
Extra nieuwsbrief, nr.13 
augustus 2021

Foto: 
Roland Jaspers



2 ● de Mantel ● extra nieuwsbrief ● augustus 2021

We bevinden ons midden in de vakantietijd. Veel paro-
chianen zijn er op uit in Nederland of het buitenland 
en veel toeristen zijn er in onze streken te vinden. 
Precies in deze tijd viert de kerk altijd een hoogfeest: 
Maria Tenhemelopneming op 15 augustus. Het is in 
het alledaagse ritme van de kerk in de zomertijd een 
mooi Mariafeest om samen te vieren.

Traditioneel vieren we dat in onze parochie op 2 plaatsen:
op onze bedevaartsplek in Katwijk, de Lourdesgrot en 
bij het kapelletje van Maria, Koningin van Vrede bij 
de Hiersenhof in Beers. Altijd 2 bijzondere momenten 
in het parochieleven. We zijn blij dat er ondanks de 
anderhalve meter maatregel, die dan waarschijnlijk 
nog zal gelden, er meer mogelijk is dan het afgelopen 
jaar. Het pastoraal team biedt daarom een uitgebreid 
programma voor 14 en 15 augustus om zo samen in 
Katwijk te kunnen vieren, maar tegelijkertijd ook de 
maatregelen goed in acht te kunnen blijven nemen. 
#zorgvoorelkaar.

Wij nodigen u van harte uit om op één van deze 
momenten met ons mee te vieren. U heeft dan natuur-
lijk ook de kans om te zien hoe mooi de toren van de 
Katwijkse Martinuskerk er bij staat na de restauratie.
Achter de schermen zijn we al weer volop bezig met de 
voorbereidingen van het nieuwe werkjaar.
Voorzichtige planningen voor de Eerste Communie en 
het Vormselproject worden gemaakt, in de hoop dat de 
maatregelen niet verscherpt hoeven te worden. Ook 
denken we na over andere activiteiten en het openen 
van de andere kerken en kerklocaties, al is de ander-
halve metermaatregel daarbij nog steeds de grote 
moeilijkheid. De eerste grote activiteit na de zomer-
vakantie is het feest van de Eerste Heilige Communie. 
Op 19 september halen we het feest van het voorjaar in.

Op 1 augustus was mevrouw Wil Langen 25 jaar in 
dienst van de parochie. Aan het einde van de eucha-
ristieviering hebben we haar bijzonder bedankt voor 
al haar inzet en betrokkenheid bij ons parochie. We 
hopen dat we nog lang van haar (vrijwillige) diensten 
gebruik mogen maken.

Of u nu op vakantie bent of thuis blijft. Ik hoop dat 
deze zomerperiode voor u ook momenten van bezin-
ning mag hebben. We mogen ons telkens weer laten 
raken door ontmoetingen en gebeurtenissen, maar ook 
in de natuur en de stilte mogen we telkens opnieuw als 
gelovige mensen beseffen dat God met ons mee gaat 
en ons draagt. Ik wens u deze ervaring van harte toe.

Een mooi vervolg van deze vakantietijd!
Pastoor Theo Lamers

Woord van de pastoor

De Tenhemelopneming van Maria 
is de vervulling van Gods Liefde!

De relatie tussen God en de mens kwam tot een hoog-
tepunt in de Menswording. Vóór die tijd had God altijd 
met de mensen gecommuniceerd door middel van de 
profeten, door tekenen, door dromen en visioenen. 
In het Mysterie van de Menswording vervulde God de 
langverwachte hoop en het verlangen van de mensen 
door de tijden heen. Jezus verwees hiernaar tijdens 
zijn openbare leven: “Gelukkig jullie ogen omdat ze 
zien, vele profeten hebben ernaar verlangd te zien, 
maar ze kregen het niet te zien”. (Matteüs 13,16-17). 
We zagen dit ook in de reactie van Simeon, de oude 
priester, die de belofte kreeg niet te zullen sterven 
voordat hij de Heilige van Israël zou zien. Toen Simeon 
Jezus zag, zong hij zijn beroemde lied: “Laat nu, 
Heer, uw dienaar in vrede heengaan, want mijn ogen 
hebben de redding gezien…”. (Lucas 2, 28-32). 

Jesaja benoemde het hoogtepunt van Gods relatie 
met de mens, toen hij profeteerde over een meisje 
dat een kind zou baren dat zij Emmanuel zou noe-
men, “God-met-ons” (Jesaja 7, 11-16). Deze profetie 
beschrijft de kern van het mysterie van de mens-
wording: God werd zichtbaar. En niet alleen zichtbaar, 
Hij werd één van ons, één met ons in alles behalve de 
zonde (Hebreeën 4,15). Dit laatste is belangrijk: in 
alles, behalve de zonde, want het is deze zonde die 
de liefdevolle relatie tussen God en de mens bedierf. 
Het is ook deze zonde, die God radicaal moest aan-
pakken om haar weg te nemen: “Want God had de 
wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven…” 
(Johannes 3,16).

