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Contact
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
parochie h. martinus cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie:
(NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum
is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur – 12.00 uur.
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Pasen, net als Kerstmis een christelijk feest dat
ook niet-christenen aanspreekt. Ook al weten
veel mensen niet meer wat er nu precies ‘gevierd’ wordt. Geen geboorte, maar wel iets dat
er op lijkt, alleen een stuk moeilijker te begrijpen: opstanding uit de dood. Misschien zijn er
daarom wel zo veel symbolen, die kun je wel begrijpen. Misschien is het daarom wel dat de winkels vol liggen met chocolade-eitjes, met kippen
en kuikentjes als versiering, met van alles dat
verwijst naar nieuw leven. Want dat kan iedereen snappen en zeker in de lente, als de natuur
opnieuw begint, lammetjes geboren worden, de
vogels eieren gaan leggen, de bomen uitlopen en
de voorjaarsbloemen op het veld staan. Maar de
opstanding van Jezus verwijst toch vooral naar
de nieuwe kans die de mensheid heeft gekregen.
De vraag is natuurlijk: doen we daar iets mee?
Gelukkig pakken veel jongeren deze uitdaging
op: om met de woorden van Paus Franciscus in
zijn vastenboodschap te spreken: zij willen van
de woestijn die onze aarde dreigt te worden
weer een tuin maken. Doet u mee? Namens de
redactie wens ik iedereen een Zalig Pasen.

Colofon
Dit parochieblad is in een oplage van 1200
exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.
Kopij voor het volgende nummer verwachten
wij uiterlijk op 28 april a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op
redactie@martinuscuijk.nl.
Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Pastoor Theo Lamers

“Pasen”
Paus Franciscus heeft onlangs een geschrift
gepubliceerd getiteld: “Christus vivit” (Christus leeft!). Hij heeft dit geschreven als resultaat van de de jongerensynode die vorig jaar
is gehouden in Rome. Het is een uitgebreide
brief aan de jongeren van de wereld, maar
zeker ook voor volwassen de moeite waard.
Paus Franciscus verkondigt een Levende Christus: “Christus leeft! Hij is onze hoop en op
een wonderlijke wijze brengt Hij jeugd naar
onze wereld en alles wat Hij aanraakt wordt
jong, nieuw, vol van leven. De eerst woorden,
nu, die ik zou willen zeggen tot iedere jonge
christen zijn deze: Christus leeft en Hij wil dat
jij zult leven!”

Christus, van wie we zoveel
houden, die we aanbidden in
de Heilige Eucharistie en herkennen in het lijden van onze
broeders en zusters. Moge de
Heilige Geest jullie bijstaan
als je deze race loopt. De
kerk heeft jullie kracht, jullie
intuitie, jullie geloof nodig.
Wij hebben het nodig! En als
je aankomt waar wij nog niet
zijn, heb het geduld om op
ons te wachten.”
Laten we nu met het Feest
van de Levende Heer, het
feest van Pasen, als gemeenschap samen deze weg gaan!
Zalig Pasen!
Theo Lamers,
pastoor-deken

De woorden waarmee Paus Franciscus jongeren aanspreekt, vieren we bijzonder in de
periode die voor ons ligt: de Goede Week.
Door lijden en sterven heen brengt Christus
ons tot nieuw leven in de Verrijzenis.
We vieren Pasen en worden uitgenodigd om de
Levende Heer te volgen en als christen het
leven ten volle te leven en geven.
Paus Franciscus eindigt de exhortatie als volgt:
“Beste jonge mensen, het is mijn vreugdevolle
hoop dat je blijft rennen in de race die voor je
ligt en iedereen inhaalt die langzaam of angstig is, aangetrokken door het aangezicht van
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Uit de parochie
Klooster Sint Agatha maakt zich
klaar voor nieuw seizoen
In het zomerseizoen, van 1 mei tot en
met 31 oktober, is Klooster Sint Agatha deels opengesteld voor publiek.
Op woensdag-, donderdag-, vrijdagen zondagmiddag van 13.00 tot 17.00
is het Poortgebouw geopend en is de
nieuwe tentoonstelling ‘Kloosters op
een Keerpunt’ te bezichtigen.

