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Inhoud

Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren verspreid 
in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Mar-
tinus.
Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 30 
maart a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of 
op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Secretariaat – Parochiecentrum – 
Pastorie Heilige 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.

Zoals u al gezien heeft, is de Mantel flink van uiterlijk veranderd. 
Miriam heeft haar best gedaan om er een moderner, maar zeker ook 
mooier en beter leesbaar blad van te maken. Wat mij betreft is ze 
daar zeker in geslaagd. Wat vindt u? 

Half februari is het en de weersvoorspellingen zijn alsof het mei is. 
Ongelooflijk. Ongelooflijk ook dat het lijkt of iedereen hier heel erg 
blij mee is, terwijl we toch allemaal weten dat dat echt niet alleen 
maar goed nieuws is. Het klimaat, inderdaad, wat doen we eraan 
met zijn allen. 

Toch zorgt het warmere weer ook voor vrolijkere gedachten, ik voel 
me alsof ik uit een winterslaap kom, en dat terwijl ik de afgelopen 
maanden zeker niet in bed heb gelegen. Het is zo fijn buiten, het 
ruikt heerlijk en de crocussen en narcissen die hun kopjes al boven 
het gras uitsteken brengen kleur aan een soms nog koude wereld. Dit 
vrolijke gevoel gaat nog door als u deze Mantel krijgt: carnaval! 
Vier (en voor sommigen vijf) doldwaze dagen van feesten, zingen, 
dansen. En dat feest eindigt in de bezinning van de vastentijd. Ik 
moet nog nadenken over mijn persoonlijke invulling daarvan. 
Meedoen met de actie van niet drinken? Ik kan me daarvoor aan-
melden via www.ikpas.nl. Goed idee! Me laten inspireren door de 
recepten die bij deze vastenperiode horen op de website 
www.sameneerlijketen.nl? Zeker de moeite waard! Ik weet het 
gewoon nog niet. Gelukkig heb ik nog twee weken om een besluit te 
nemen. Hoe vult u de veertigdagentijd in? Mail ons er een keer over!

Namens de redactie, Annemarie Emmen
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Pastoor Theo Lamers

“Van Panama 
tot ziekenhuis...”
Het begin van het nieuwe jaar was bijzonder. Na mooie en inten-
sieve dagen rond Kerst en Oud en Nieuw, had ik voorgaande jaren 
een paar dagen vrij om even nieuwe energie op te doen. Dat zat 
er dit jaar niet in vanwege de WereldJongerenDagen in Panama. 

Het begin van het nieuwe jaar gaf extra werk om te zorgen dat ik 
met de jongeren op pad kon en in de parochie alles geregeld was. 

Het waren drukke en intense weken in Soná en Panama stad. Al-
leen de heenreis van deur tot deur duurde zo ongeveer 36 uur... 
Drie weken met jongeren optrekken geeft ook de kans om inten-
siever met elkaar in contact te zijn. Om langer bij verhalen en 
vragen stil te staan en je geloof en leven te verdiepen. U leest 
er in het volgende parochieblad een verslag over van Joshua en 
Merel, die vanuit onze parochie mee zijn geweest.

Na terugkomst – gelukkig een wat minder lange reis – was het let-
terlijk een koude landing: meer dan 30 graden temperatuursver-
schil, maar wel met een warm ontvangst, want ‘s avonds was er 
meteen het Uur van Toebes waar ik weer aan mee mocht werken. 

De week erna was het vooral wennen aan de Nederlandse tijd. De 
jetlag – het is in Panama 6 uur eerder dan in Nederland – had een 
behoorlijke impact op mij.

Tegelijk stond er een volgende – voor mij – belangrijke gebeurte-
nis op de agenda. Een operatie om de holtes van mijn neus te 
ontdoen van poliepen. Geen moeilijke operatie, maar wel met 
een volledige narcose. Volgens de specialist is de operatie goed 
geslaagd, nu moet het verder intern genezen. Het meeste door-
werking heeft op dit moment de narcose. De concentratie is na 
ruim een week nog niet helemaal terug... dat had ik zelf niet 
verwacht!

Ondertussen hebben er op de pastorie ook wat veranderingen 
plaatsgevonden. Danny heeft zijn leerwerkplek in Cuijk afgeslo-
ten en is begonnen met een functie in de Bommelerwaard. Een 
nieuwe uitdaging voor hem!

En per 1 februari is hier in de parochie Marieke Drent benoemd als 
coördinator familiepastoraat en diaconie. Ze stelt zich verderop 
in het blad voor. Ik ben benieuwd naar haar ideeën voor onze 
parochie! 

Maar deze eerste maanden is het eerst 
kennismaken en oriënteren. Op 10 maart 
is haar presentatieviering. Laten we haar 
met velen welkom heten!

Kortom... het was een bewogen start van 
het nieuwe jaar...!
Als het zo door gaat, wordt het een geest-
krachtige tijd!

Theo Lamers,
pastoor-deken

“Jullie, beste jongeren,
 zijn niet de toekomst.

 Wij zeggen graag dat jullie 
de toekomst zijn.

 Nee, jullie zijn het heden.
 Jullie zijn niet de toekomst van God,

 jullie, jonge mensen, 
zijn het heden van God.

Hij nodigt julie uit en roept jullie 
 in jullie gemeenschappen en steden

 om er op uit te te gaan...
 om op te staan en je uit te spreken

 en je droom waar te maken die de Heer
 voor jou heeft gedroomd.

 Niet morgen, nu!
 Want waar nu je schat is, 
 daar zal je hart ook zijn.

Waar je ook verliefd op wordt,
 het zal niet alleen groter dan je 

verbeelding zijn,
het zal alles beïnvloeden. 

[…] We kunnen alles hebben, maar,
 beste jonge vrienden,

 als we tekortschieten in de passie voor 
liefde hebben we niets.

 De passie voor liefde vandaag!

Laten we de Heer toestaan om
 ons verliefd te laten worden
 en laat Hij ons meenemen 

naar de toekomst!”

 Paus Franciscus,
 WJD Panama 2019



4 ● de Mantel ● nummer 28 ● maart 2019

“Kennismaking”
Mijn naam is Marieke Drent (29) ik ben opgegroeid in het Gro-
ningse Veendam. 
In mijn werk in uw parochie, als coördinator familiepastoraat en 
diaconie, wil ik mij voornamelijk bezighouden met het “groeien in 
verbondenheid”. 

Na mijn studie en werk in de verpleging ben ik theologie gaan 
studeren. 
De zorg zit in mijn bloed en in de contacten met dementerende 
ouderen merkte ik hoe belangrijk het is om de stem van je ziel 
te laten spreken. Het raakte mij telkens weer om samen met je 
naaste op zoek te mogen gaan naar de plaats waar je elkaar echt 
ziet en verstaat. 
In mijn studie theologie heb ik voornamelijk stages gelopen in 
verpleeghuizen omdat ik mij wilde focussen op de geestelijke 
verzorging. 

Met het opzetten van de studievereniging ontwaakte er ook een 
nieuwsgierigheid in mij naar de jongere doelgroepen. Met name 
de zoektocht van deze doelgroep naar eigenheid en spiritualiteit. 
Het vinden van een weg in de kerk was en is voor deze doelgroep 
niet vanzelfsprekend.
Ik merkte dat er bij mij talenten ontstonden om bruggen te 
bouwen tussen verschillende generaties. Om verbindingen te leg-
gen tussen geloof en dagelijks leven en om het evangelie toe te 
kunnen passen in de 21e eeuw. Ik zag dat velen met mij op zoek 
waren naar een plaats om zich thuis te voelen in de kerk. Met 
mijn afstudeeronderzoek heb ik dan ook aanbevelingen kunnen 
doen hoe er in de Rooms Katholieke kerk mogelijkheden kunnen 
ontstaan om te pionieren. 

De afgelopen drie jaar heb ik als pastoraal werker in Wijchen 
nieuwe projecten opgezet voor jonge gezinnen, kinderen, tieners 
en jongeren. Dit alles met het motto: je voelt je thuis waar je 
wordt begrepen. Terugkijkende op mijn tijd daar kan ik zeggen 
dat het een vruchtbare tijd is geweest. Vele gezinnen en tieners 
hebben de ruimte gevonden om zich thuis te voelen, elkaar te 
ontmoeten en te groeien in verbondenheid. 

Mijn taak in uw parochie als coördinator familiepastoraat en dia-
conie is om samen op zoek te gaan naar de talenten die ingezet 
kunnen worden om te groeien in verbondenheid. Ik wil luisteren 
naar wat u vindt in de kerk, wat u mist of waar u naar op zoek 
bent. Ik hoop samen met u en jullie een weg te vinden waar 
jong en oud weten dat ze welkom zijn. Ik heb al gezien dat er al 
zoveel gedaan wordt in de parochie dat vruchten voortbrengt! Ik 

hoop hier een bijdrage aan te kunnen leve-
ren en daarnaast door te kunnen bouwen.

