
Nieuwsbrief Parochie Heilige Martinus – Januari 2013 

omvat de geloofsgemeenschappen: 

Heilige Agatha – Sint Agatha 

Heilige Lambertus – Beers 

Heilige Jozef – Cuijk 

Sint Martinus – Cuijk 

Heilige Martinus – Katwijk-Klein Linden 

Heilige Antonius van Padua – Vianen      Parochiesecretariaat: 

Kerkstraat 10 

5431 DS Cuijk 

tel. 0485.312555 

email: info@martinuscuijk.nl 

 

Beste parochianen, 

 

 

Op 1 januari 2013 is de nieuwe parochie Heilige 

Martinus opgericht, waarmee een nieuwe fase 

van ons kerk-zijn van start gaat.  

Via deze nieuwsbrief wil het nieuwe 

parochiebestuur u zo spoedig mogelijk de 

eerste informatie geven over de nieuwe 

situatie. 

 

Met ingang van 1 januari is de 

bestuursbevoegdheid van de oude besturen van 

de afzonderlijke parochies overgedragen aan 

het bestuur van de nieuwe parochie. De 

samenstelling van dit bestuur vindt u op de 

achterzijde van deze nieuwsbrief. U zult hiervan 

in de dagelijkse gang van zaken in elk van de 

vroegere afzonderlijke parochies meestal weinig 

van merken. 

 

Om de contacten in iedere 

geloofsgemeenschap zo soepel mogelijk te 

laten verlopen wordt in iedere 

geloofsgemeenschap een “Contactgroep 

Rondom de Toren” opgericht. Deze mensen 

kunt u aanspreken voor vragen of informatie. 

Wellicht weten zij in deze overgangsfase niet 

altijd meteen het antwoord, maar zullen de 

wegen bewandelen om deze antwoorden te 

verkrijgen. Informatie hierover vindt u ook op 

de achterzijde. 

 

U kunt voor informatie ook altijd terecht op het 

parochiesecretariaat. Dit is tijdens werkdagen 

bereikbaar tussen 9.30 uur en 12.00 uur. Voor 

dringende gevallen zoals een uitvaart en het 

sacrament van de ziekenzalving kunt u bij 

afwezigheid het antwoordapparaat afluisteren. 

Hierop zult u worden doorverwezen en kunt u 

eventueel het antwoordapparaat inspreken. U 

wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

 

Deze nieuwe situatie zal in het begin wellicht 

wat vreemd of onwennig zijn. Maar als bestuur 

zijn we er zeker van dat we samen een goede 

weg naar de toekomst kunnen vinden en 

maken. Hierbij zijn de plaatselijke 

geloofsgemeenschappen rondom iedere toren 

van groot belang. Hun inzet en betrokkenheid, 

zowel pastoraal als financieel, bepalen mede de 

mogelijkheden voor de toekomst. 

 

Op zondag 24 februari a.s. zal de presentatie 

van de nieuwe parochie en de installatie van de 

pastoor plaatsvinden. Hiervoor zult u op een 

later tijdstip nog een uitnodiging ontvangen. 

Waar nodig zullen wij u via dergelijke 

nieuwsbrieven informeren over de stand van 

zaken in de nieuwe parochie. In overleg met de 

commissie communicatie zal bekeken worden 

hoe de parochiecommunicatie in de toekomst 

plaats zal vinden. 

 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij als 

bestuur ook van de gelegenheid gebruik maken 

om u van harte een Zalig Nieuwjaar toe te 

wensen voor uzelf en allen die u dierbaar zijn. 

Tevens willen wij de wens uitspreken om samen 

op te mogen trekken naar de toekomst, om de 

Goede Boodschap van ons geloof samen te 

delen, krachten te bundelen en een open 

gemeenschap te vormen. 

 

Namens het parochiebestuur, 

pastoor Theo Lamers 



Bestuur parochie H. Martinus 

Theo Lamers pr, pastoor en voorzitter 

Piet van de Koolwijk, vice-voorzitter 

Antoon Janssen, secretaris 

Ger Langen, penningmeester 

Ton Gijsbers, lid gebouwen 

Wilfred de Koning, lid communicatie 

vacature 

 

Secretariaat – Parochiecentrum –  

Pastorie H. Martinus 

Kerkstraat 10 

5431 DS Cuijk 

tel. 0485.312555 

email: info@martinuscuijk.nl 

het parochiecentrum is op werkdagen 

bereikbaar van 9.30 uur – 12.00 uur. 

 

Contactgroepen Rondom de Toren 

geloofsgemeenschap H. Agatha – St. Agatha 

Thea Hermans   315892 

Peter Hendriks  314030 

Dion Jilesen   312097 

 

geloofsgemeenschap H. Lambertus – Beers 

Harrie van Haren  314333 

Sjaak van de Burgt  316520 

 

geloofsgemeenschap H. Jozef – Cuijk 

Frans van den Bogaard 315742 

Peter Hendriks  0620498913 

Wim Hofmans   313998 

 

geloofsgemeenschap St. Martinus – Cuijk 

Maarten Hermens  0643138081 

Henriëtte van de Lockant- Heijltjes 

    318029 

 

geloofsgemeenschap H. Martinus – Katwijk 

Ria van Kempen  317612 

Willy Suppers   316760 

Ton Lukassen   314633 

 

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua – 

Vianen 

Jacqueline Lamers-Manders 321008 

Thea Scheers-Jans  320137 

 

 

 

Misintenties 

Intenties kunnen in de diverse 

geloofsgemeenschappen op de volgende 

plaatsen worden ingeleverd: 

Geloofsgemeenschap H. Agatha: 

pastor Kees Michielse, 318277 

 

Geloofsgemeenschap H. Lambertus: 

Harrie van Haren, Gildeweg 30, tel. 314333 

 

Geloofsgemeenschap H. Jozef: 

Jozefkerk, De Valuwe 2, tel. 312223 

 

Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 

Parochiecentrum, Kerkstraat 10, tel. 312555 

 

Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 

Jan de Vocht, De Boggerd 20, 315609 

Ria van Kempen-Jeursen, Mariagaarde 17,  

 tel. 317 612 

 

Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua 

Brievenbus pastorie Franssenstraat 64, 

Spreekuur, Franssenstraat 64 (donderdag 19.00-

20.00 uur) 

 

Uitvaarten 

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen 

naar het parochiecentrum/secretariaat: 

Kerkstraat 10, tel. 312555. 

Of bij de plaatselijke geloofgemeenschappen: 

Geloofsgemeenschap H. Agatha: 318277 

Geloofsgemeenschap H. Lambertus: 314333 

Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233 

Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 

 312555 

Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 

 317612 

Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 

 320137 

 

Pastoraat en noodgevallen 

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo 

Lamers. Hij is te bereikbaar via het 

parochiecentrum. Dit nummer is ook 

beschikbaar voor noodgevallen als 

ziekenzalving en melding van overlijden. Bij 

afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat 

doorverwezen.


