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Na de vakantieperiode, een 
tijd waarin de activiteiten op 
een wat lager pitje stonden, 
is de dagelijkse gang van 
zaken weer opgenomen. 
Alhoewel, wat is gewoon… 
Voor de vakantie zijn we 
uitgekomen met een pa-
rochieblad, deze keer een 
nieuwsbrief. Met de redac-
tie hebben we afgesproken 
dat we met deze versies 
afwisselend zullen verschijnen. 
Op 14 september werden we verblijd met het bericht dat 
Patrick (medewerker op de pastorie) en zijn vrouw Cheri-
va de trotse ouders zijn geworden van hun tweede kindje: 
Esra. Ouders en grote broer Samuël maken het goed. We 
wensen hun gezin Gods zegen en veel levensvreugde. 
We kregen helaas ook het droevige bericht dat onze pen-
ningmeester Ger Langen om gezondheidsredenen moet 
stoppen met zijn penningmeesterschap. Momenteel neemt 
hij enkel de dringende zaken waar. Overige financiële aan-
gelegenheden worden door het parochiesecretariaat of de 
andere bestuursleden waargenomen. We wensen Ger en 
Wil veel sterkte toe. Het bestuur is op dit moment bezig 
met aanvulling en uitbreiding van nieuwe bestuursleden. 
Mocht u mensen weten die geïnteresseerd zijn, dan kun-
nen zij met ondergetekende contact opnemen. 
Onlangs viel ook de begrotingsbrief voor parochies in de 
brievenbus. Naast de gebruikelijke aanpassingen en verho-
gingen werd gewaarschuwd voor de enorme stijging voor 
de kosten van de energie. Naar inschatting stijgen deze 
met 300-400%! Deze hoge kostenstijging stelt het bestuur 
voor grote vragen wat te doen in het komende stooksei-
zoen. De kranten publiceren al: verwarming omlaag of uit? 
Vieringen combineren, zodat er minder energie verbruikt 
wordt… We worden voor moeilijke keuzes gesteld. Op dit 
moment zijn we in overleg met de contactgroepen van de 
kerken waar dit speelt om in overleg tot een goede beslis-
sing te komen. Het pastoraal team is volop bezig met een 
aantal activiteiten: opstarten eerste communie en vorm-
sel, het vervolg van de synodale gesprekken, de komst 
van het WJD-kruis, een oriëntatie op de ontwikkeling van 
familiepastoraat. De Lasershow rond oud en nieuw zal 
helaas geen doorgang meer vinden i.v.m. een baanwissel 
van Daniël. 
Kortom, naast alle bijzondere momenten en initiatieven, 
heeft de dagelijkse gang van zaken zijn draai in het paro-
chieleven weer gevonden. We hopen dat we er weer een 
mooi en inspirerend werkjaar van morgen maken. 

Namens het parochiebestuur en pastoraal team, 
vicaris Theo Lamers, 
pastoor Martinusparochie 

Woord van de pastoor

Vicaris Theo Lamers

In tijden van welvaarts-
verlies is de vakbeweging 

des te harder nodig. 
Hoge inflatie en de oorlog 
in Oekraïne zorgen voor 
snel stijgende energieprij-
zen en duurder wordende 
boodschappen in onze 
supermarkten. Tegen 
die achtergrond pleit de 
grootste vakbeweging in 
ons land, de FNV, voor 
hogere lonen en een prijsplafond voor energie. Wat 
valt er vanuit het katholiek sociaal denken over dit 
voorstel te zeggen? 

Waarde van de vakbeweging 
De eerste sociale encycliek Rerum Novarum verscheen 
in 1891. Door de industrialisatie was de samenleving 
in snel tempo veranderd. Veel arbeiders werkten in 
fabrieken voor een karig loon. Zo konden veel arbei-
dersgezinnen niet op een waardige wijze leven. Paus 
Leo XIII tekende daar protest tegen aan. Arbeiders 
moesten zich organiseren om door onderhandelin-
gen een rechtvaardig loon te realiseren. De paus 
riep werkgevers op om dat ook mogelijk te maken. 
In Nederland waren rond 1900 tal van minderheden  
bezig met een emancipatiestrijd. Gereformeerde, 
sociaaldemocratisch en rooms- katholieke arbeiders 
organiseerden zich volgens verzuilde patronen in 
eigen vakbonden. Stap voor stap werden hogere lonen 
gerealiseerd en een reeks van sociale wetten. 