Ik hoop dat de ruimte in uw parochie 
steeds groter wordt om te groeien en 
vruchten voort te brengen. Dat jonge 
gezinnen elkaar ontmoeten en dat er een 
plaats is waar kinderen kunnen blijven 
leren wat het evangelie te maken heeft 
met het dagelijks leven. Dat tieners elkaar 
blijven ontmoeten en hun talenten mogen 
inzetten. Laten we elkaar ontmoeten! 
Luisteren naar elkaars verhaal en van 
elkaar leren. Ik hoop dat jong en oud 
samen met mij willen ontdekken waar God 
zichtbaar wordt en waar de parochie als 
gemeenschap sterk staat. Zo kunnen we 
samen van waarde zijn!

Alle goeds,
coördinator familiepastoraat en diaconie 
Marieke

Marieke Drent

Zondag 10 maart 2019 om 
11.00 uur familieviering

in de H. Martinuskerk 
Cuijk-Centrum,

waarin Marieke Drent, 
coördinator familiepastoraat 

en diaconie, voorgesteld 
zal worden.

Na de viering is er koffie 
en thee en gelegenheid 

om kennis te maken 
met Marieke en 

haar te feliciteren met 
haar benoeming.

U bent allen 
van harte welkom!
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Het parochiebestuur

Helpt u ons mee?
Inmiddels zitten we al 7 weken in het nieuwe jaar en is het parochie-
bestuur alweer 3 keer bijeengeweest. Met veel genoegen kijken we 
terug naar de feestdagen, waarin we heel veel parochianen in onze 
kerken hebben mogen verwelkomen.
De Lichtjestocht was een mooi begin van de periode van kerst, met 
ruim 1000 deelnemers werd het kerstverhaal in de Cuijkse straten en 
in de St. Martinuskerk verteld. Een fantastisch initiatief dat zeker voor 
de toekomst betekenisvol zal zijn.
Kerstavond, de gezinsviering in de St. Martinuskerk, de kerk was bijna 
te klein, op het laatste moment moesten er nog stoelen bijgeplaatst 
worden om alle aanwezigen van een zitplaats te voorzien. 
Eigenlijk mogen we vaststellen dat in alle kerken de belangstelling 
bijzonder groot was. Blijkbaar is er in de parochie toch behoefte om 
samen in de kerk het kerstverhaal te horen en samen de eucharistie te 
vieren.
Tenslotte, bijna aan het einde van het jaar 2018 was er de lasershow, 
ruim 900 bezoekers genoten van een gevarieerd programma van mu-
ziek, zang en een zeer actueel kerstverhaal. Speciaal voor de laser-
show waren de kerkspitsen verlicht, een prachtig gezicht waarover we 
ook vele positieve reacties hebben mogen ontvangen.

Aan personele kant mogen we nu ook Marieke Drent verwelkomen. 
Marieke gaat als coördinator jongeren- en gezinspastoraat het pasto-
rale team ondersteunen. We zijn als parochiebestuur erg blij met deze 
aanstelling; we zijn nu eindelijk in een positie om de voorgenomen 
investering in mensen in plaats van stenen vorm te geven. Zeker ook 
door het feit dat het bisdom deze noodzaak onderschrijft, door zelfs 
een aanstelling voor 32 uur goed te keuren. In deze Mantel zal Marieke 
zich aan u voorstellen.

In de komende weken zullen we ook afscheid gaan nemen van Danny 
Hakvoort, die onlangs een aanstelling heeft gekregen in de parochie 
H. Franciscus te Bommelerwaard. Danny heeft de afgelopen 2 jaren 
een werkstage in de parochie gedaan en heeft naast ondersteuning 
van pastoor Theo Lamers ook nieuwe initiatieven ontplooid zoals o.a. 
de Church Escape en de cursus Catholicism. We wensen Danny veel 
succes in zijn nieuwe werkomgeving en danken hem voor zijn positieve 
bijdrage in onze parochie.

Wat betreft de kerkbalans 2018 moeten we helaas vaststellen dat we 
wederom een daling in de kerkbijdrage zien. Vooral de geloofsgemeen-
schappen waar de kerk verkocht is of op termijn verkocht wordt is er 
sprake van een sterkere daling. Natuurlijk begrijpelijk … echter, dit 
neemt niet weg dat de kosten voor het pastoraat onverminderd door-
lopen. Ondanks dat de kerk verkocht is, hebben we toch met dezelfde 
frequentie eucharistievieringen aangeboden. We hopen dat we voor 

de komende jaren toch op u allen mogen 
rekenen.

Vanuit de contactgroepen in de geloofsge-
meenschappen hebben we vernomen dat er 
onduidelijkheid is rondom begrafenissen in de 
geloofgemeenschappen H. Jozef en H. Anto-
nius nu er geen kerk meer is. Het uitgangspunt 
is nu dat er uitgeweken wordt naar een andere 
kerk in onze parochie, hierin is de familie vrij 
om te kiezen. De reden om uit te wijken is 
enerzijds uit praktische overwegingen, in de 
kerken is alles voor een begrafenis aanwezig 
en hoeft er niets ‘opgebouwd/verbouwd’ te 
worden. Anderzijds, afscheid nemen vanuit 
een kerk geeft toch een andere sfeer dan 
vanuit een ontmoetingsruimte. In de komende 
maanden zullen we een folder ontwikkelen 
om zo onduidelijkheden over begrafenissen en 
kerkhoven helder te maken. Zoals al een keer 
eerder in de Mantel vermeld, in de parochie 
stellen we ons flexibel op met betrekking tot 
de vorm van uitvaart, er is veel in overleg met 
Pastoor Theo Lamers mogelijk.

Wat betreft het kerkhof in Vianen hebben we 
klachten gehad over de bereikbaarheid en 
parkeren, van zowel aangrenzende bewoners 
alsook bezoekers van het kerkhof. We erken-
nen het probleem en zoeken naar een oplos-
sing in samenspraak met de bewoners en de 
gemeente. Zodra deze problematiek opgelost 
is, kunnen we ook starten met de realisatie 
van een kaarsenkapel op het kerkhof.

Tijdens een visitatie van de volledige Bisdom- 
staf hebben we gesproken over de Martinus-
kerk in Katwijk en hebben duidelijk gemaakt 
dat deze kerk dringend toe is aan een ingrij-
pende restauratie. We hebben onlangs mogen 
vernemen dat het bisdom deze kerk gaat 
opnemen in een top 5 van kerken die in aan-
merking kunnen komen voor een significante 
subsidie van het rijk. 

De sacristie in Katwijk wordt in de komende 
maanden gerestaureerd, hiervoor is er reeds 
een subsidie ontvangen.

Desondanks zullen we toch met acties moeten 
komen om zo de totale restauratie te kunnen 
uitvoeren, immers de subsidies zijn nooit vol-
ledig dekkend. Helpt u ons mee…?

Namens het parochiebestuur
Wilfred de Koning
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Uit de parochie

Taizéviering 15 maart
Ook in 2019 zijn er Taizévieringen in de Martinuskerk. 
In deze vieringen nemen zingen en stilte een belang-
rijke plaats in. We zingen liederen van de oecumeni-
sche gemeenschap van Taizé: eenvoudige liederen die 
hun kracht ontlenen aan de herhaling. Er wordt een 
tekst uit de Bijbel gelezen en we bidden met elkaar, 
dit allemaal in de traditie van Taizé.

De Taizévieringen zijn diensten van verstilling, medi-
tatieve inkeer en zingend bidden. Inspirerende mo-
menten van ontmoeting met de ander en de Ander. 
Kijk voor meer informatie over Taizé op: www.taize.
fr/nl Om de zang in de vieringen te ondersteunen is er 
pianobegeleiding door Kerkmusicus Marcel Siebers. Na 
afloop is er ruimte voor ontmoeting tijdens een kopje 
koffie of thee. Ook is er gelegenheid een kijkje te 
nemen op onze inspirerende boekentafel.

De overige vieringen zijn dit jaar op:
• 14 juni
• 13 september 
• 13 december
Aanvang: 19.00 uur. De toegang is vrij. Een kleine bij-
drage voor de koffie of thee wordt op prijs gesteld.
Voel je welkom in deze momenten van samen zijn!

De werkgroep Taizévieringen Cuijk
Marcel en Gita Siebers, Henny van Hoof, Jean Louis 
Bekkers, Kees Berkhout en Wilma Lems

Lourdes moet je zelf ervaren. 
Durft u het aan om mee te gaan?

