Nieuwsbrief april 2013
Met een goed gevoel kan ik samen met het parochiebestuur terugkijken op de startviering en
mijn installatie op 24 februari jongstleden.
Het was een mooie viering met de bisschop
waarin het nieuwe logo en een eerste parochieblad gepresenteerd mochten worden. Het was
bijzonder om met zovelen uit alle geloofsgemeenschappen deze start te mogen maken.
Daarvoor een bijzonder woord van dank aan allen die op welke wijze dan ook medewerking
hebben verleend aan het slagen van deze dag.
Zowel het bestuur als ikzelf mochten vele felicitaties in ontvangst nemen in de Streekschouwburg. Het was fijn dat we elkaar in een ontspannen sfeer mochten ontmoeten en leren kennen.
Wij hopen in deze sfeer samen de toekomst tegemoet te mogen gaan.
De twee weken na deze viering heeft bij mij de
griep toegeslagen. Deze keer is het helaas niet
aan mij voorbij gegaan en nog steeds is de energie nog niet met volle 100 procent terug. Gelukkig hebben de collega's in het volgende weekend diensten van mij overgenomen, zodat alles
zijn doorgang kon vinden, als gepland.
Dit betekent dat er in deze weken helaas wat
werk is blijven liggen en ik een achterstand in te
halen heb, maar dat komt zeker weer op orde.
Ondertussen zijn in de diverse geloofsgemeenschappen gesprekken op gang gekomen over
het liturgisch rooster. Wij zijn blij dat we een
groot aantal opbouwende en positieve reacties
mochten ontvangen van mensen en groepen
die hierover willen nadenken om tot een goede
invulling te komen.
Het aantal reacties en ideeën heeft er toe geleid dat het niet haalbaar is om met Pasen het
nieuwe rooster zijn ingang te laten vinden. We
vinden het niet goed om dit overhaast te doen
gezien de diverse voorstellen die zijn binnengekomen. Daarvoor is nog wat meer overleg nodig. Een aantal kleinere wijzigingen wat betreft

tijden, zal al wel met Pasen plaatsvinden, daar
de kruisheren graag vanaf Pasen gezamenlijk als
gemeenschap op zondag de eucharistie willen
vieren. U vindt de wijzigingen voor de maand
april in het liturgisch rooster in deze nieuwsbrief.
We hebben besloten om de bestaande liturgische tijden en aantal vieringen tot juli zoveel
mogelijk te handhaven. In de tussentijd willen
we middels gesprekken tot de samenstelling
van het nieuwe liturgische rooster komen. Dit
rooster zal dan met de vakantietijd kunnen starten.
Ondertussen heeft de nieuwe parochie ook de
nieuwe media omarmd. Een facebookpagina is
in de maak maar de parochie is al wel te volgen
op Twitter: @MartinusCuijk. We proberen daar
foto's en activiteiten met u te delen. Mocht u
via uw computer of telefoon toegang tot Twitter hebben, dan vinden we het uiteraard erg
leuk als u ons wilt “volgen”, zoals dat in twittertermen heet.
Overigens liggen in de diverse kerken nog voldoende parochiebladen om mee te nemen en
te lezen. U kunt de digitale versie vinden op de
website van de geloofsgemeenschap H. Jozef:
www.parochiecuijk.nl.
We mochten afgelopen week de nieuwe paus
Franciscus verwelkomen. Bidden we dat hij de
kerk weet te inspireren en bemoedigen naar de
toekomst toe.
Tot slot wensen we alle kinderen die komende
maand hun Eerste Communie gaan ontvangen
en alle tieners die het sacrament van het Vormsel gaan ontvangen een mooie voorbereiding
toe en een feestelijke dag.
En uiteraard voor iedereen een Zalig Pasen!
Namens het parochiebestuur,
pastoor Theo Lamers

Liturgisch rooster April
Kerk

Datum Witte Donderdag
28 maart

Goede Vrijdag
29 maart

Zaterdag 30
maart
Paaswake

Zondag 31 maart Weekend
Eerste Paasdag 6 en 7 april

Weekend
13 en 14 april

Weekend
20 en 21 april

Weekend
27 en 28 april

Zaterdag 19.00 uur Zaterdag 19.00 uur
Dameskoor
Zondag 11.00 uur
Zondag 11.00 uur
Herenkoor