De meeste sociologen zien in de zestiger jaren van de 
vorige eeuw op tal van terreinen een trendbreuk. De 
collectieve emancipatie was voltooid. Velen verlang-
den naar een individuele emancipatie. Deze ontwik-
keling had grote gevolgen voor alle organisaties die 
Nederland stutten. Niet alleen voor de kerken of de 
politieke partijen maar ook voor de vakbeweging. 

Factor arbeid beschermen 
In Nederland kwam het door de ontzuiling in 1982 tot 
een fusie van het sociaaldemocratische NVV en de 
katholieke NKV. De nieuwe naam van de gefuseerde 
vakbeweging werd Federatie Nederlandse Vakbewe-
ging (FNV). Al jaren ziet de Federatie het aantal leden 
teruglopen. In het algemeen zijn er steeds minder 
werknemers georganiseerd. Met als gevolg dat de 
factor arbeid minder invloed heeft. 

Mij lijkt dat geen gunstige ontwikkeling. Juist in ons 
polderland is een sterke vakbeweging ontzettend 
belangrijk. Voor het overleg tussen werkgevers en 

Welvaartsverlies

Bisschop de Korte
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Feesten komende periode 

Zo 2 oktober 27ste Zondag door het Jaar 
Dinsdag 4 oktober, gedachtenis H. Franciscus van Assisi 
Wo 7 oktober, gedachtenis Maria Rozenkrans 
Zo 9 oktober 28ste Zondag door het Jaar 
Zo 16 oktober 29ste Zondag door het Jaar 
Di 18 oktober, H. Lucas, evangelist  
Zo 23 oktober 30ste Zondag door het Jaar 
Vr 28 oktober, HH. Simon en Judas, apostelen 
Zo 30 oktober 31ste Zondag door het Jaar 
Di 1 november, Hoogfeest Allerheiligen  
Wo 2 november, Gedachtenis Allerzielen  
Zo 6 november 32ste Zondag door het Jaar 
Ma 7 november, Hoogfeest H. Willibrordus, bisschop  
Wo 9 november, Feest Kerkwijding Lateraanse basiliek 
Vrijdag 11 November, Hoofeest H. Martinus, patroon 
van de parochie  
Zo 13 november 33ste Zondag door het Jaar 
Zo 20 november Hoogfeest Christus Koning 
Di 22 november, Gedachtenis H. Cecilia  
Zo 27 november, 1ste Zondag van de Advent  
Wo 30 november, Feest H. Andreas, apostel 
Zo 4 december, 2de Zondag van de Advent 
Di 6 december, gedachtenis H. Nicolaas 
Do 8 december, Hoogfeest Maria onbevlekte ontvan-
genis 
Zo 11 december, 3de Zondag van de Advent 
Zo 18 december, 4de Zondag van de Advent 

werknemers over CAO’s maar ook voor rustige en 
geordende arbeidsverhoudingen. 

Hogere prijzen 
Terug naar de recente voorstellen van de FNV. Vanuit 
het katholiek sociaal denken zijn er meerdere wegen 
naar een rechtvaardig sociaal beleid. Hogere lonen 
en een prijsplafond voor energie zijn twee mogelijke 
opties. Maar economen noemen alternatieven om de 
koopkrachtcrisis aan te pakken. Ieder voorstel heeft 
bijna altijd naast voordelen ook nadelen. Dat vraagt 
om wijsheid bij degenen die in de huidige situatie 
plannen moeten uitwerken. 

Uiteindelijk is het aan de regering, het parlement 
en de sociale partners om het juiste pakket samen 
te stellen. Het katholiek sociaal denken kan daarbij 
zeker richtinggevend zijn. Het gaat immers altijd 
om het beschermen van de waardigheid van mensen. 
Armoede tast die waardigheid aan. Juist in de hui-
dige omstandigheden moet onderlinge solidariteit 
het parool zijn. Voor het gemiddelde gezin van vier 
personen zijn boodschappen en energie het laatste 
jaar met zo’n 500 euro per maand gestegen. Het 
ondersteunen van zwakkere schouders is uitermate 
belangrijk als gezinnen met kinderen met een derge-
lijke lastenverzwaring te maken krijgen. 