Nieuwe tentoonstelling
‘Kloosters op een Keerpunt’
De Nederlandse kloosters maken een
duizelingwekkende verandering door.
Sinds 1960 daalde het aantal kloosterlingen van 50.000 naar minder dan
4.000. Honderden kloostergebouwen
hebben een nieuwe bestemming
gekregen of zijn afgebroken. Het
kloosterleven bevindt zich op een
keerpunt.
Dit gaat gepaard met terugkijken
enerzijds en overdragen anderzijds.
De tentoonstelling brengt beide
aspecten voor het voetlicht.
Wat was de betekenis van het kloosterleven in de afgelopen eeuwen? Wie
zijn de kloosterlingen van de toekomst?
Op vrijdag 3 mei wordt de tentoonstelling feestelijk ingeluid met een
lezing. Na de lezing is er gelegenheid
om zelfstandig de tentoonstelling te
bezoeken en daarna bent u welkom
voor een borrel in het Poortgebouw.
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Creation viert jubileum
met Diner Chantant
Zanggroep Creation bestaat dit jaar
25 jaar. Dat wordt gevierd met een diner waarbij alle zintuigen geprikkeld
worden! Tijdens het Diner Chantant
geniet u, na een welkomstdrankje en
een amuse, van een fraai viergangenmenu. Het menu is met zorg samengesteld en bereid door de leerlingen
van ROC de Leijgraaf. Ook de bediening is in handen van de leerlingen.
Ondertussen wordt u verrast met
mooie zang van het jubilerende
koor Creation. U geniet van oude en
nieuwe nummers die het koor op de
hen kenmerkende stemmige wijze
weet te brengen. Een evenement dat
u niet zou willen missen.
Het Diner Chantant vindt plaats op
maandag 13 mei 2019 bij ROC de
Leijgraaf aan de Jan van Cuijkstraat
52 te Cuijk. Inloop tussen 17.00 en
17.30 uur. Het diner kost € 24,95
inclusief welkomstdrankje en amuse.
U kunt zich telefonisch aanmelden via
telefoonnummer 06-14677970 of per
mail: leijgraaf.creation@outlook.com

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
Valuwe. Het dameskoor o.l.v. Annie
Janssen Lok-Thijssen zal de Eucharistieviering muzikaal opluisteren. Na de

Uit de parochie
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.

Jozefviering - meer hierover vindt u
in de volgende editie.

H. Gerardusbedevaart
Op zaterdag 25 mei 2019 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 79e keer
op bedevaart naar het heiligdom van H.
Gerardus in Wittem. Het thema voor de
komende bedevaart is: Jouw stap naar
de a(A)nder. Het wordt een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid
om onze intenties – ook schriftelijk –
aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Mevr. C. Kersten, Fazantstraat 33,
Gennep Tel: 0485-517420
Email: carla.kersten@tele2.nl
De laatste dag van aanmelding is:
vrijdag 26 april 2019.

Viering Martinusparochie Cuijk
Onderweg naar Pasen
Op woensdag 17 april in de Goede
Week, is er om 10.30 uur weer een
speciale viering voor ouderen en zieken in de Martinuskerk te Cuijk.
Pastoor Lamers en Marieke Drent
zullen voorgaan in deze Eucharistieviering.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door het dameskoor o.l.v. Bert Gerrits
van den Ende. Hiervoor wordt U allen
van harte uitgenodigd. Er kan indien
nodig voor vervoer worden gezorgd.
Na de viering is er gelegenheid om
elkaar weer te ontmoeten en zoals
gewoonlijk is er voor alle aanwezigen
koffie en thee met Paasbrood.
Werkgroep voor ouderen en zieken H.
Martinus, Cuijk