Waarom gaan mensen naar Lourdes? Een vraag waar 
niet makkelijk antwoord op te geven is. Vaak wordt 
gedacht dat men alleen naar Lourdes kan als men 
ziek is. Het klopt dat Lourdes bij uitstek een plaats is 
waar mensen die ziek zijn troost en kracht vinden en 
waar zieken voorrang hebben. Maar als je aan mensen 

vraagt waarom ze naar Lourdes gaan, krijg je zeer 
uiteenlopende antwoorden. Mensen doen er kracht 
op, kunnen hun figuurlijke rugzakje daar bij Maria 
leegmaken en doen er nieuwe energie op. Anderen 
gaan uit dankbaarheid, uit nieuwsgierigheid of omdat 
ouders of iemand anders gevraagd heeft om met ze 
mee te gaan. Kortom, Lourdes is met geen andere 
plaats ter wereld te vergelijken en maakt het daarom 
zo bijzonder, indrukwekkend en intens. Als toerist loop 
je er verloren, als pelgrim ervaar je wat Lourdes voor 
je kan betekenen.

Van 7 t/m 12 mei wordt weer de jaarlijkse bedevaart 
naar Lourdes ondernomen vanuit de Heilige Marti-
nusparochie in Cuijk. Uiteraard zijn ook mensen van 
buiten de parochie van harte welkom. 
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 drie sterren hotel 
op loopafstand van het 
Heiligdom. Deze vliegreis is 
ook geschikt voor mensen 
die (intensieve) zorg nodig 
hebben. Zij logeren in het 
zorghotel waar 24 uur per 
dag zorg verleend wordt 
door eigen Nederlandse 
vrijwilligers.

In Lourdes wordt een 
programma aangeboden 
waaronder de viering aan 
de Grot, de Mariale Licht-
processie, de sacraments-
processie, de kruisweg, 
internationale mis, een 
rondleiding over het Heilig-
dom, een stadswandeling 
naar de huisjes waar de H. 
Bernadette gewoond heeft 
en niet te vergeten een 
excursie naar de prachtige 
Pyreneeën. 

Durft u het aan om mee te 
gaan? Neem de folder mee 
die achter in de kerk ligt of 
vraag vrijblijvend meer in-
formatie aan bij Anny Span-
jers (0485) 31 33 93, kijk op 
de website van de parochie 
www.martinuscuijk.nl of op 
www.vnb.nl (reis LO1962, 
groep Cuijk)
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Van de geloofsgemeenschappen

Dit jaar mochten we met kerstmis een nieuw initiatief 
welkom heten in de kerk: de lichtjestocht! Het was 
voor de koster een extra uitdaging om voor die dag de 
kerststal al ongeveer klaar te hebben, maar het resul-
taat van de avond mocht er zijn. Met veel positieve 
reacties werd de avond ontvangen. Met hartelijke 
dank aan de initiatiefnemers en vele vrijwilligers. 
Ondertussen waren er ook de gebruikelijke vieringen 
en activiteiten rond Kerst, zoals de lasershow en de 
openstelling in de kerstperiode. Vele handen en inzet 
hebben dit alles weer mogelijk gemaakt.

In 2019 hebben we al twee keer een concert in de 
kerk gehad i.s.m. De Schouwburg: “Muziek in de 
Martinus”. Bijzonder was weer de muziek van Holland 
Baroque Society met onze eigen Organiste Titulair 
Tineke Steenbrink. Een waardevolle aanvulling op de 
activiteiten die er al zijn.

Na Kerstmis zijn ook de gewone projecten weer ver-
volgd: eerste communie, vormsel. Met regelmaat is 
het een drukte van belang.
Tegelijkertijd was het afgelopen periode behelpen, 
doordat er een verbouwing plaats vond op de pastorie. 
Deze nadert zijn einde, waardoor we hopen nog mak-
kelijker met groepen en mensen van onze parochie 
samen te kunnen komen.

Ondertussen worden de ballonnen, vlaggen en car-
navalsversiering weer gezocht voor de carnavalsmis 
van 3 maart. Het grote feest als voorbereiding op de 
bezinnende periode van de Veertigdagentijd onderweg 
naar Pasen.

Contactgroep rondom de Martinustoren

 Rondom de 
Martinustoren Cuijk Rondom de Jozeftoren

Kerstmis 2018: 
een terugblik

Voor de geloofsgemeenschap 
van de H. Jozef is Kerstmis 
voor het eerst in de mfa De 
Valuwe gevierd! Er waren veel 
belangstellenden aanwezig 
in de grote zaal van de mfa! 
Op Eerste Kerstdag was er om 
11.00 uur een Eucharistievie-
ring met muzikale begeleiding 
van DieDrie. Er was óók een kerststal met een paar kerst-
beelden (Jezus, Maria en Jozef) én een prachtig bloem-
stuk! Voor al diegenen die deze viering mogelijk hebben 
gemaakt: hartelijk dank!

Van de bezoekgroep
Op zaterdag 22 december werd het kerstfeest voor de 
ouderen en zieken gehouden. Arie en de werkgroep hadden 
de kapel in kerstsfeer gebracht. Pater Op de Kamp ging 
voor in de Eucharistieviering. Het thema van de viering 
was: Geef aandacht aan elkaar. Het dameskoor zong mooie 
kerstliederen. Na de dienst kon men nog lekker nagenieten 
van een kopje koffie of thee met een kerstbroodje er bij. 
Er werd nog lang gezellig nagepraat. Nadat iedereen elkaar 
fijne kerstdagen had gewenst, ging men huiswaarts. Het 
was weer een geslaagde middag. Aan alle medewerkers/-
sters (ook van het MFA-gebouw) heel hartelijk dank. 
De bezoekgroep van de St. Jozefgemeenschap.

Kaarsjeskapel H. Jozef : glasplaten
Aan de achterzijde van de kapel worden glasplaten aange-
bracht, zodat bij een straffe wind de kaarsjes aanblijven! 
Iedereen die om een persoonlijke reden een kaarsje wil 
opsteken, kan bij de kaarsjeskapel terecht! De kapel is 
geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur en op zaterdag én zondag van 10.00 uur tot 
13.00 uur! Fijn dat de Kaarsjeskapel er, dankzij vrijwil-
ligers, altijd zo mooi uitziet en ook nog met een mooi 
bloemstuk! Dank je wel namens de Contactgroep Jozefge-
loofsgemeenschap!!

Toren
De verlichting van het kruis óp de toren is weer hersteld: 
fijn!

DVD Van H. Jozefkerk tot mfa De Valuwe: te koop
Harrie Strik en Piet Vermeulen hebben een DVD gemaakt, 
getiteld Van H. Jozefkerk tot mfa De Valuwe. Deze DVD 
gaat over de afgelopen jaren waarin de Jozefkerk aan de 
eredienst werd onttrokken en daarna is ontruimd, over het 
tijdelijk gebruik van het parochiezaaltje voor onze vierin-

Zoektocht naar dirigent
Enthousiaste zanggroep zoekt pianist/dirigent.

Wij zijn Zanggroep Creation uit Cuijk. 
Wij bestaan uit een 20-tal zangers en zangeressen.

We zoeken een pianist die tegelijkertijd 
ook de leiding over onze zanggroep wil nemen.  

We hebben een gevarieerd repertoire, 
met vooral 3-stemmige nummers.  

We houden ervan om uitgedaagd te worden.
Vergoeding volgens de geldende normen.

Voor informatie, zie www.zanggroepcreation.nl, 
of neem contact op met renedaanen@ziggo.nl
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gen en daarna over de verhuizing naar de mfa De Valuwe!
Deze DVD is te koop voor € 8,00 bij Harrie Strik: telefoon 
0485-320433 of mail naar hpjstrik@home.nl. U kunt ook 
mailen naar Frans van den Bogaard: f.vdbogaard@home.nl 
Onze huidige vrijwilligers én de helpers bij de verhuizing 
hebben deze DVD inmiddels als presentje ontvangen van 
de Contactgroep Jozef om hen zo te bedanken voor de 
geboden hulp!

Jozefdag 2019
19 maart is de dag van onze patroonheilige: H. Jozef! Dat 
vieren wij op zondag 17 maart om 11 uur in de mfa De 
Valuwe. Zoals gebruikelijk bedanken we dan van harte al 
onze vrijwilligers voor hun vele werk voor onze geloofsge-
meenschap. Ook dit jaar zijn er weer een paar jubilarissen 
die we dan gaan huldigen!! Wie dat zijn, blijft nog even 
geheim! De viering van 11.00 uur zal muzikaal worden 
begeleid door het dameskoor.

Witte Donderdag 18 april 2019 
De viering voor de ouderen en zieken zal plaatsvinden op 
Witte Donderdag 18 april om 14.00 uur in de mfa De Va-
luwe. Het dameskoor o.l.v. Annie Janssen Lok-Thijssen zal 
de Eucharistieviering muzikaal opluisteren. Na de viering is 
er, zoals gebruikelijk, koffie en thee met iets lekkers erbij! 
Het is fijn om bij elkaar te zijn en gezellig even met elkaar 
te kunnen buurten!
De bezoekgroep van de geloofsgemeenschap H. Jozef. 