Niemand wist eigenlijk hoe God van plan was naar Zijn 
volk te komen om hen te verlossen: volgens sommigen 
zou Hij uit het niets komen (Johannes 7, 27), volgens 
anderen zou Hij uit een koninklijk geslacht komen om 
te heersen zoals weleer David – een reden waarom 
Herodes verontrust was toen hij van Zijn geboorte 
hoorde –, volgens weer anderen zou Hij een politieke 
verlosser zijn die het koninkrijk aan Israël zou terug-
geven (Handelingen 1, 6). Het was een mysterie van 
liefde toen een engel tot Maria kwam, een nederige 
dienstmaagd, om de geboorte van de langverwachte 
Messias aan te kondigen. In dit mysterie gaat het er 
niet om dat Maria bijzonder is, het gaat erom dat 
Gods liefde zo bijzonder is, dat zij kan wonen bij 
de laagsten der mensen. Maria was van slag door de 
begroeting van de engel, die haar “vol van genade” 
noemde. Deze naam, ‘vol van genade’, laat zien dat 
de God zich al had ontfermd over Maria als instrument 
van verlossing, een kanaal dat door de God zelf edel 
en waardig was gemaakt, want de engel voegde eraan 

Tenhemelopneming van Maria 
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toe: “de heilige Geest zal over u komen en de kracht 
van de Allerhoogste zal u overschaduwen” (Lucas 1, 
35). Degenen die vaak twisten over de status en de 
eer die aan Maria worden toegekend, lijken vaak te 
vergeten dat  niemand haar heeft geëerd zoals de 
God zelf haar heeft geëerd (1 Samuël 2, 30; Psalm 91, 
14-15).

Als we in de Schrift kijken, kunnen we lezen dat God 
bijna nooit Zijn liefde en zegeningen terugtrekt van 
iemand aan wie ze geschonken zijn. Zijn trouwe liefde 
duurt eeuwig (Romeinen 11, 29; Psalm 136). Abraham, 
Henoch, Mozes, Jakob, Elia, Elisa, David, Salomo, 
enz. waren allen gezegende instrumenten van God 
in Zijn relatie met Zijn volk. We kunnen ontdekken 
dat zij allen de vriendschap van God genoten tot het 
einde. Zelfs toen sommigen van hen zich misdroegen, 
bewaarde God nog steeds Zijn liefde en barmhartig-
heid voor hen. Van hen is bekend dat Elia ten hemel 
is opgenomen (2 Koningen 2,11), en niemand kon 
vinden waar Mozes begraven was omdat ook hij ten 
hemel was opgenomen (Judas 1,9; Genesis 5,21-24). 
Wij kennen dus ten minste twee mannen uit het Oude 
Testament die ten hemel werden opgenomen vanwege 
hun relatie met God. In het Nieuwe Testament toonde 
Jezus dat alle gebeurtenissen van het Oude Testament 
Hem aankondigden. Hij is gekomen om deze aan-
kondigingen van de Wet en de Profeten te vervullen. 
Het  is dan ook niet vreemd dat Maria, die een centrale 
rol speelde in het Nieuwe Testament, met lichaam en 
ziel werd opgenomen in de hemel. Het is moeilijk te 
geloven en we zouden daardoor kunnen twijfelen aan 
de bijbelse verhalen van mensen die ten hemel worden 
opgenomen, of we vinden het moeilijk te begrijpen dat 
Maria ten hemel opgenomen is. 

Wanneer wij de Tenhemelopneming vieren, vieren wij 
niet de prestatie van Maria, maar Gods liefde en ge-
nade. Het was geen verdienste van Maria, want vanaf 
het begin heeft ze zelf erkend en zei ze ronduit: “ja, 
grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig 
is Zijn naam” (Lucas 1, 49). Zonder de genade van God, 
geopenbaard in Jezus, zouden wij niet spreken van 
Maria’s Tenhemelopneming. Wat Maria van andere 
vrouwen onderscheidde, was de keuze van God om haar 
met genade te vervullen en bij haar te zijn. 
Wij moeten ons afvragen wat de engel bedoelde toen 
hij zei: “de Heer is met u” (Lucas 1,28). Die uitspraak 
betekent onder andere een unieke aanwezigheid van 
God in haar leven, omdat zij de Verlosser niet had 
kunnen verwekken door haar natuurlijke mogelijk-
heden. Alle profeten die het Woord van God tot Zijn 
volk spraken, waren uitverkoren en voor die taak voor-
bereid, sommigen van hen moesten de tegenwoordig-
heid van God op angstaanjagende wijze ervaren, 
sommigen van hen moesten verfijnd worden om de 
spreekbuis van God te worden. Het zou dan on-
gebruikelijk zijn dat degene die de Moeder zou zijn 
van de Tweede Persoon van de Drie-eenheid, het Lam 

zonder smet dat in staat is de zonden van de wereld 
weg te nemen, Degene die niet alleen de spreekbuis 
van God is maar het Woord van God zelf (Joh.1,1-3), 
het zou zeer ongebruikelijk zijn dat diegene die Hem 
zou baren en voeden in menselijke gedaante, niet 
voorbereid zou zijn (Galaten 1, 15).