In deze tijd van onzekerheid is inzet voor het alge-
meen belang noodzakelijk. Als wij alleen aan ons in-
dividuele of groepsbelang denken, zal uiteindelijk de 
sterkste partij aan het langste einde trekken. Dat kan 
toch in ons huidige Nederland niet de bedoeling zijn. 

Onbehagen 
Ons land heeft op dit moment onmiskenbaar te maken 
met welvaartsverlies. Juist in een samenleving waarin 
het christelijk sociaal denken serieus wordt genomen, 
zal worden gestreefd de schade voor mensen aan de 
onderkant zoveel mogelijk te beperken. Maar in de 
huidige situatie dreigen ook delen van de middenklas-
se in ernstige problemen te komen. In ons land leeft 
begrijpelijk veel onbehagen. 

Juist nu kunnen wij populisten missen die vanaf de 
kant staan te roeptoeteren zonder verantwoordelijk-
heid te nemen. Veeleer hebben wij nu behoefte aan 
serieuze politici, werkgevers en vakbondsbestuurders 
die in elkaars schoenen durven te gaan staan en zoe-
ken naar oplossingen die recht doen aan de mensen in 
ons goede vaderland. 

Het gaat met name dan om het veilig stellen van de 
bestaanszekerheid van de meest kwetsbaren. Vanouds 
een centrale taak voor iedere vakbeweging. 

Mgr. dr. Gerard de Korte is bisschop van ’s-Hertogen-
bosch en referent voor Kerk en samenleving binnen 
de Nederlandse bisschoppenconferentie. 
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Synode

Woensdag 2 november a.s. bent u van harte uitgeno-
digd op ons kerkhof in St. Agatha. Van 19.30 tot 20.30 
uur is er vrije inloop op onze bijeenkomst “verbonden 
door licht”.

Het kerkhof zal een zee van licht zijn en door middel 
van symbolen kunt u uw dierbaren herdenken. Of u 

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur.

Vanaf oktober is er op de eerste vrijdag van de maand 
van 19.00 tot 20.00 uur (7 oktober, 4 november, 2 
december) weer het uur van aanbidding met stilte, 
bezinning en zang. Deze vrijdagen is er geen aanbid-
ding in de ochtend. 
In de maand oktober is er op vrijdagmorgen om 9.30 
uur, voorafgaand aan de eucharistieviering een rozen-
kransgebed.

De viering is Castella is iedere vrijdag om 19 uur 
(m.u.v. de eerste vrijdag van de maand).

Vieringen door de week 

de bisschoppensynode eind 2023. Vraag aan de bisschop-
pen zal zijn om dit document bekend te maken en te 
bespreken in eigen land met de ‘deelnemende organen en 
het synodale team’. De reacties die daaruit voortkomen 
kunnen dan tijdens de continentale ontmoeting worden 
gedeeld en besproken. 

Principe van circulariteit 
Met deze extra, continentale fase wil men de circulariteit 
van luisteren en onderscheiden bevorderen. Kardinaal 
Grech legt uit dat het synodale proces wordt beheerst 
door dit principe van circulariteit. ‘Met de resultaten van 
de raadpleging van het Volk van God en het onderschei-
dingsvermogen van de bisschoppenconferenties zal het 
secretariaat van de synode een synthesedocument kun-
nen opstellen dat het instrumentum laboris (werkdocu-
ment) had kunnen worden voor de synodale fase in Rome. 
In plaats daarvan was de wens om een continentaal niveau 
in te voegen om de raadpleging van het Volk van God ver-
der te waarborgen.’ 

‘De continentale assemblees worden opgeroepen het door 
het secretariaat van de synode aan te leveren document 
te herlezen en aan te geven of het effectief de synodale 
horizon weergeeft die in de specifieke Kerken van dat con-
tinent naar voren is gekomen,’ aldus kardinaal Grech. 

Lees meer op www.synod.va. 

In onze parochie worden de synodale gesprekken vervolgd. 
Heeft u interesse: voor meer informatie kunt u terecht 
bij pastor Henk Janssen. 