Koster gezocht
Onze geloofsgemeenschap is op zoek naar een man of 
vrouw die op zondag de taak van koster wil invullen, 
waarschijnlijk ongeveer een keer per maand, telkens van 
10.15 tot 12.15 uur. Als u meer informatie wilt of als u zich 
wilt aanmelden, neem dan contact op met Frans van den 
Bogaard.

10 maart geen viering
Op 10 maart is de presentatieviering van Marieke Drent, de 
nieuwe coördinator familiepastoraat en diaconie van onze 
parochie. Onze geloofsgemeenschap H. Jozef is daarbij 
aanwezig; daarom is er geen viering in de mfa op die dag. 

Op zondag 26 mei wordt de viering opgeluisterd door zang-
vereniging Vivace, zangvereniging uit Vianen. We zijn erg 
blij met hun aanbod om naar Cuijk-Noord te komen. 

Rondom de Antoniustoren

Het wordt stil om ons heen.
De kerkklokken van onze gemeenschap in Beers wor-
den maar zelden ‘bewust’ meer gehoord. Alleen nog de 
uurmelding galmt bij regelmaat door het luchtruim boven 
ons dorp en wordt meer als ’n gewoonte ervaren en niet 

Verslag kerstontmoeting
Zaterdag 22 december 2018: De grote kachel op het 
dorpsplein in Vianen brandt, het is er lekker warm, zeker 
met een glaasje glühwein erbij! Door de straten glijdt 
een verlichte arreslee met daarop de kerstman. Erachter 
fietsen zo’n 10 kinderen mee op hun met lichtjes versierde 
fietsen en skelters. Het is de start van de kerstontmoeting 
in Vianen, al een paar jaren op de vierde zaterdag van de 
advent, een paar dagen voor Kerstmis. Het doel van de 
ontmoeting is een gezellig kleinschalig evenement orga-
niseren in het eigen dorp om de sociale cohesie tussen de 
bezoekers te bevorderen. 

In een tent op het plein en in de zaal van “de Hei” is een 
kerstmarkt met twee podia. De kraampjes zijn voor goede 
doelen als stichting Klaartje Derks, een inzameling voor 
het opknappen van een school in Bosnië. Daarnaast staan 
er een aantal verenigingen, supportersclub, Vicinia, Vrou-
wen van nu, Jeugdcarnaval. Zij verkopen zelf gemaakte 
spullen om de kas te spekken. Ook staan er mensen in 
de kraampjes die hun hobby laten zien. Kunstenaar Hein 
Aldenhoven laat zien hoe hij met een paar grijze potloden 
en kneedgum prachtige portretten tekent alsof het een 
zwart-wit foto is. Oude gereedschappen zijn te bekijken 

Rondom de 
Lambertustoren Beers

zozeer als ’n oproep van de kerk “ Komt: er is zo dadelijk 
een Eredienst”. We kennen nog alleen de aankondiging 
van de avondmis op 2de en 4de zaterdag van de maand 
om 19.00 uur. Nog ’n enkele keer als er een overledene 
te betreuren is. Zo is alles veranderd en zijn de eredien-
sten verzameld in onze parochiekerk van de H. Martinus 
in Cuijk. Het blijkt dat het geluid van die grote kerk-
klokken van Cuijk toch niet reiken naar de omliggende 
dorpen om de gelovigen te roepen voor de Eredienst. 
Men is nog tevreden met ’n enkele dienst in de maand, 
want de weg naar de grote kerk in Cuijk is voor velen nog 
ver weg en vreemd.

Mijn ervaring na enkele bezoeken van kerkdiensten in 
Cuijk zijn mij goed bevallen en gaven mij een tevreden 
gevoel. Mooie gezangen en enkele volksliederen gaven 
een gevoel van verbondenheid met zovelen. De preek 
die door die grote kerk galmt van woorden, waardevol, 
liefdevol doordacht en mooi uitgesproken. Ja, het is de 
moeite waard, voor herhaling vatbaar, aan iedereen aan 
te bevelen en geeft het gevoel van Zondag vieren.

Let op: het nieuwe tarief voor misintenties is met 
ingang van 1 januari 2019: €.12,00.

Tot volgende maand.
Werkgroep’Rondom de H.Lambertus Toren Beers.
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Maria-verering
U wilt er ook bij zijn ?
Op 14 mei zal de fanfare H. 
Agatha de jaarlijkse Maria-
verering opluisteren.
Een mooie traditie in de 
Kuilen om 19.30 uur.

Zangvereniging De Maasklanken heeft Nellie Broek-
mans tijdens hun jaarvergadering letterlijk en fi-
guurlijk in de bloemen gezet vanwege haar 25 jaar 
lidmaatschap. Ook een 
aandenken en ‘n oorkonde 
vielen haar ten deel. Maar 
bovenal had Ans een toe-
passelijk lied geschreven 
en dat lieten haar mede-
koorleden maar al te graag 
horen. 
Nellie bedankt, maar ga 
vooral zo door met je 
prachtige stem.

Rondom de toren H. Agatha

Voor opgave van misintenties in de Kloosterkerk 
te St. Agatha :

Thea Hermans, Maasveld 210, 5431 EL Cuijk  315829
Peter Hendriks, Drogesestr. 1 a, 5435 XT St. Agatha 
 314030
Gerard Smits, Kloosterlaan 6, 5435 XD St. Agatha 
 316066  pm.sintagatha@gmail.com

In het hemelvaartweekeinde, van donderdag 30 mei 
tot en met zondag 2 juni 2019, vindt weer het evene-
ment “Kerkenpad Zeldenrust” plaats. Het pontje “De 
Zeldenrust” vaart dan tussen Sint Agatha en Middelaar. 
Daaraan is een fiets- en wandelroute van ongeveer 
20 kilometer 
gekoppeld. Voor 
meer informatie: 
(http://www.vv-
zeldenrust.nl)

en Jan Kusters laat zien hoe 
hij stenen platen bewerkt. Dit 
jaar zijn er ook kinderboeken 
en stripboeken te koop. De 
molenaar van de molen Jan 
van Cuijk laat ons lekkers 

proeven, en verkoopt producten van de molen. 
Voor kinderen is er het rondje met de arrenslee, het maken 
van kerstknutsels, schapen aaien. Maria, Jozef, de engel, 
herders en koningen zijn in de kerststal om het kindje 
Jezus en de bezoekers toe te zingen. Op het podium buiten 
horen we leerlingen van muziekdocent Francy Nuijen op 
klarinet en saxofoon, het kerstrio Carla, Joop, Theo en het 
opleidingsorkest van “Vici-
nia”. Binnen op het podium 
genieten we van de kerstlie-
deren van mandolineorkest 
“Kwint” en muziekvereniging 
“Vicinia” o.l.v. Frank van Has-
sel. Wij danken hen voor de sfeervolle optredens.

Wij bedanken van de Brandhof, Marius Cornelissen, C.O.P., 
Pieter Derks, café-zaal de Hei, Pieter Lange, Toon Lange-
veld, Servicepartner Eltink, Sfeervol Buitenleven, Alfred 
Toonen, Welling Bouw Wijchen, voor het beschikbaar stel-
len van materialen. De werkgroep kan de ontmoeting niet 
realiseren zonder de hulp van een groot aantal vrijwilligers 
voor het opbouwen en afbreken. Wij zijn blij dat zij belan-

geloos de handen uit de mou-
wen staken. Hopelijk kunnen 
we de ontmoeting opnieuw 
organiseren op zaterdag 21 
december 2019! 

Rondom de 
Martinustoren Katwijk

2019: al een paar maanden “oud”. Ook de goede 
voornemens zijn al weer bijna vergeten. Alhoewel… 
de dagen beginnen weer te lengen, dus kunnen we 
even terugkijken om vervolgens de blik weer op de 
komende tijd te werpen.

In de kerstviering hebben we voor het eerst het orgel 
van de Jozefkerk kunnen gebruiken. We moeten er 
samen nog wel even aan wennen, maar het klinkt 
prachtig. In de mooi versierde kerk met de oude kerst-
stal, Pater Op de Kamp die voorging in deze viering, 
dat alles zorgde voor een sfeervolle kerstviering. 
Ook hebben we als koor afscheid moeten nemen van 
Piet van Osch, bas en voorzitter van ons koor. Piet en 
Elly gaan naar Boxmeer verhuizen. Wij wensen hen 
veel woonplezier en gezondheid toe. Dank je wel voor 
je jarenlange inzet en inbreng. Wie graag wil komen 
zingen bij ons mooie en gezellige koor is van harte 
welkom. Donderdagavond van 20.00 tot 21.30 u. heb-
ben we repetitie in de sacristie.