Laten wij ons concentreren op de liefde van de Drie-
eenheid die in Maria tot uiting komt, want Maria staat 
voor de gehele mensheid, zij staat voor de nederigen 
en de zwakken. Haar nederigheid en eenvoud waren 
haar trots. Hoewel Matteüs er uiteindelijk in slaagde 
haar afstamming te herleiden tot die van koning David 
(Matteüs 1, 1-17), horen we niets over haar 
verbondenheid met een koning. De manier waarop 
men naar haar en haar familie verwees diende er 
enkel toe Jezus als Zoon van God te kleineren (Marcus 
6, 3). Het enige wat Maria vierde was de liefde en de 
genade van God die haar opmerkte en uitverkoos. Door 
de Tenhemelopneming te vieren, vieren wij dezelfde 
trouwe liefde van God waarover David zingt: Zijn 
trouwe liefde duurt eeuwig (Psalm 136). Het is deze 
trouwe liefde die Maria tot Zich nam, want God is 
liefde (1 Johannes 4, 7-21). Jezus zelf zei het: 
“Wanneer iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem 
liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem wonen” 
(Johannes 14,23). Afgezien van de natuurlijke liefde 
die elke moeder voor haar kind heeft, zien we Gods 
overgrote en niet te overtreffen liefde (1 Samuel 2, 
30; Psalm 91, 14-15) ook in Maria: in haar trouw aan 
Jezus, zelfs onder het kruis (Johannes 19, 25-27). 

Op het feest van Maria Tenhemelopneming 
(Assumptio Mariae) vieren wij dat de Drie-eenheid 
van Liefde Maria tot zich heeft genomen. Het woord 
Assumptie komt van het Latijnse woord assumere – tot 
zich nemen. Laten wij God verheerlijken voor Zijn 
liefde voor de mensheid. Laten wij met Maria bid-
den dat de wereld zal blijven genieten van de trouwe 
liefde van God. Laten wij bidden dat God zelfs in onze 
ontrouw barmhartig en genadig zal blijven, en dat wij 
Maria, onze moeder en ons voorbeeld, zullen navolgen 
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Maatregelen viering

Sinds 26 juni zijn de kerkelijke maatregelen enigszins 
aangepast. Nog steeds blijven de anderhalve meter 
afstand, registreren, placeren en ontsmetten de basis-
regels. Het mondkapje is niet meer verplicht tenzij de 
anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. Ook 
het maximale aantal bezoekers is vervallen, maar wel 
alleen zitplaatsen op anderhalve meter. Voor de 
weekenddiensten en bijzondere vieringen geldt dat 
reserveren niet noodzakelijk maar wel gewenst blijft; 
dat u bij niet reserveren bij de ingang geregistreerd zult 
worden, mits het aantal zitplaatsen niet vol is. 
U kunt reserveren via de reserveringsite: 
https://eventix.shop/fseq4td5 of telefonisch via het 
parochie-secretariaat, dagelijks tussen 10 en 12 uur. De 
weekmissen zijn vrij toegankelijk, u wordt daar bij de 
ingang geregistreerd.

Livestream

Alle geplande diensten worden via de live-stream uit-
gezonden. Voor zondagen en bijzondere vieringen is 
er een “stream-team” van vrijwilligers, die zorgen dat 
er meer afwisselende beelden uitgezonden worden. De 
vieringen kunt u volgen of terugkijken via de website 
van de parochie www.martinuscuijk.nl. Onderaan op 
de website is een speciale knop verschenen waarmee 
u rechtstreeks doorlinkt naar onze stream-pagina. U 
kunt er ook vieringen terugkijken!

Vieringen Martinuskerk Cuijk

Maandag tot en met zondag 
10.00 uur Eucharistieviering 
Extra weekendviering: zaterdag 
19.00 uur Eucharistieviering

Bijzondere feesten

Maandag 9 augustus, feest H. Theresia Benedicta van 
het kruis (Edith Stein), patrones van Europa
Dinsdag 10 augustus, feest H. Laurentius, diaken
Woensdag 11 augustus, gedachtenis H. Clara, maagd
Zaterdag 14 augustus, gedachtenis H. Maximiliaan 
Kolbe, martelaar
Zondag 15 augustus, hoogfeest Maria 
Tenhemelopneming 
Vrijdag 20 augustus, gedachtenis H. Bernardus, abt 
en kerkleraar
Zaterdag 21 augustus, gedachtenis H. Pius X, paus
Zondag 22 augustus, 21ste Zondag door het Jaar
Dinsdag 24 augustus, gedachtenis H. Bartolomeüs, 
apostel
Woensdag 25 augustus, feest wijding kathedraal 
St. Jan
Vrijdag 27 augustus, gedachtenis H. Monica
Zaterdag 28 augustus, gedachtenis H. Augustinus, 
bisschop en kerkleraar
Zondag 29 augustus, 22ste Zondag door het Jaar
Maandag 30 augustus, gedachtenis H. Eustachius van 
Lieshout, priester
Vrijdag 3 september, gedachtenis H. Gregorius de 
Grote, paus en kerkleraar
Zondag 5 september, 23ste Zondag door het Jaar
Woensdag 8 september, feest Maria geboorte
Zondag 12 september, 24ste Zondag door het Jaar
Maandag 13 september, gedachtenis H. Johannes 
Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
Dinsdag 14 september, feest Kruisverheffing
Woensdag 15 september, gedachtenis Onze Lieve 
Vrouw van Smarten
Donderdag 16 september, gedachtenis HH. Cornelius 
paus en Cyprianus, bisschop, martelaren
Vrijdag 17 september, gedachtenis H. Lambertus, 
bisschop en martelaar
Zondag 19 september, 25ste Zondag door het Jaar
Maandag 20 september, gedachtenis H. Andreas Kim 
Taegôn en gezellen, martelaren
Dinsdag 21 september, feest H. Matteüs, apostel
Donderdag 23 september, gedachtenis H. padre Pio, 
priester
Zondag 26 september, 26ste Zondag door het Jaar
Maandag 27 september, gedachtenis H. Vincentius de 
Paul, priester
Woensdag 29 september, feest HH. Michaël, Gabriël 
en Rafaël, aartsengelen
Donderdag 30 september, gedachtenis 
H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

