verschillende se-
ries op haar naam staan waarvan ik er al een heleboel 

Martinuspen

Saskia 
Vogels-van Hout

Jongerennieuws

Power of Fire vormseldag 
Op zaterdag 11 maart zijn alle vormelingen naar de 
Power of Fire (PoF) dag in Den Bosch geweest. Een dag 
speciaal voor alle vormelingen uit het gehele bisdom 
Den Bosch. Er waren in totaal meer dan 250 vormelin-
gen aanwezig op deze feestelijke en afwisselende dag. 
Om 10:00 uur begon de dag met een viering in de Sint 

Jan, met als voorgangers onder andere Mgr. De Korte 
en ook onze pastoor/deken Theo. Mooi om zo’n grote, 
indrukwekkende kathedraal vol te zien zitten met jon-
geren van ongeveer 12 jaar!
Later op de dag hebben we met de groep deelgenomen 
aan vier workshops. Drie werden gehouden in het Sint 
Janscentrum, vlak bij de Sint Jan. De workshops gingen 
uiteraard over het Geloof en over het Vormsel, maar er 
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Na kindermiddag 5 wisten de communicanten nu dat 
de Bijbel uit twee delen bestaat en die delen weer 
uit afzonderlijke boeken. Die middag hebben we het 
verhaal van De barmhartige Samaritaan gelezen. Hierin 
legt Jezus uit wie je naaste eigenlijk is. In dit verhaal is 
de naaste zelfs een vreemdeling (de Samaritaan). Hoe 
toepasselijk eigenlijk in deze tijd.

Middag 6 ging over de 40dagentijd en heet Mag ik jou 
helpen? 40dagentijd op weg naar Pasen. Een tijd waar 
bezinning, matigheid en zorgen (helpen) voor elkaar 
centraal staat. In een verhaal werd verteld dat zorgen 
voor elkaar ook zorgen voor Jezus betekent.

Op de 7e middag Blijf dit doen! De Eucharistie ging het 
over het breken van het brood dat Jezus op de donder-
dag voor zijn kruisiging deed. We doen dat nog steeds 
in zijn navolging. De kinderen hebben een rondleiding 
gehad bij bakkerij Loeffen.
Voordat we naar de Eerste Communie gaan hebben de 
kinderen nog enkele middagen en vieringen. Op Goede 
Vrijdag is er een speciale kruiswegviering voor onze 
Communicanten en Vormelingen.

Kinderpagina

Nog eventjes en dan gaan 28 kinderen uit onze parochie 
de Eerste Communie ontvangen. Op Tweede Paasdag, 
maandag 17 april, zijn er twee Communievieringen: de 
eerste om 11:00 uur en de tweede om 13:30 uur.

De kinderen zijn al een flink eind op weg. Op 12 maart 
hebben de communicanten zich voorgesteld aan de 
parochie in de presentatieviering. Sinds het laatste 
communienieuws (januari) hebben de kinderen al vier 
middagen gehad. 

De 4e kindermiddag ging over bidden. Bidden is praten 
met God en daarom heet deze middag ook God, mag 
ik je wat vertellen. De kinderen hebben het kruisteken 
geoefend en de tekst van het nieuwe ‘Onze Vader’. 

De kinderen hebben ook geleerd om te bidden met de 
vingers van hun hand. Duim betekent God is goed, met 
je wijsvinger zeg je ‘dank je wel’, de middelvinger voor 
‘sorry’ (wanneer je die bijvoorbeeld gebruikt), ringvin-
ger voor andere mensen, en de kleine pink voor jezelf.