De carnaval is dit jaar erg laat omdat het laat Pasen 
is (de eerste zondag na de eerste volle maan in de 
lente). Maar de carnavalsverenigingen zijn al maanden 
druk in de weer om er doldwaze dagen van te ma-
ken. De carnavalsvieringen worden sinds enkele jaren 
gezamenlijk gehouden in de Martinuskerk te Cuijk. 
Geweldig wat een belevenis en een happening. Samen 
vieren geeft een samenhorigheidsgevoel. Deze viering 
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Litugische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Agatha
St. Agatha

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Jozef
Cuijk

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Woensdag 6 maart – Aswoensdag
Verplichte vasten- en onthoudingsdag
Oplegging van het Askruisje
08.00 uur
	Kloosterkapel St. Agatha
 Eucharistieviering met samenzang
19.00 uur
	Martinuskerk Cuijk
 Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
	Lambertuskerk Linden
 Woord- en gebedsdienst met 
 samenzang

Zaterdag 9 en Zondag 10 maart
Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
Zaterdag 
19.00 uur
	Lambertuskerk Beers
 Eucharistieviering m.m.v. New Spirit 
Zondag
Géén viering in de MFA en Linden i.v.m. 
presentatie Marieke Drent in de Martinuskerk
09.30 uur
	Kloosterkerk St. Agatha
 Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur
	Martinuskerk Cuijk
 Eucharistieviering. Gezinsviering 
 m.m.v. Jeugdkoor
 Presentatie Marieke Drent als coördina-
 tor Familiepastoraat en diaconie

Zaterdag 16 en zondag 17 maart
Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
Zaterdag
Géén viering in Vianen!
19.00 uur
	Martinuskerk Cuijk,
 Eucharistieviering m.m.v. Juvia
Zondag
09.30 uur
	Kloosterkerk St. Agatha
 Eucharistieviering m.m.v. 
 De Maasklanken
	Martinuskerk Katwijk
 Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
10.00 uur
	Lambertuskerk Linden
 Woord- en gebedsdienst met 
 samenzang
11.00 uur
	Martinuskerk Cuijk
 Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
	MFA De Valuwe
 Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor – 
 Jozeffeest

Zaterdag 23 en 24 maart
Derde Zondag van de Veertigdagentijd
Zaterdag 
19.00 uur
	Lambertuskerk Beers
 Eucharistieviering met samenzang
Zondag
09.30 uur
	Kloosterkerk St. Agatha
 Eucharistieviering met gemengd koor
10.00 uur
	Lambertuskerk Linden
 Woord- en gebedsdienst met 
 samenzang
11.00 uur
	Martinuskerk Cuijk
 Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
	MFA De Valuwe
 Eucharistieviering met samenzang – 
 MOV-viering

Zaterdag 30 en zondag 31 maart
Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
Zaterdag 
19.00 uur
	Martinuskerk Cuijk
 Eucharistieviering m.m.v. Creation
Zondag
09.30 uur
	Kloosterkerk St. Agatha
 Eucharistieviering met samenzang
	Martinuskerk Katwijk
 Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor 
10.00 uur
	Lambertuskerk Linden
 Woord- en gebedsdienst met 
 samenzang
11.00 uur
	Martinuskerk Cuijk
 Eucharistieviering met samenzang
	MFA De Valuwe
 Woord- en Communiedienst m.m.v. 
 DieDrie

Zaterdag 6 en Zondag 7 april
Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
Zaterdag 
18.00 uur
	‘t Akkertje Vianen
 Eucharistieviering m.m.v. Juvia
Zondag
09.30 uur
	Kloosterkerk St. Agatha
 Eucharistieviering m.m.v. 
 De Maasklanken
	Martinuskerk Katwijk



 maart 2019 ● nummer 28 ● de Mantel ● 11 

Litugische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Agatha
St. Agatha
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H. Jozef
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H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

 Woord- en communiedienst m.m.v. 
 parochiekoor
10.00 uur
	Lambertuskerk Linden
 Woord- en gebedsdienst met 
 samenzang
11.00 uur
	Martinuskerk Cuijk
 Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
	MFA De Valuwe
 Woord- en Communiedienst

Zaterdag 13 en zondag 14 april
Palmzondag -palmwijding
Zaterdag 
19.00 uur
	Lambertuskerk Beers 
 Eucharistieviering m.m.v. gemengd 
 koor
Zondag 
09.30 uur
	Kloosterkerk St. Agatha
 Eucharistieviering met samenzang
	Lambertuskerk Linden
 Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur
	Martinuskerk Cuijk
 Palmpasenviering met Jeugdkoor
	MFA De Valuwe
 Eucharistieviering met samenzang

Dagelijkse en bijzondere vieringen

Dagelijkse Vieringen
Woensdagochtend 09.00 uur 
Martinuskerk, Cuijk, Eucharistieviering
(niet op 20 maart)
Maandag t/m Zaterdag 08.00 uur, 
Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistie-
viering

Bijzondere vieringen
Dinsdag 12 maart, 19.00 uur 
Martinuskerk Cuijk
Oecumenische Vespers Veertigdagentijd
Dinsdag 19 maart, 19.00 uur, 
Martinuskerk Cuijk
Oecumenische Vespers Veertigdagentijd

Maandag 25 maart, 19.00 uur, 
Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering Hoogfeest Maria Bood-
schap
Hoofdcelebrant Mgr. Odama uit Uganda, 
met zang uit Uganda
Dinsdag 26 maart, 19.00 uur, Martinus-
kerk Cuijk
Oecumenische Vespers Veertigdagentijd
Dinsdag 2 april, 19.00 uur, 
Martinuskerk Cuijk
Oecumenische Vespers Veertigdagentijd
Dinsdag 9 april, 19.00 uur, 
Martinuskerk Cuijk
Oecumenische Vespers Veertigdagentijd

Medio april komen 
we uit met een 

speciale paaseditie.
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Rondom de 
Lambertustoren Linden

De geloofsgemeenschap Linden kan terugblikken op 
betekenisvolle en goedbezochte vieringen in de Ad-
ventstijd en met Kerst. Traditioneel dé periode waarin 
mensen op zoek zijn naar binding, geborgenheid en 
beleving en daarvoor ook de kerk bezoeken. 
De geloofsgemeenschap Linden zoekt actief naar de 
mogelijkheden om – naast de vieringen - met de orga-
nisatie van meer activiteiten in ons kerkje de binding 
met mensen die ‘op zoek’ zijn en de kerk te bevorde-
ren. Ook in de periode op weg naar Pasen.  

Adventsconcert Kwint kreeg een warm onthaal 
In onze overvolle Lambertuskerk hadden de aanwe-
zigen er moeite mee om niet mee te zingen of mee 
te neuriën bij de vele liederen die gespeeld werden 
tijdens het adventsconcert van Kwint op 9 december 
jl. Het regionale mandoline – ensemble had dan ook 
geen betere locatie of een beter moment kunnen 
kiezen dan op deze zondagmiddag in het eeuwenoude 
kerkje van Linden. Dankzij een gevarieerd programma 
vol met kerkelijke en algemene advents- en kerstlie-
deren beleefden de ruim honderd aanwezigen in een 
sfeervol decor een mooie middag. De Graafse sopraan 
Debbie Kenyon – Jackson zong in zes nummers van het 
programma en gaf het concert een extra dimensie.
De contactgroep van de Lambertuskerk ziet dit con-
cert als een mooi startpunt voor verdere activiteiten 
in het historische kerkje. Deze activiteiten worden 
georganiseerd om de functie van de kerk te verbreden 
en de financiële basis te vergroten. Dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers kon dit concert vlekkeloos ver-
lopen. Ook de nazit in dorpshuis De Burcht in Linden 

is op zaterdag 2 maart om 10.00 uur. Op zondag 3 
maart is er in Katwijk dan geen viering. Op Aswoens-
dag hebben we ook een gezamenlijke viering om 19.00 
uur in de Martinuskerk te Cuijk. Na de doldwaze dagen 
komen we weer tot bezinning. Het zwarte askruisje 
van gewijde as van verbrande palmtakjes wordt op 
het voorhoofd gewreven om tot boete aan te sporen. 
God had immers tot de mens gesproken: “Gij zijt stof 
en tot stof keert gij terug”(Genesis 3,19). We zijn 
weer terug in de werkelijkheid.

En dat brengt ons bij de vastentijd. De veertig dagen 
voor Pasen. Het vastenlied is dit jaar heel toepasselijk 
“God roept de mens op weg te gaan”. De vastenactie 
heeft dit jaar als thema en is bestemd voor “Schoon 
water verandert alles”. Even je handen wassen, een 
glas water drinken enz. is voor ons een gewone zaak, 
maar in grote delen van de wereld een luxe. Geen 
schoon water zorgt voor grote problemen en onveilige 
situaties. De vastenactie steunt verschillende projec-
ten die schoon water dichter bij de mensen brengt. 
Achter in de kerk vindt u informatie over dit project. 