In de maand augustus vervalt het Uur van aanbidding. 

Vanaf vrijdag 3 september weer iedere vrijdag om 
19.00 uur.

door Jezus te volgen, door zijn woorden in ons hart te 
bewaren en alles te doen wat Hij ons zeggen zal 
(Johannes 2, 5). Laten wij om haar voorspraak bij 
Jezus vragen voor allen die in grote nood verkeren, 
zoals zij eens deed bij de bruiloft te Kana in Galilea, 
en zoals zij tot op de dag van vandaag is blijven doen, 
opdat de wereld steun zal vinden onder haar niet 
aflatende voorspraak, vooral in deze tijd van crises. 
Moge de liefde van God met ons zijn als wij dit feest 
van de liefde vieren - want Zijn liefde duurt eeuwig! 

Pater Callistus Offor
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Op zondag 15 augustus, het hoogfeest van Maria Ten-
hemelopneming, zal om 15 uur de jaarlijkse Mariahulde 
bij het kapelletje van Onze Lieve Vrouw van de Vrede 
aan de Hiersenhof (Heuf in Beers) plaatsvinden. 
Mgr. Drs. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van 
’s-Hertogenbosch zal voorgaan in het bidden van het 
rozenkransgebed. In verband met de Covid-19 maat-
regelen is het noodzakelijk u hiervoor aan te melden via: 
dequaysecr@gmail.com. 
U kunt tot 12 augustus aanmelden.

Over de Mariakapel bij de Hiersenhof
Het Mariakapelletje is in 1942 gebouwd door leden van 
het Brabants Studentengilde, samen met mensen uit de 
omgeving, tijdens een zomerkamp gewijd aan bezinning. 
Het staat aan de rechterkant bij de toegang tot het land-
goed Hiersenhof van de familie De Quay aan de Heuf 
(de openbare weg in de richting Haps) in Beers, alwaar de 
studenten verbleven. De R.K. studenten bouwden tijdens 

Mariahulde Beers

Op 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming. In onze omgeving traditioneel 
een dag om samen in de openlucht te vieren bij de 
Lourdesgrot in Katwijk.

Afgelopen jaar kon dit vanwege de COVID-maat-
regelen slechts heel beperkt gevierd worden. Tijdens 
de lock-down en het grote aantal beperkingen is de 
Lourdesgrot in Katwijk wel een plek geweest waar 
veel mensen een kaars hebben ontstoken en hun 
gebed bij Maria hebben neergelegd.

Gelukkig is er dit jaar – ondanks de anderhalve meter 
maatregel – meer mogelijk. We willen het weekend 
van 14 en 15 augustus een programma aanbieden om 
Maria te bezoeken. Na het afgelopen jaar willen we 
ons verdriet en onze pijn, onze vreugde en dankbaar-
heid via haar bij God brengen.

Omdat we nog steeds te maken hebben met een 
aantal maatregelen zijn er een groot aantal gebeds-
momenten, zodat we veilig samen kunnen zijn. Onze 
liturgie kent vele vormen van gebed. In dit weekend 
van Maria Tenhemelopneming vieren we daarom op 
diverse manieren. U bent van harte welkom om één of 
meerdere momenten van gebed bij te wonen.

Bij Maria op bezoek

Met het uitgebreide programma willen we bezoekers 
van de grot in dit weekend spreiden. 
We willen te allen tijden de anderhalve meter, ook 
in de processietuin bewaren. Indien er te veel men-
sen naar de bedevaarttuin komen, zullen we de tuin 
af moeten sluiten en bent u bij een ander gebeds-
moment weer van harte welkom. Met ons gebed en 
onze kaarsen willen we in het weekend van 14 en 15 
augustus – op veilige wijze - samen komen. U bent van 
harte welkom om met ons te vieren en te bidden, een 
moment van rust en bezinning te vinden.