Eerste communie

Geloven doen we samen!
Tijdens de laatste Rock Solid avond hebben we het ge-
had over het thema “goed doen”. Door middel van een 
spel waarbij de winnaar zijn buit moest delen kwamen 
we erachter hoe het voelde om te moeten delen en 
goed te zijn voor de ander. Ook hebben we het gehad 

kon daarnaast ook volop bewogen en gezongen worden. 
De vierde workshop was in de Sint Jan, een speurtocht 
door de Kathedraal. Leuk en leerzaam!
Tussendoor waren er natuurlijk voldoende pauzes om 
te eten en drinken en om op de enorme luchtkussens te 
spelen/springen.
Om 16:00 uur was de gezamenlijke afsluiting en ging ie-
dereen tevreden en weer een beetje wijzer huiswaarts. 
De ouders die ons gebracht en gehaald hebben: hartelijk 
dank! En aan de vormelingen: volgens mij hebben jullie 
genoten van de dag. Ik vond het geweldig om te zien 
hoe goed jullie overal mee deden. Nu op naar Pasen en 
daarna het Vormsel!

over of jij weleens overdrijft als je iemand iets vertelt 
en waarom je dat dan doet. Doe je dit om beter te 
lijken?
Hierna hebben we de vastentijd besproken. Waarom 
vasten we? Hoe vast jijzelf?
Samen hebben we gekeken hoe jij als tiener kan vasten. 

Naast de vaste Rock Solid avonden iedere eerste zon-
dagavond van de maand proberen wij zoveel mogelijk 
activiteiten te organiseren voor de tieners. Dit kan zijn 
het Rock Solid kamp, maar ook nacht zonder dak en 
andere door het bisdom georganiseerde activiteiten. 

Lijkt het je leuk om mee te doen aan deze activiteiten 
en je zo te verdiepen in het geloof, ben je tussen de 12 
en 16 jaar oud, kom dan gerust een keer binnen. 
Iedere eerste zondagavond van de maand, vanaf 19.00 
tot 20.30 uur in de jongerenruimte boven de sacristie. 
Lijkt het je leuk om deze tieners te mogen begeleiden 
bij alle activiteiten en samen de verdieping te zoeken 
binnen het geloof, kom ook dan gerust eens kijken. 
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Bisdombedevaart

Lourdes in Frankrijk

14 t/m 21 oktober

Samen groots!

Tieners - Jongeren - Gezinnen
Bisdombedevaart 14-21 oktober 

Lourdes is een plek waar de hemel 
de aarde raakt! Heb jij die ervaring 

ook wel eens opgedaan? Samen 
gaan we ontdekken wat het 
betekent dat God ons groots 

maakt. Maar naast onze eigen 
programma steken we ook de 
handen uit de mouwen om 

anderen te helpen. Ga je mee?

Jongerenprogamma
Weet jij wat er in Lourdes is 

gebeurd? Ga je mee om het te 
ontdekken? Speciaal voor de 

tieners is er een eigen 
verdiepingsprogramma. 

Natuurlijk gaan we ook Lourdes 
ontdekken en maken we er 
samen een groots feest van!

Tienerprogramma

Speciaal voor de kinderen is er 
een eigen programma met 

spellen en verhalen. Tijdens de 
vieringen is er op een aantal 

momenten een eigen 
kindernevendienst. Soms zijn er 
activiteiten met de ouders, soms 
ook apart met de kinderen. Zo 

kunnen ouders en kinderen ieder 
op hun eigen manier, maar ook 

samen Lourdes beleven.

Kinderprogramma
Samen met de TGV naar Frankrijk...
Samen een week in Lourdes...
Samen onderweg...
Samen op bezoek bij Maria 
en Bernadette...
Samen verdiepen...
Samen ontmoeten...
Samen vieren...
Samen met en voor anderen
Samen handen uit de mouwen

SAMEN GROOTS

Samen groots...

Ga jij mee?
Meer info vind je op: 

www.lourdes.nl
www.jongbisdomdenbosch.nl

of mail naar: jongeren@bisdomdenbosch.nl
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Jubilarissen 

Jozefkerk
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communicanten

Communicanten 
bij de bakker

Jeugdkoor

Kerkbalans

Bezinningsdag Jong 

bisdom Den Bosch

Martinuskerk: van woestijn naar pasen

Power of Fire
Den Bosch
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Jozefkerk