Pasen Paaszaterdag in Cuijk hebben we een gezamen-
lijke viering met alle geloofsgemeenschappen. Daarin 
vindt de wijding plaats van nieuw vuur, de paaskaars 
die dan voor het eerst ontstoken wordt en van het 
nieuwe water in de doopvont. Voor elke geloofsge-
meenschap nemen we de nieuwe paaskaars en het 
nieuwe doopwater mee en brengen dit hier in Katwijk 
binnen in de Paasviering van Zondag 21 april.

De Meimaand nadert en er hebben zich al verschil-
lende koren gemeld die graag willen komen zingen en 
groepen die naar Katwijk op bedevaart willen komen. 
De bevestigingen zijn al verzonden. Hierover volgt in 
de volgende mantel meer informatie. 

Nog even ter informatie: intenties voor de vieringen 
kunt u opgeven bij Mw. Nelly Megens, de Boggerd 7, 
tel. 0485-315310. Kosten zijn € 12,00. Graag opgeven 
voor donderdag (publicatie C.W.) Wilt u op enigerlei 
wijze actief betrokken zijn in onze geloofsgemeen-
schap, laat het even weten…...aan: contactpersoon: 
Ria van Kempen tel. 0485-317612 

Pasen---Lente
Het frisse groen op jonge twijgen 

een tere tak met bloesemknop 
de natuur spreekt en zal niet zwijgen 

de lente volgt de winter op.

Pasen schenkt ons weer nieuw leven 
het oude is voorbij gegaan 

een licht wordt ons gegeven 
om in het donker op te staan.

Pasen opent dichte deuren 
een voorportaal is ons bereid 

een leven vol van lentekleuren 
een vleugje van de eeuwigheid.
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werd druk bezocht en als heel gezellig en vooral als 
‘bindend’ ervaren.

Adventsactie
De collecte in de Kerstavondviering was bestemd voor 
de Adventsactie. Deze stond ditmaal in het teken van 
een opleidingsproject voor gehandicapten in Congo, 
een project van de onlangs overleden pater Martien 
Konings uit Mill. De prachtige opbrengst was ruim 
€ 450,-- en is later zelfs aangevuld tot 500,--. Onze er-
varing is dat mensen zeer bereid zijn om bij te dragen 
aan een project dat een lokale binding heeft en wij 
bevelen aan om binnen onze parochie een gezamen-
lijke Adventsactie met een lokale binding te organise-
ren. Samen kunnen we er tenslotte meer van maken! 
Overigens is dit project nu ook een van de goede 
doelen van de Bisschoppelijke Vastenactie 2019.

Oudjaarsviering 
Onze dorpsgenoot Freya Angenent vertelde als ‘mede-
voorganger’ over haar ervaringen en gedachten tijdens 
haar pelgrimstocht naar Santiago. Zij maakte die na 
de afronding van haar studie voordat zij aan het werk 
zou gaan als verpleeghuisarts. Dat maakte het thema 
‘Onderweg’ heel aanschouwelijk. Mede door het kof-
fiedrinken in De Burcht was het mooie afsluiting van 
2018.  

Op weg naar Pasen
Inmiddels zijn we onderweg naar Pasen 2019. Op 
Aswoensdag luiden we de veertigdagentijd in. De 
groep van voorgangers heeft als herkenningspunt in 
de vieringen gekozen voor een tekst van Kris Gelaude 
met een lied van Henk Jongerius. 
Deze keuze is mede ingegeven door de zorg over onze 
leefomgeving, die ons als Christenen zeker aangaat. 
Het kan de vastentijd een actuele inhoud geven. 
De jongeren in België en Nederland gaan ons daarin 
voor.

Zo bereiden we ons voor op de Goede Week. 
In de Goede Week zullen er in onze kerk vieringen zijn 
op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszondag. Van harte aanbevolen!

Frühling-concert Ensemble Entre Nous zondag 24 
maart 

Op zondagmiddag 24 maart a.s., aanvang 15.00 uur, 
zal strijkensemble Entre Nous uit Cuijk een ‘Frühling’-
concert verzorgen in ons kerkje. Op het programma 
staan werken van o.a. Vivaldi, Mozart, Robert Stolz, 
Schubert en Elgar. Na afloop is er een nazit in gemeen-
schapshuis De Burcht. 

Het concert is gratis toegankelijk, er wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd die bestemd zal zijn voor de 
instandhouding van ons kerkje. 

Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden 

Veertigdagentijd, 
tijd voor verstilling en herbronning

In al haar vormen wacht de aarde
op de zachte adem van de lente.

Ze breekt de dode resten af,
om als een nieuwe schepping te ontwaken.

En jij, mens die je bent,
geboren om te bloeien in het volle licht,
maar ook de weg van alle stof te gaan,

kijk in jezelf.

Laat toch je aarde niet verharden,
wrik los van wat je weerhoudt

om levenskrachtig als het kiemend zaad te zijn. 
Ontdek die zin van je bestaan,

die je met alle levenden verbindt.
Door met een zuiver hart te doen

wat recht is, 
en wat ogen opent en wat optilt.

Jou die genade is toegezegd,
spreek jij dan ook alleen maar

woorden van genade.

Kris Gelaude

Als regen die de aarde drenkt

Als regen die de aarde drenkt
die droog en dorstig is:

zo voedt het woord van God de mens 
die doods en duister is.

Als zonlicht dat het groen gewas, 
uit zaad ontkiemen doet:

zo geeft het woord van God de mens 
weer luister, nieuwe gloed.

Als schaduw die verkoeling brengt, 
op ‘t heetste van de dag,

geneest het woord van God de mens, 
die op bevrijding wacht.

O, God, vernieuw de dorre grond, 
verzacht wat is verhard:

maak ons gehoorzaam aan uw woord
en mensen naar uw hart 

   Henk Jongerius 
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Contactgroepen Rondom de Torens

Parochiestatistiek

Rondom de Martinustoren – Cuijk
Maarten Hermens  06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes  0485 - 318029

Rondom de Jozeftoren – Cuijk
Frans van den Bogaard 0485 – 315742
Peter Hendriks 06 – 22872890
Lucie Soer 06 – 53303362
Anita van den Berg 06 – 11340342

Rondom de Lambertustoren - Beers
Harry van Haren  0485 - 314333
Tiny Josemanders 0485 – 317936

Rondom de Antoniustoren – Vianen
Nel van Echteld-van Weerdenburg 0485 - 131694

Rondom de Agathatoren – St. Agatha
Thea Hermans 0485 - 315892
Peter Hendriks 0485 - 314030
Gerard Smits 0485 - 316066

Rondom de Martinustoren – Katwijk
Ria van Kempen-Jeursen 0485 - 317612

Rondom de Lambertustoren - Linden
Jan van den Broek  0485 - 322819
Mien Heijnen 0485 - 316272
Herman van Rhee 0485 - 315904
Ton Keijzers 0485 - 384067

Dex van Zelm 28 oktober St. Martinus Cuijk
Myra Maselaman 27 januari H. Jozef

Vragen we de goede God om nabijheid en geestkracht.
 

15 oktober Jan Jaspers
 73 jaar H. Martinus Katwijk
23 oktober Broeder Fredericus (Nico) Vink
 89 jaar H. Agatha
23 oktober Nieske Geurts-Schraven
 80 jaar St. Martinus Cuijk
29 oktober Mien Oosterlaken-Loeffen
 89 jaar H. Lambertus Beers
11 december Leonora Maselaman-Seralurin
 92 jaar St. Martinus Cuijk
14 december Frank van Elsen
 54 jaar H. Lambertus Beers
21 december Trees Willems-Zonneveld
 89 jaar H. Jozef
21 december Rein Hartings
 75 jaar St. Martinus Cuijk

Met de nieuwe verordening zijn wij genoodzaakt 
om levende personen toestemming te vragen om 
hun namen te publiceren in de parochie-media. 
Doordat wij niet van alle personen hiervoor bericht 
ontvangen hebben, kunnen wij slechts een gedeelte 
van de namen bij de parochiestatistiek opnemen.

24 december Jo Martens-van Eijck
 77 jaar H. Antonius van Padua
14 januari Toos Lormans-Hansen
 88 jaar St. Martinus Cuijk
31 januari Annie Driessen-van der Heijden
 91 jaar H. Lambertus Beers
16 februari Mia Coenen-Arts
 98 jaar H. Agatha
23 februari Mieke Janshen-van der Varst              
 74 jaar St. Martinus Cuijk

Ons gebed wordt gevraagd voor Theo Vogels.

Uitvaart
Vanuit onze kerken 
hebben wij afscheid 
genomen van:

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: Doop



 maart 2019 ● nummer 28 ● de Mantel ● 15 

Martinuspen

Harrie van Haren
1.Wie ben je en waar en met wie woon je? 

 Mijn naam is Harrie van Haren, woon samen met mijn vrouw 
Truus op de Gildeweg 30.