“verbonden door licht”

Volgende fase in de synode 
voor een synodale kerk: de continentale fase 

Op vrijdag 26 augus-
tus is in Rome tijdens 
een persconferentie 
de volgende fase van 
de Synode voor een 
synodale kerk: commu-

nio, participatio, missio aangekondigd. Tijdens deze fase 
vinden de continentale ontmoetingen plaats. Voor Europa 
zal dat gebeuren in Praag, Tsjechië van 5 tot 12 februari 
2023. De organisatie van deze continentale ontmoeting is 
in handen van de Raad van de Europese Bisschoppenconfe-
renties (CCEE). 

Kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van de synode, 
dankte tijdens de persconferentie allen die aan de voor-
gaande fase van de synode een bijdrage hebben geleverd. 
Hij benoemde twee beslissende momenten uit de eerste 
fase: de raadpleging van het Volk van God in de afzonder-
lijke Kerken en de onderscheiding van de herders in de 
bisschoppenconferenties. ‘Op basis van de syntheses van 
de bisschoppenconferenties zal het secretariaat van de sy-
node binnenkort met een gekwalificeerde groep deskundi-
gen bijeenkomen om een synthesedocument op te stellen 
waarmee de continentale fase zal worden ingeluid’, aldus 
kardinaal Grech. 
Hij stond stil bij het resultaat van de eerste fase: ‘…de 
gehoorde of beleefde ervaringen laten een Kerk zien die 
leeft, die behoefte heeft aan authenticiteit en genezing 
en die er meer en meer naar verlangt een gemeenschap te 
zijn die de vreugde van het Evangelie viert en verkondigt, 
en die leert samen te wandelen en te onderscheiden.’ 

De nationale syntheses worden verwerkt in een nieuw 
document, een eerste versie van het werkdocument voor 
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nou gelovig of niet gelovig bent, uw dierbare nu wel 
of niet op dit kerkhof begraven ligt, u bent allen van 
harte welkom.

Er wordt voor u een plaats geboden om juist rondom 
Allerzielen extra stil te staan bij diegenen die u mist. 
U krijgt de kans de namen te noemen of op te schrij-
ven om te laten zien dat uw dierbare nooit vergeten 
wordt.

Er is een mogelijkheid om iets mee te nemen wat u 
doet denken aan uw dierbare. Om hierbij stil te staan 
en daar een kaars bij aan te steken als een “teken van 
leven” omdat uw dierbare u altijd nabij is.

Ook zal er hemelse post verzonden worden door een 
briefje in de vuurkorf te doen.
Aan het einde van de avond zullen wij stil staan bij 
alle overleden en ongeboren kinderen en voor hen 
daarvoor iets bijzonders doen: “noem mijn naam en ik 
besta”.

Het is goed, om stil te staan bij eenieder die we zijn 
verloren.
Het is mooi, om dit samen te kunnen doen in een ver-
bondenheid met elkaar en met onze
dierbare overledenen.

Het is een avond, om iedereen in het licht te zetten.

Onze contactgroep nodigt u van harte uit om het licht 
te komen verspreiden.

4 september in de Kloosterkerk

Daar de Kruisheren te kennen hadden gegeven om de 
diensten na “Corona” niet meer te kunnen hervatten, 
werd een feestelijke en waardige eucharistieviering 
gehouden als dank van de geloofsgemeenschap van St. 
Agatha naar de Kruisheren.

Zij immers hadden een belangrijke functie in onze 
parochie en in de verre omgeving. Door hun inzet en 

Dankviering

verbondenheid met onze gemeenschap zijn er veel 
verenigingen opgericht en tot bloei gekomen. Zoals de 
voorzitter van de Maasklanken met weemoed in haar 
woorden naar voren bracht: onze kerk, onze parochie,
ons dorp en … ONS thuis. Zo mag ik het wel noemen 
na 69 jaar. Echter de nieuwe “Maasklanken Land van 
Cuijk” blijven doorgaan met dezelfde spirit. Dit samen 
met het kerkkoor van Katwijk.

Op ’t einde van 
de viering dankte 
Piet v.d. Kool-
wijk, als afge-
vaardigde van 
het parochiebe-
stuur H. Martinus 
te Cuijk, pastor 
Joe Op de Kamp 

en als blijk van waardering werd ‘n kaars met op-
schrift aangeboden.