Bedevaartprogramma Katwijk
zaterdag 14 augustus
vooravond Maria Tenhemelopneming
16.30 uur - Avondgebed hoogfeest
17.00 uur – Rozenkransgebed
17.30 uur – Eucharistieviering m.m.v. delegatie koor 
Beers-Escharen
Zondag 15 augustus
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
11.30 uur – Rozenkransgebed
12.00 uur – Angelusgebed
13.30 uur – Eucharistieviering m.m.v. cantores
15.00 uur – Kruisweg
16.00 uur – Uur van aanbidding en gebed
17.00 uur – Avondgebed hoogfeest

* Er zijn daarnaast Eucharistievieringen rond Maria 
Tenhemelopneming in de Martinuskerk in Cuijk op 
zaterdag 14 augustus om 19 uur en 
zondag 15 augustus om 10 uur. Bij heel slecht weer 
zal de viering van 13.30 uur in Katwijk naar Cuijk 
verplaatst worden en om 14.00 uur plaatsvinden.

Maria Tenhemelopneming

Lourdesgrot
Katwijk

Programma

Zaterdag 14 augustus
Vooravond Maria Tenhemelopneming

16.30 uur Avondgebed Hoogfeest
17.00 uur Rozenkransgebed
17.30 uur Eucharistieviering*

m.m.v. delegatie parochiekoor Beers-Escharen

Zondag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming

11.30 uur Rozenkransgebed
12.00 uur Angelusgebed

13.30 uur Eucharistieviering *
m.m.v. Cantores

15.00 uur Kruisweg
16.00 uur Aanbidding en gebed

17.00 uur Avondgebed Hoogfeest

Coronamaatregelen zijn van toepassing.
Overige vieringen rondom Maria Tenhemelopneming: 

zat 14-08 19.00 uur zon 15-08 10.00 uur Martinuskerk Cuijk

 
 * bij zeer slecht weer 14.00 uur Martinuskerk Cuijk 

 

14 en 15 
augustus

 
 * bij zeer slecht weer 19.00 uur Martinuskerk Cuijk 
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Inzegening Lourdesgrot Katwijk
Echo, 19 mei 1888
*Linden-Katwijk, 18 Mei. J.l. Maandag had alhier 
de plechtige inzegening plaats van de nieuwe grot 
van Lourdes en het beeld der Heilge Maagd in eene 
nis deze grot geplaatst. De godsdienstplechtigheden 
werden geleid door een Eerwaarde pater Jesuit van 
Amsterdam. Eenige Eerwaarde Heeren geestelijken 
uit de naburige gemeenten waren overgekomen om 
het heerlijke feest meer luister bij te zetten. Des 
voormiddags werd een plechtige Heilige Mis om Gods 
zegen over het feest af te smeken opgedragen, en des 
namiddags trokken de geloovigen uit onze gemeente 
vereenigd met de velen, die van heinde en verre 
waren toegestroomd, in goede orde onder het zingen 

Uit De Echo 1888

hun kampen vaker een 
Mariakapelletje. Het 
kapelletje in Beers 
kreeg een speciale 
betekenis vanwege de 
gijzeling door de 
Duitsers van prof. 
dr. J.E. de Quay in 

Sint-Michielsgestel en diens mogelijke executie. De Quay, 
voormalig leider van de Nederlandsche Unie en de latere 
premier en Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, 
bleef gespaard. Dat werd duidelijk op 15 augustus, toen 
ook de kapel werd ingewijd.

Dagelijks steken omwonenden en voorbijgangers er 
kaarsen op en/of brengen er bloemen, in het bijzonder 
jaarlijks op Maria Hemelvaart (15 augustus) en op de dag 
(half juli) dat de langeafstandslopers van de Nijmeegse 
Vierdaagse de Mariakapel passeren. Velen van hen gaan 
dan even het kapelletje binnen om een kaars op te steken 
en te bidden. Zij hopen daarmee zegen over hun voet-
tocht af te smeken, zodat hij tot een goed einde kan 
worden gebracht. De parochie houdt jaarlijks een 
‘bedevaart’ naar de Mariakapel omstreeks Maria Hemel-
vaart. Elk jaar nodigt de familie De Quay hiervoor een 
gastpriester uit. De plechtigheid wordt beëindigd met het 
speciaal voor deze kapel gecomponeerde “Maria van de 
Hiersenhof”.
Het ‘studenten-Mariakapelleke’ is in onze parochie een 
geliefde plek voor een kaarsje en een gebed.