2.Wat was je beroep? Had je het naar je zin?
Ik had samen met Truus een konijnen fok bedrijf, dus een 
agrarisch bedrijf, konijnfokker. We hebben dat samen 27 jaar 
gedaan, met veel plezier en inzet.

Wat vind je daar bijzonder of mooi aan?
Ik was ’n pionier in deze branche en moest nog veel zelf uit-
zoeken en proberen. Er waren al veel hobbyisten, maar in het 
groot en met grote aantallen was nog maar weinig ervaring. 
Daarom heb ik na enkele jaren met medefokkers de NOK opge-
richt. (Nederlandse Organisatie van Konijnenfokkers).
Het mooie van dit werk was het omgaan met al die dieren, 
groot en klein.

Wat doe je voor de Parochie?
Heel veel, klinkt stoer maar ik ben bijna overal van op de 
hoogte als het om onze Beerse kerk gaat. Om maar eens en-
kele dingen te noemen, voorganger in Avondwake en Gebeds-
dienst, - koster – acoliet – koorzanger. Voor het goede verloop 
van alles wat in de kerk gebeurd en met de diensten te maken 
heeft, zoals; het maken van rooster voor de lectoren – voor de 
koren en voorheen voor de kosters en collectanten. Het adres 
voor het opgeven van Misintenties, voor het plaatsen hiervan 
in de Dorps-Courant en Cuijks-Weekblad en daarbij voor het 
publiceren van nieuws in de parochie, zoals wie is er gedoopt 
of overleden, bijzondere feestdagen enz. Zo ook in de Mantel, 
het stukje van Rondom de Toren Beers.

3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Dat is gauw met ’n geintje gezegd, Rund um house of Balco-
niën. Kort gezegd die kennen wij niet. Vakantie houden dat 
hebben wij vroeger niet geleerd en met ’n bedrijf ook heel 
moeilijk.

Waarom? 
Wij wonen heel vrij met ’n grote tuin en kunnen ons daar in 
de vrije uren ook goed vermaken. Daarbij zijn wij al blij met 
familiebezoek (aan beide zijde grote familie) en ’n enkele 
keer ’n uitstapje. 

4. Wie / wat is je grootste inspiratiebron? Waarom? 
Daar werd vroeger nooit over gesproken en zoveel kregen we 

ook niet mee van het wereld gebeuren. 
Maar nu mij deze vraag wordt gesteld 
en ik daar diep over nadenk, kan ik al-
leen maar zeggen, ‘mijn ouders’.
Groot gezin en voor die tijd ’n grote 
boerderij. Sociaal en maatschappelijk 
bewogen mensen. Vader vele jaren Ge-
meente raadslid en 8 jaar wethouder, 
daarbij nog vele bestuursbaantjes, oa, 
Kerk en schoolbestuur.
Moeder was voorzitster van de Katho-
lieken Boerinnenbond en lid van het 
Regionaal bestuur, daarbij was zij van 
vele goede doelen selectrise, bijv. Mis-
siewerken, SUS-loterij, enz. Hebben 
ook allebei ’n Koninklijke onderschei-
ding ontvangen voor hun vele verdien-
sten.

5. Welk boek raad je iedereen aan? 
Waarom? Wat is je mooiste Bijbelver-
haal? 

Ik ben geen echte boeken lezer, kom al 
niet klaar met het lezen van vaklitera-
tuur van de kerk en het boerenleven. 
Maar moet ik iemand een boek aanra-
den dan is dit toch wel de Bijbel. Als je 
bij ’n verhaal even stilstaat dan vind 
je altijd wel iets wat je inspireert, wat 
inhoud heeft of je blij maakt.
Het mooiste bijbel verhaal is voor mij 
wel ‘de vlucht van de Israëlieten uit 
Egypte.

6. Welk lied vind je het mooist? Waarom?
Ik ben al ruim 40 jaar koorlid en ken 
daardoor vele kerkliederen en om nu te 
zeggen, wat is het mooiste, muzikaal 
of tekst. Dit zijn er vele en ik weet niet 
welke richting ik zal kiezen, daarom 
laat ik dit open.

7. Welk advies wil je onze pastoor mee-
geven? Wat wens je de parochie toe ? 

Advies aan de pastoor, mooi zo door-
gaan met dat wat je begonnen bent, in 
beleid en voorgaan in diensten.
Wens aan de parochie is vooral, meer 
aandacht en beleving in het geloof en 
meedenken en doen in werkzaamheden 
van de parochianen.

8. Aan wie geef jij de Martinuspen door?
Ik mag de Martinuspen doorgeven aan 
Theo Schaars uit Vianen.
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Veelgestelde vragen 
over de 40dagentijd
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van 
oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. 
We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden 
van onze naasten, dichtbij en ver weg.

• Wanneer valt de veertigdagentijd in 2019?
De veertigdagentijd loopt in 2019 van Aswoensdag 
6 maart tot en met zaterdag 20 april. Op zondag 21 
april is het Pasen.

• Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?
De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes 
zondagen in deze periode vallen. De zondag is de 
dag van de opstanding van Jezus en daarom een 
feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

• Waar komen die veertig dagen vandaan?
In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus 
was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om 
te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het 
volk Israël door de woestijn voordat zij in het be-
loofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt 
op voorbereiding en overgang.

• Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?
Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen 
en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te 
snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de 
overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken 
geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt 
dan tijd over: om te bidden, na te denken over je 
geloof of om iets te doen voor een ander.

• Wat is Aswoensdag?
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke 
traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene 
takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met 
de as tekent de priester een kruisje op het hoofd 
van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot 
stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadruk-
ken de vergankelijkheid van het aardse leven. De 
vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. 
Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook 
een aswoensdagviering.

• Wat is de Goede Week?
De Goede Week is de week voor Pasen en begint 
met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het 
verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem 
gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel parochies 

het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlin-
gen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan 
het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan 
op zondag het feest van de opstanding van Jezus: 
Pasen.

Vastentips: 
Maak in de vastentijd een start 
met een duurzame levensstijl

De Vastentijd is traditioneel een periode van bezin-
ning. Door minder te eten en drinken ontstaat er 
ruimte voor zingeving. Tegenwoordig is er zoveel luxe 
in ons leven, dat er ook andere mogelijkheden zijn 
om te vasten. Er zijn allerlei manieren om invulling te 
geven aan de vastentijd. Door soberder te eten, maar 
ook door bewuster met energie om te gaan. In de ide-
ale wereld verbruiken we minder en zijn we solidair 
met elkaar

Kook vegetarisch of eet minder vlees: 
Het dagelijkse stukje vlees is voor velen nog steeds 
vanzelfsprekend. Toch heeft niet iedere maaltijd vlees 
nodig. Ga eens langs de visboer of probeer een vege-
tarisch recept.

Bereid een eenvoudige maaltijd: 
Een mooie bonensoep met brood of een rijstmaaltijd 
met een stukje zalm kan een louterend effect hebben.

Koop biologische en/of fair trade producten: 
In de supermarkt of natuurwinkel liggen steeds meer 
biologische en eerlijk geproduceerde levensmiddelen. 
Het kost wat meer, maar is beter voor mens en dier.

Gebruik geen tussendoortjes, koffie of alcohol: 
Zie eens af van genotmiddelen als snacks en alcohol 
en eet in de vastenperiode alleen wat nodig is.

Neem de tijd om te koken en te eten: 
Trek weer eens een eigen bouillon of maak een lek-
kere stoofschotel. Bewuster koken en eten kan een 
hoop voldoening schenken.

Gooi geen eten weg: 
Probeer kliekjes te verwerken in een volgende maal-
tijd en schoon de voorraadkast eens op. Voedsel is 
niet eeuwig houdbaar!

Sta wat minder lang onder de douche: 
Lang douchen is lekker, maar beslist niet noodzakelijk. 
Douche eens wat minder vaak en minder lang, dat 
scheelt veel energie en is bovendien beter voor uw 
huid.
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Koop alleen spullen die je écht nodig hebt: 
Nóg een jas, een tas of een paar schoenen? Probeer 
weerstand te bieden aan die eerste koopimpuls en 
schaf alleen het hoogst noodzakelijke aan.

Laat de auto staan: 
Haal de fiets eens uit de schuur voor de boodschap-
pen!

Ga zuinig om met energie: 
Vervang kapotte lampen voor een spaar- of ledlamp 
en maak werk van die extra isolatie. En met een extra 
trui aan, kan de thermostaat makkelijk twee graden 
lager!

Laat de tv en computer wat vaker uit: 
Dit is de echte uitdaging. Besteed de gewonnen tijd 
aan een ouderwets bordspel of een echt gesprek. 
Bijvoorbeeld over vasten.

Zet de verwarming een graadje lager: 
trek een warme trui of een dik vest aan!