Ook de verbondenheid van de Kruisheren met het bis-
dom Den Bosch is onze bisschop Gerard de Korte niet 
ontgaan. Namens hem mocht Piet de prior provinciaal 
Peter Snijkers de bronzen legpenning van de evange-
list Johannes overhandigen.

Thea Hermans mocht namens de contactgroep en alle 
vrijwilligers een vogelhuisje in ontvangst nemen.
Dit voorstellende de symboliek van beleving en herbe-
leving.

De wens van de Kruisheren om het project van Olivier 
Mbusa Machozi financieel te ondersteunen werd ruim-
hartig omarmd. Vanuit de parochie H. Martinus werd 
samen met de parochie-caritas een bedrag van € 500,- 
toegezegd. Ook werd vanuit onze geloofsgemeenschap 
€ 401,50 gedoneerd. Dit mooie totaalbedrag van € 
901,50 zal vanuit de Priorij sint Odilia in Katwa-Mulo 
door Olivier verstandig worden besteed. Hij was im-
mers 7 jaar in opleiding hier in St. Agatha.

Nadien nodigde Thea de aanwezigen nogmaals uit 
voor de koffie in het poortgebouw. Echter eerst nadat 
de “Maasklanken Land van Cuijk” als toegift het lied 
Dona Nobis Pacem prachtig ten gehore brachten en 
dat beloond werd met een daverend applaus.

Buiten bij de koffie onder de stralende zon bracht 
onze fanfare H. Agatha met hun muziek een gezellige 
fijne sfeer.

Fijn dat St. Agatha groot kan zijn met hun verenigin-
gen dankzij de Kruisheren.
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28ste Zondag door het Jaar 
Zaterdag 8 oktober 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 9 oktober  
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 Zondagsviering, eucharistie 

29ste Zondag door het Jaar 
Zaterdag 15 oktober 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 16 oktober  
 9.30 uur vm kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 
 

30ste Zondag door het Jaar 
Zaterdag 22 oktober 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 23 oktober  
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering, gezinsviering 
 m.m.v. Jeugdkoor 
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagsviering woord- en gebedsdienst 
 

31ste Zondag door het Jaar 
Zaterdag 29 oktober, 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 30 oktober,  
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 

Allerheiligen 
Dinsdag 1 november 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 

32ste Zondag door het Jaar 
Zaterdag 5 november  
 18.00 uur ’t Akkertje Vianen, 

 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 6 november 
 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. cantors en 
 orgelspel 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

33ste Zondag door het Jaar 
Zaterdag 12 november  
 18.00/19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 Gezinsviering gebedsdienst Martinus-
 feest m.m.v. Jeugdkoor. (houd voor de  
 tijd facebook en de website in de gaten!)
Zondag 13 november  
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Kerkelijke 
 harmonie Gaudete in Domino 
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagsviering eucharistieviering  

Hoogfeest Christus Koning, 
afsluiting kerkelijk jaar 

Zaterdag 19 november  
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 20 november 
 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

1ste Zondag van de Advent  
Zaterdag 26 november  
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 27 november 
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering, gezinsviering 
 m.m.v. jeugdkoor 
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagsviering, woord- en gebedsdienst 

Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

 H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

2de Zondag van de Advent 
Zaterdag 3 december  
 18.00 uur ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 4 december 
 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. cantors en 
 orgelspel 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

3de Zondag van de Advent 
Zaterdag 10 december 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 11 december 
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering  
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagsviering woord- en gebedsdienst 

4de Zondag van de Advent 
Zaterdag 17 december 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 

Zondag 18 december 
 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

Op ons livestream kanaal kunt u de vieringen van-
uit de Martinuskerk Cuijk live volgen of terugkij-
ken. De link op de website www.martinuscuijk.nl 
brengt u eenvoudig naar onze vieringenpagina.