van heerlijke lofliederen aan Maria uit de kerk door 
de slingerpaden van het frissche plantsoen, aangelegd 
door den gunstig bekenden boomkweeker, den Heer 
J. Ebben uit Cuyk. Zij werden voorafgegaan door het 
vaan van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes omgeven 
door eenige nette bruidjes en gevolgd door de 
pensionaires uit Mook, begeleid door de Eerwaarde 
Zusters. Voor de grot aangekomen hield de Eerwaarde 
pater tot de eerbiedige menigte een treffende feest-
rede. In krachtige en zoetvloeiende taal schilderde hij 
de vereering van Maria en ’t doel van het feest: de 
Inwijding van het nieuwe heiligdom der Moeder-
Maagd. “Ik weet niet”, sprak de Eerwaarde Missionaris, 
“wat schooner is, de plaats waar Maria zelve ver-
scheen of de plaats door de liefde tot haar opgericht 
waar het gebed Maria zal dwingen zich door daden te 
toonen”. Na de plechtige Inzegening en het vurig gebed 
van den Heiligen Rozenkrans herinnerde Zeereer-
waarde de toehoorders hoe Zijne Heiligheid de paus 
Leo XIII aan ’t gebed op de Heilige plaats zeldzame 
gunsten had verleend en beval Maria’s vereering nog-
maals in warme en roerende bewoordingen aan. Nadat 
nog eenige schoone lofliederen uit volle borst gezongen 
waren trok men in processie weer kerkwaarts waar 
een plechtig te Deum werd gezongen, begeleid door 
de liefelijke tonen van het nieuwe harmonium van den 
heer J. van Kesteren te Gennep. De Eerwaarde pater 
sprak nog een kort woord van opwekking en een feeste-
lijk lied aan Maria besloot het onvergetelijk feest.
Onze parochie mag er met recht trotsch op zijn en zich 
gelukkig gevoelen door de onvermoeide zorg en den 
voorbeeldeloozen ijver van onze Eerwaarde Herder 
voor Maria in het bezit te zijn van zulk een schoon 
monument tot eer en lof der Heilige Maagd opgericht. 
Worde de Heilige plek alhier de plaats waar Maria 
evenals te Lourdes door hare kinderen meer en meer 
vereerd wil worden en geve zij hare gunsten aan hen, 
die haar voor Katwijks grot komen aanroepen.
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Iedereen heel hartelijk bedankt!
Op 1 augustus 1996 ben ik bij de parochie in dienst getreden. 

Voor diverse pastores heb ik mogen werken en altijd met heel veel plezier.
Zondag 1 augustus 2021: de dag dat ik 25 jaar in dienst was.

Ik ben iemand die graag anderen wil helpen, maar sta zelf niet graag in de belangstelling en heb dan ook 
aan het bestuur laten weten er niet te veel aandacht aan te schenken. Dit is wel gebeurd, maar op 
een manier, die precies bij mij paste. Mijn ‘werkplekje’ was deze dag feestelijk ingericht en de mis 
met drie heren vond ik bijzonder en deed me goed. Ook de lovende woorden, felicitaties en cadeaus 
na afloop: heel fijn. Van vele parochianen heb ik op een of andere manier een felicitatie gekregen 

en de lieve en lovende woorden van dankbaarheid waren fijn om te lezen. Ik wil de pastores, het bestuur, 
collega’s, parochianen en iedereen heel hartelijk bedanken voor alles wat op 1 augustus tot me kwam, 

maar ook voor alles wat ik in die 25 jaren samen met jullie heb kunnen doen voor de parochie. 
Vaak heb ik ook een beroep moeten doen op onze vrijwilligers en kreeg altijd alle medewerking. 

Dank je wel daarvoor! Ik wens u allen alle goeds, nogmaals dank voor alles 
en ik hoop nog vele jaren samen mét jullie en vóór jullie te kunnen werken.

Hartelijke groeten, Wil Langen
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Op zondag 1 augustus jl. was ik in de gelegenheid om 
mee te doen met een rondleiding in de kloostertuin 
van Sint Agatha. Allereerst was er een powerpoint-
presentatie waarin de geschiedenis van het klooster, 
maar zeker ook van de kloostertuinen werd uitgelegd. 
Dit was heel fijn, omdat we buiten ook telkens terug-
gingen in de tijd en zo een beter beeld kregen van de 
ontwikkelingen van de tuinen in de afgelopen eeuwen. 
De geschiedenis van het klooster dateert van de 14e 
eeuw, toen er een kapelletje was, dat gewijd was aan 
Sint Agatha. In 1371 vestigden de eerste kruisheren 
zich in de nabijheid en stichtten in de tijd erna het 
klooster. 

Wat ik het meest interessant vond was de uitleg hoe het 
komt dat het klooster het langst bewoonde klooster is 
in Nederland. Dat heeft alles te maken met de relatie 
met de Oranjes, die het klooster in bescherming namen, 
hoewel er ook tijden geweest zijn dat er een ‘sterfhuis-
constructie’ gold: geen novicen, dus steeds minder paters 
en broeders. Over paters en broeders gesproken: onze gids 
vertelde ook over het ‘standsverschil’ tussen die twee; 
zelfs was het zo dat als een pater bestraft werd, vanwege 
wangedrag, hij met de broeders moest mee-eten. 

In de tuin zijn ver-
schillende kunstwer-
ken te zien, o.a. van 
Maria Roosen, die een 
Mariabeeld heeft 
gemaakt in de serie 
van de Kapellenbaan 
en van een asiel-
zoeker die daarna 
onvindbaar bleek. 
Ook de lay-out van 
de tuinen is prachtig 
om te zien, met de 
visvijvers, een kleine 
heuvel, de nieuwe oude fruitbomen en mooie uitzich-
ten naar het klooster. Hierbij een paar foto’s van een 

Rondleiding kloostertuin

mooie middag. Een rondleiding is een aanrader voor 
iedereen die meer wil weten van het klooster en de 
tuinen. En hierbij ook meteen een compliment en 
veel dank aan alle vrijwilligers die hier heel hard voor 
werken! 