Vastenactie
De Vastenactie van Marion, Martine, Marijke en 

Sylvia
Vier vrouwen lopen voor vrouwen in Kongo

“De pelgrimstocht voor ons zelf maar ook om geld 
in te zamelen voor de projecten van de Vastenactie. 
Wij hebben gekozen om te wandelen voor het Masisi 

gebied in Noord Kivu in Congo. Dit gebied heeft zwaar 
te lijden gehad door de oorlog. Wij lopen voor een 
project dat tot doel heeft het waterbeheer en (kennis 
van) hygiëne te verbeteren en het milieu te bescher-
men in zes dorpen in het Masisi gebied. Wij wandelen 
graag uit een keuze maar de vrouwen uit een nood-
zaak.”

Doneren kan via www.vastenactie.nl

Leesplan vasten

www.bijbelgenootschap.nl
Op 6 maart start de veertigdagentijd. Wilt u bewust 
toeleven naar Pasen?
Vraag dan het gratis leesplan aan met overdenkingen, 
bezinningsvragen en leuke doe-opdrachten. U leest in 
40 dagen het hele Johannes-evangelie en staat elke 
dag even stil bij vragen als Wie is hij? Wie ben ik? Wat 
betekent het geloof voor mij?
Verzending alleen binnen Nederland. Eén bestelling 
per persoon. Op=op
Vraag dan het gratis leesplan aan met overdenkingen, 
bezinningsvragen en leuke doe-opdrachten. U leest in 
40 dagen het hele Johannes-evangelie en staat elke 
dag even stil bij vragen als Wie is hij? Wie ben ik? Wat 
betekent het geloof voor mij?
Verzending alleen binnen Nederland. Eén bestelling 
per persoon. Op=op
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De parochie uit

MariaMaterkring-
Gennep-Ottersum 

Een dag voor vrouwen, 
voor rust en bezinning.

Dag indeling:
09.30 uur Ontvangst koffie/ Thee
10.00 uur Inleiding: Pastoor M. Rijs
11.00 uur H. Mis 
 aansluitend aanbidding v/h Allerheiligste
12.00 uur Lunch (zelf mee brengen)
13.00 uur Spreker: Anke Sonnemans 
 met vluchtelingen
 Thema: Ontmoeten
15.00 uur Afsluiting

Kosten € 5,=
Datum Woensdag 27 Maart 2019 
Locatie:  Kerk St. Johannes de Doper
 St.Janstraat 13 
 6595 AA  Ottersum (gemeente Gennep) 
Achter de kerk trap omhoog

Volgende data zijn 27 maart Stille dag Venraij, mei 
Kevelaar, 29 juli Remagen, 28 augustus, 30 oktober 
(30-jarig jubileumfeest) 11 december Adventsviering.

Heeft u vragen over deze activiteit of over de Maria 
Materkring Gennep/Ottersum, neemt u dan gerust 
contact op met Carla Kersten: 0485- 517420/06-
55925833/carla.kersten@tele2.nl 

The Passion 2019 gaat naar Dordrecht
Dordrecht vormt op Witte Donderdag 2019 het decor 
voor The Passion. De jaarlijkse muzikale paasvertel-
ling wordt op donderdag 18 april live uitgezonden bij 
de EO en KRO-NCRV om 20:30 uur op NPO 1 en NPO 
Radio 2. Met het thema Je bent niet alleen legt The 
Passion dit jaar de nadruk op aandacht voor elkaar. 
Dit sluit aan bij de aandacht in onze samenleving voor 
eenzaamheid en de talloze initiatieven om mensen bij 
elkaar te brengen.

Eerste beelden The Passion in Dordrecht
Voor kenners zal de keuze voor Dordrecht geen ver-
rassing zijn. Het is de plaats waar dit jaar 400 jaar 
geleden tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht 
werd gegeven voor de eerste officiële Nederlandse Bij-

belvertaling: de Statenbijbel. Deze vertaling was een 
revolutie voor het geloof en voor de Nederlandse taal. 
De verhalen uit de Bijbel konden ineens door ieder-
een gelezen worden. En de verschillende dialecten in 
de Lage Landen kregen door deze Bijbelvertaling een 
gemeenschappelijk boek. Tot op de dag van vandaag 
gebruiken we woorden en uitdrukkingen uit de Sta-
tenbijbel. 400 jaar later is het eigenlijk niet anders. 
De Nederlandse taal zorgt er ook bij The Passion voor 
dat het lijdensverhaal van Jezus een verhaal is voor 
iedereen. De Nederlandse liedjes brengen het passie-
verhaal opnieuw tot leven en verbinden ons rondom 
dit verhaal.

Het hart op de juiste plek
Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff is dankbaar 
gastheer van het evenement: “We zijn enorm blij 
dat The Passion naar Dordrecht komt. Dordrecht is 
de oudste stad van Holland. De stad waar al 800 jaar 
wordt gebouwd aan de toekomst, leent zich met meer 
dan 1000 monumenten perfect voor The Passion. Maar 
Dordrecht is ook de stad van het hart op de juiste plek 
voor jong en oud. Omzien naar elkaar en iets voor de 
ander willen betekenen.”

We dragen het met elkaar
EO-directeur Arjan Lock: “Het eeuwenoude paasver-
haal beleven we dit jaar vanuit de historische binnen-
stad van Dordrecht. De stad vormt een prachtig au-
thentiek decor. Dit is de plek waar we het paasverhaal 
brengen met een insteek die voor de kijker opnieuw 
relevant is: een verhaal over eenzaamheid en aan je 
lot overgelaten worden. Het Passion-verhaal voegt 
daar een dimensie aan toe: Jezus heeft die eenzaam-
heid als geen ander gevoeld. Zijn dood en opstanding 
laten zien dat er perspectief is op een leven in verbin-
ding met God en de mensen om ons heen.”
Jochem de Jong, mediadirecteur van KRO-NCRV, voegt 
daaraan toe: “Je alleen voelen komt voor bij jong en 
oud. Daarom willen we dit jaar extra benadrukken dat 
we elkaar nodig hebben en dat we niet alleen leven, 
dat we omkijken naar elkaar. Als je eenzaamheid er-
vaart of in je omgeving tegenkomt, sta op en laat zien 
dat je er voor elkaar kunt zijn.”

Donderdag 18 april om 20:30 uur 
op NPO 1 en NPO Radio 2

Links naar de 
mooiste nummers 
vind je op: https://
www.thepassion.nl/
artikel/2018/03/
dit-zijn-de-7-po-
pulairste-passion-
nummers/
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Beste allemaal, 
Middels deze weg wil ik u allen laten weten dat ik onze Martinus-
parochie zal gaan verlaten. Dit is omdat ik ben aangenomen in de 
Heilige Franciscusparochie te Bommelerwaard, waar ik als coördi-
nator voor catechese en familiepastoraat zal gaan werken. 

Ik kijk op een positieve manier terug op de afgelopen tweeënhalf 
jaar, waarin we hebben kunnen getuigen van de Liefde die zich 
een weg zoekt naar de harten van mensen, juist in onze tijd. Ik 
ben dankbaar voor de vele leermomenten en de vrijheid die ik 
in de parochie heb gekregen. Ik kijk terug op mooie momenten, 
bijzondere feesten en inspirerende activiteiten. 

Bijzonder heb ik erg genoten van de vormsel- en tieneractivitei-
ten. Ik heb niet alleen leren knutselen en schaatsen, maar ik heb 
ook geleerd dat we samen de slingers op kunnen hangen om de 

wereld nog een beetje mooier te maken. 

Ik wil een ieder bedanken voor het geduld, 
het vertrouwen, en vooral het enthousi-
asme waarmee jullie mij de kans gaven om 
‘de eerste kneepjes van het vak’ te leren. 
Ik wil in het bijzonder ook pastoor Theo 
Lamers bedanken voor zijn open houding 
en goede begeleiding, waarmee hij mij 
een goede vorming heeft gegeven.

Ik heb de parochie ervaren als een open 
plek, waarin ik samen met anderen op weg 
mocht gaan en veel mocht leren. Ik heb 
met velen van u mooie gesprekken mogen 
voeren en wil in het bijzonder ook diege-
nen bedanken die hun huis en hart voor 
mij opengesteld hebben en mijn leren en 
werken mogelijk heeft gemaakt. 

Ik hoop velen van u ergens nog te mogen 
ontmoeten. 

Vrede en alle goeds,
Danny Hakvoort

Danny Hakvoort

Nieuwe Tarieven
Voor 2019 zijn 

de vastgestelde tarieven:

 Stipendium  € 12.00 
 Huwelijksviering  € 380.00 
 jubileumviering  € 290.00 
 Uitvaart, 
 met of zonder Avondwake, 
 inclusief absoute op kerkhof € 470.00 
  Avondwake 
 zonder uitvaartdienst € 210.00 
 Absoute op kerkhof 
 zonder uitvaartdienst € 50.00 

Tarieven met betrekking tot de begraafplaatsen 
kunt u vinden op de website van de parochie, 

onder ‘Dagelijkse kerk’.
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