St. Martinus 10.00 uur Viering
parochiekerk met ouderen en
zieken
19.00 uur
Dameskoor

15.00 uur Kruisweg 21.00 uur
Samenzang
Creation
19.00 uur
met vormelingen
Avonddienst
Herenkoor

11.00 uur
Dames en
Herenkoor
15.30 uur
Peuter en
kleuterviering

Zaterdag 14.30 uur
Vormselviering met
Juvia; 's Avonds
geen viering
Zondag 11.00 uur
Herenkoor

Zaterdag 19.00 uur
Creation
Zondag 11.00 uur
Samenzang

H. Agatha
St. Agatha

19.00 uur
Avonddienst
Maasklanken

9.30 uur
Creation

Zaterdag 19.00 uur
Zondag 9.30 uur
Maasklanken (o.v.)

Zaterdag 19.00 uur Zaterdag 19.00 uur Zaterdag 19.00 uur
Zondag 9.30 uur
Zondag 9.30 uur
Creation
Maasklanken (o.v.) Zondag 9.30 uur
Maasklanken (o.v.)
Zondag 11.00 uur
Eerste Communie

15.00 uur Kruisweg
met vormelingen

11.00 uur
Together

Zaterdag 19.00 uur
Gemengd koor

Zondag 10.30 uur
Eerste Communie

Zaterdag 19.00 uur Geem
Gemengd koor

15.00 uur Kruisweg 21.00 uur
Dameskoor
Crescendo

11.00 uur
Jozefcantorij

Zondag 11.00 uur
Presentatie EHC –
Jeugdkoor (o.v.)

Zondag 11.00 uur
Samenzangp

Zondag 11.00 uur
Crescendo

Zondag 11.00 uur
Jozefcantorij

9.30 uur
Parochiekoor

Zondag 9.30 uur
Parochiekoor

Zondag 9.30 uur
Parochiekoor

Zondag 9.30 uur
Parochiekoor

Zondag 9.30 uur
Parochiekoor

11.00 uur Juvia

Zaterdag 18.00 uur
Dameskoor De
Uitkomst – Cuijk

Zondag 10.00 uur Zondag 11.00 uur
Woord- en
Eerste Communie
Communiedienst –
Vivace

19.00 uur
Maasklanken

H. Lambertus
Beers
H. Jozef
Cuijk

14.00 uur
Viering met zieken

19.00 uur
Maasklanken

H. Martinus
Katwijk
H. Antonius
Vianen

19.00 uur Kruisweg
Allegro Vivace

Tweede Paasdag:
Martinuskerk – Cuijk: 11.00 uur Herenkoor
Jozefkerk – Cuijk: 11.00 uur: Dameskoor
Dagelijkse viering: 11.15 uur Kruisherenklooster – St. Agatha
Iedere woensdag 19.00 uur: Jozefkerk – Cuijk
Bijzondere vieringen:
Eerste vrijdag 5 april: 9.00 uur Martinuskerk – Cuijk
Maandag 8 april: Maria Boodschap (hoogfeest, verplaatst van 25 maart ivm Goede
Week), 19.00 uur Martinuskerk – Cuijk
Donderdag 25 april: H. Marcus (Feest), 19.00 uur Martinuskerk – Cuijk
Maandag 29 april: H. Catharina van Siëna (Feest), 19.00 uur Martinuskerk – Cuijk

Zondag 10.30 uur
Opening Kerkplein
alle koren

Contactadres parochie:
Parochiecentrum: Kerkstraat 10, 5431 DS Cuijk, 0485.312555, info@martinuscuijk.nl
Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat
of bij de plaatselijke geloofgemeenschappen:
Geloofsgemeenschap H. Agatha:
Geloofsgemeenschap H. Lambertus:
Geloofsgemeenschap H. Jozef:
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk):
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk):
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua:

318277
314333
312233
312555
317612
320137