Vieringen rond Allerheiligen - Allerzielen 
Zondag 30 oktober, 
 14.00-15.00 uur kerkhof Martinuskerk 
 Katwijk, gravenzegening 
 14.00-15.00 uur begraafplaats Vianen, 
 gravenzegening 

Dinsdag 1 november 
 19.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 woord- en gebedsdienst met 
 herdenking overleden 

Woensdag 2 november 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 Eucharistieviering 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 Eucharistieviering 
 19.00 uur begraafplaats Beers, 
 gravenzegening 
 19.30-20.30 uur begraafplaats 
 St. Agatha, Verbonden door licht 

Parochiestatistiek

Ons gebed wordt 
gevraagd voor: 
Jozef van den Hoek 
Monica Louisa Trumpler 
Ria Klomp - Boekman 

Uitvaart

Ons gebed wordt gevraagd 
voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen 
afscheid genomen in de 
kerk of in het 
crematorium:

Jayce van Laere
Yoël van Laere
Roan Peters
Hannah Zwiers

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: 

DoopNel van Duijnhoven – 
Jaspers
Luciën Weijers
Riek Boumans – 
van de Weem
Grada Bos - Jans
Jack van den Heuvel
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Communie en Vormsel

In het schooljaar 2022-2023 is er elke vierde zondag 
van de maand een gezinsviering. Het jeugdkoor ver-
zorgt deze viering de muziek en de lezingen zijn met 
zorg kindvriendelijk uitgezocht.  
Data van de gezinsvieringen 2022: 23 oktober 2022, 27 
november 2022, Kerstavond 24 december 2022 19.00 
uur, 25 december 2022. 

Gezinsviering

Familiepastoraat 

Augustus 2023, Lissabon Portugal, 
Wereld Jongeren Dagen. 

Paus Franciscus nodigt alle jongeren (16-35 jr) vanuit 
alle hoeken van de aarde uit om samen met hem het 
geloof te vieren in Lissabon. In de aanloop naar deze 
dagen trekt er een Nederlands WJD-kruis door het land.  
Op dinsdag 1 november zal het kruis in onze parochie 
zijn en overnachten. Er wordt hard gewerkt om daarom-
heen een mooie avond te houden rondom de Lourdes-
grot in Katwijk. Zet deze avond alvast in je agenda! 
Vanuit onze parochie zijn er al verschillende jongeren 
die deze reis willen maken. De jongerenafdeling van 
Bisdom Den Bosch, Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) biedt 
een reis naar de WJD aan van 25 juli tot en met 9 au-
gustus. Ga jij ook mee? 
Meer informatie: www.jbdb.nl 

Wereldjongerendagen 2023

Eerste Heilige Communie en Vormsel 2023 
Het school- en werkjaar is alweer even begonnen 
en de werkgroepen van de Eerste Communie en het 
Vormsel zijn al druk bezig met de voorbereidingen van 
de projecten. 

Eerste communie 
Dit schooljaar vieren we op zondag 14 mei 2023 het 
feest van de Eerste Communie. We bereiden de com-
municanten daarop voor met een interactief program-
ma waarmee ze meer ontdekken over het katholieke 
geloof en hoe mooi het is om dat samen met anderen 
te beleven. 

Op donderdag 8 december 2022 om 20.00 uur is de 
ouder-informatieavond in de H. Martinuskerk (Kerk-
straat 8). Op deze avond zal de werkgroep u meer ver-
stellen over de voorbereidingen op de Eerste Commu-
nie en daarbij behorende kinderbijeenkomsten. Zowel 
ouders die al weten dat hun kind de Eerste Communie 
gaat doen, als ouders die geïnteresseerd zijn, zijn van 
harte uitgenodigd.  

Inschrijven kan tot en met 23 december 2022. Meer 
informatie via: communie@martinuscuijk.nl 

Vormsel 
Traditioneel wordt er in het pinksterweekend gevormd 
in onze parochie, dit schooljaar is dat op zaterdag 27 
mei 2023, 19.00 uur. De vormelingen worden met een 
gevarieerd programma voorbereid op het vormsel. Zij 
ontdekken verder het katholieke geloof en wat dat 
voor hen persoonlijk betekent. 

Op donderdag 3 november 2022 om 20.00 uur is de 
informatiebijeenkomst voor ouders in de H. Martinus-
kerk (Kerkstraat 8). De eerste datum die genoteerd 
mag worden van de voorbereiding is vrijdag 18 novem-
ber 2022. Inschrijven kan tot met 11 november 2022. 
Meer informatie via: vormsel@martinuscuijk.nl 

Ouders kunnen hun zoon of dochter inschrijven voor 
de Eerste Communie of het Vormsel met het inschrijf-
formulier dat via de school verspreid is en te vinden 
op deze website. 

Patrick Meijer 
Coördinator  