Annemarie
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 MARIA
 

Maria, wat ons boeit in jou is je bereidheid om te delen,
je spontane dienstbaarheid.

Je vindt het zo vanzelfsprekend
dat je tijd maakt om te luisteren,
dat je tijd maakt om te helpen,

dat je tijd maakt om lief te hebben.
 

Een blauwe mantel, Maria, je eigen kleur.
De kleur van water en lucht, van de horizon.

Blauw is de kleur van verlangen, van hemel en van verten.
Een blauwe mantel voor je onbevangen keuze voor het leven

omdat je steeds ja hebt gezegd, je hele leven lang.
 

Maria, we willen je ook met een groene mantel kleden.
De kleur van hoop en van leven, van de jeugd.

Groen is ook de kleur van de natuur en van rust.
Een groene mantel voor je luisterend oor,

want jij bewaart onze woorden diep in je hart
en geeft hoop en geloof als we zijn verstard.

 
Paars, misschien een wat droeve mantel, Maria van smarten.

Een kleur vol bezinning en ommekeer.
Het is de kleur van verdriet.

Maar de glans van vertrouwen
en stille hoop schijnt er doorheen.

Het is de kleur ook van de mantel die Jezus kreeg omgelegd,
de kleur van pijn, maar ook van geloof in Pasen

 
Maria, we geven jou ook een rode mantel.

De kleur van liefde en van strijd, de kleur van het volk en van
solidariteit. Rood is ook de kleur van de warme trouw.
Een mantel voor een vrouw als een rots in de branding.
In ons rusten en in ons werken, voor oud en voor jong,

blijf jij herkenbaar
als medemens in ons midden.

 
En die witte mantel, Maria, komt jou meer dan toe.

Wit is de kleur van de waarheid, de onschuld en de reinheid.

Wit glanst als een ster in de nacht zoals die fonkelende ster
van Bethlehem.

Maar wit draagt ook dat beklemmend gevoel
bij het breken van het brood 

op witte donderdag.
 

Maria, jij bent voor velen de veelkleurige
beschermende mantel, een toevlucht en een steun.

Wees voor ons een veilige gids, Maria,
leid ons langs veilige wegen

naar plaatsen waar de hemel de aarde raakt.

• federatie St.-Andries-St.-Michiels-Brugge
• bij het feest v.d. Tenhemelopneming van Maria
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Dat Maria in de hemel is opgenomen en daar 
als koningin gekroond herinnert ons eraan dat 

wij allemaal heiligen moeten worden.
Hoe kun je heilig worden? Kijk naar Maria.

Het begon met haar jawoord: 
mij geschiede naar uw woord.

Ja-zeggen: daar begint het mee,
En dat herhalen: keer op keer. Telkens opnieuw.

Alle kleine en grote dingen, die ons overkomen,
nodigen ons uit om daarin een taak te zien, 

een opdracht die God ons geeft.
Daarbij horen vreugde en verdriet.

Denk dan aan het jawoord van Maria.
Eens zullen we definitief kiezen als 

we dat ja uitspreken wanneer 
we voor de hemelpoort staan.

Maar het ja op dat moment wordt voorbereid 
door ieder jawoord dat we hier op aarde zeggen.

    • Zondagsvieringen Schilde
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31-7-2021
In Memoriam Paul van Maanen

Wij zijn diep bedroefd met het bericht van het overlijden van Dhr. Paul van Maanen.
Paul is, na een kort ziekbed, overleden te Cuijk op 29 juli 2021.

Wij zijn als voormalige parochie Jozef te Cuijk-Noord en vervolgens als parochie Martinus Cuijk, 
dhr.  Paul van Maanen heel veel dank en respect verschuldigd voor al het werk 

dat hij voor onze parochie heeft gedaan.
Paul van Maanen is geboren in Raalte (Overijssel) op 14 september 1930 en in 1960 gehuwd met Mieke 

van Maanen – Peters. Zij zijn in Cuijk gaan wonen, eerst in de Graaf Hermanstraat en later in Den Oeiep. 
Paul was een zeer bekwaam en toegewijd dierenarts in het Land van Cuijk en zijn vrouw Mieke schoolarts 

en consultatiebureau-arts in Cuijk en omgeving. Paul heeft naast zijn drukke baan 
allerlei bestuursfuncties bekleed o.a. ook voorzitter van de voetbalvereniging JVC Cuijk.

Vele jaren was Paul vicevoorzitter van de toenmalige Parochie H. Jozef. Hij was daarbij een grote steun 
voor wijlen onze Pastor Kees Michielse, die vanuit zijn functie voorzitter was van de parochie.

Daarnaast was Paul een deskundig en doortastend vertegenwoordiger namens de parochie Jozef in in het 
overleg met de parochies in de regio Cuijk, het Dekenaat Cuijk, de gemeente Cuijk en naar het bisdom 

van ’s-Hertogenbosch.

Behalve deze bestuurlijke zaken nam Paul ook de zorg op zich van het parochieblad van de Jozefkerk. 
Hij was de hoofdredacteur van het blad en organiseerde tevens nauwgezet de distributie van het 

parochieblad naar de parochianen toe en zorgde zo dat iedere parochiaan een parochieblad kreeg. 
Daarbij was Paul ook de initiator en samensteller van een nieuwe rubriek, getiteld 

“Bij Paul op de koffie”, waarbij hij vele parochianen individueel uitnodigde voor “Op de koffie” bij 
hem thuis in Den Oeiep. Heel gastvrij en gezellig ging Paul in gesprek met de gast over zijn of haar leven 

en maakte daarvan een heel interessant artikel voor het parochieblad! Deze rubriek werd altijd veel 
gelezen: als het parochieblad in de brievenbus viel, las men dit artikel vaak als eerste.

Ook na al die drukke jaren als bestuurslid en hoofdredacteur van het parochieblad bleef Paul een zeer 
geïnteresseerde  en meelevende parochiaan. Zo is het vooral aan Paul te danken dat er in Cuijk-Noord, 
na het overlijden van pastor Kees Michielse, naast het Valuweplein bij de voormalige Jozefkerk en de 

huidige MFA De Valuwe, ook een naambord Kees Michielseplein is gekomen!!

Beste Paul,
We zullen jou als betrokken en meelevende parochiaan erg gaan missen!

Namens de parochie H. Martinus, de Jozefgeloofsgemeenschap van Cuijk-Noord en namens 
de Contactgroep van de Jozefgeloofsgemeenschap zijn wij jou heel veel respect en dank verschuldigd 

voor al het werk dat je voor onze Jozefgeloofsgemeenschap hebt gedaan.
Rust in vrede

Wij wensen Mieke en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe 
om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens de parochie H. Martinus:
de Contactgroep van de Jozefgeloofsgemeenschap

Anita van den Berg, Peter Hendriks, Frans van den Bogaard
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Parochiestatistiek

  Paul van MaanenUitvaart

Ons gebed wordt ge-
vraagd voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen in 
kleine kring afscheid 
genomen in de kerk of in 
het crematorium:

  Lea Willmer

In de afgelopen periode is 
in onze parochie gedoopt: 

Doop

Het streamteam zoekt streamers!
Alweer enkele maanden worden de dagelijkse vieringen vanuit de H. Martinuskerk in Cuijk gestreamd. 
Met name de zondagsvieringen worden goed bekeken en prachtig in beeld gebracht door een viertal 

vrijwilligers die dat vol enthousiasme om beurten verzorgen en zij zoeken versterking.

Als streamer heb je de taak om de viering in beeld te brengen, hoe de streamuitzending eruit ziet is aan de 
streamer zelf. Er is een schakelplan aanwezig om de viering van begin tot eind in beeld te kunnen brengen, 

maar dat is een suggestieplan. De streams starten altijd een 
kwartier voor de viering en duren totdat de bel aan het eind 

van de viering klinkt, dat is de enige vaste regel.

Alles wat nodig is voor de streams is aanwezig en het bedienen 
van de streamapparatuur is zeer eenvoudig, al denk je dat 
misschien niet wanneer je voor het eerste alles ziet staan.

Het talent om te streamen heb je! 
Kom jij het team versterken?

Voor het aanmelden bij het streamteam en 
informatie rondom het streamen neem je contact op met 

Patrick Meijer via p.meijer@martinuscuijk.nl of 06 38144702.

Tenhemelopneming van Maria - 15 AUGUSTUS
Elk jaar op 15 augustus vieren we dat Maria een bijzondere vrouw was, een hemels mens, 

die voor altijd bij God mag wonen. Elk jaar op 15 augustus lezen we over haar bezoek aan Elisabeth, 
haar oudere nicht, die ook een kind verwachtte; en we lezen het Magnificat. 

Het lied dat Lucas Maria laat zingen, is een soort geloofsbelijdenis:’God is mijn redder. Hij heeft mij, 
een eenvoudig meisje uitgekozen en hoog verheven. Onze God neemt het op voor hen die klein en 

onaanzienlijk zijn’ zingt Maria. ‘ Maar trotsen van hart laat Hij vallen. Heersers haalt Hij van hun troon. 
Wie honger hebben, geeft Hij volop te eten, maar hen die zichzelf verrijken, zullen met lege handen staan.’ 

God gaat recht doen aan rechtelozen, God gaat de oude wereld nieuw maken...

Maar om dit waar te maken heeft God mensen nodig: mensen die in alle eenvoud elkaar van dienst zijn, 
zoals de jonge Maria die de oudere Elisabeth gaat helpen. El al die mensen die voor anderen een stukje 

hemel op aarde maken, zullen met Christus en Maria ten hemel worden opgenomen.

• Federatie St.-Andries-St.-Michiels-Brugge • Bij Lucas 1, 39 – 56 • Feest Tenhemelopneming van Maria