Eenieder die graag deze pelgrimstocht
mee wil maken kan zich aanmelden
bij:
Mevr. N. Lamers,Ketelhuis 90, Gennep
Tel: 0485-511195
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Litugische kalender
Vieringen Goede Week en
Paastijd
St. Martinus
parochiekerk

H. Agatha
St. Agatha

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van
Padua - Vianen

H. Jozef
Cuijk

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Weekend 13 en 14 april
Palmzondag
van het lijden van de Heer
Zaterdag 13 april
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering met
palmwijding m.m.v.
Gemengd koor
Zondag 14 april
09.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met
Palmwijding en samenzang
09.30 uur
 Lambertuskerk Linden
Eucharistieviering met
Palmwijding en samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering
Gezinsviering met Palmwijding m.m.v. Jeugdkoor
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Eucharistieviering met Palmwijding en samenzang
Maandag 15 april
19.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Viering van Barmhartigheid
Bezinningsviering met de
mogelijkheid tot het onvangen van het sacrament
van Boete en Verzoening
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m.m.v. organist
Dinsdag 16 april
19.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Oecumenische vesperdienst in de Goede Week
Woensdag 17 april
10.30 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering voor
Ouderen en Zieken m.m.v.
Dameskoor
19.00 uur
 Kathedrale basiliek H.
Johannes evangelist,
’s-Hertogenbosch,
Chrismamis waaronder de
zegening en wijding van
de oliën
Donderdag 18 april
Witte Donderdag
Viering van de instelling van de
H. Eucharistie, van het sacrament
van het priesterschap en van het
gebod van de naastenliefde.
De laatste avond
met zijn vrienden
brood en beker gedeeld
vuile voeten gewassen
laatste hartenwens:
wees allen één
zien zij het niet aankomen?
die ene die de groep verlaat
het was nacht...
Vader,
blijf je achter mij staan?

Litugische kalender
14.00 uur
 MFA De Valuwe
Eucharistieviering ouderen
en zieken m.m.v. Dameskoor
19.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v.
parochiekoor Katwijk
19.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst met
samenzang
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
Herdenking van het lijden en
sterven van de Heer
Ze spannen Pilatus
voor hun kar
ze spelen vuil spel
ze vreten de massa op
ze vernederen tot en met
ze doden als routine.
We willen eens zien
wie hem zal redden!
15.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
kruisweg
15.00 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Goede vrijdag plechtigheid
16.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
kruisweg voor gezinnen
19.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Goede vrijdag plechtigheid m.m.v. Herenkoor

19.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst
met samenzang
19.00 uur
 ’t Akkertje Vianen
Woord- en gebedsdienst
met CD-muziek
Zaterdag 20 april,
Stille Zaterdag
Ingezwachteld
toelating nodig
voor de begrafenis
wachters of slapers?
ontreddering,
heen en weer geloop
stilte voor de ...
09.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
morgengebed, Lauden van
Stille Zaterdag
10.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
“Swięconka”, zegening paasmandjes Poolse gemeenschap
Weekend 20 en 21 april,
Pasen
Verrijzenis van de Heer
Hij is niet hier,
Hij is verrezen!
De windsels aan de kant...
Mag Hij in jou leven?
Zaterdag 20 april
21.00 uur
 Martinuskerk Cuijk

St. Martinus
parochiekerk

H. Agatha
St. Agatha

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van
Padua - Vianen

H. Jozef
Cuijk

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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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

Paaswake met zegening
van de paaskaarsen en
doopwater voor alle geloofsgemeenschappen van
de parochie, presentatie
van de vormelingen
m.m.v. Zanggroep Creation
Zondag 21 april
09.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v.
De Maasklanken
09.30 uur
 Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v.
parochiekoor
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering. Familieviering m.m.v. Damesen Herenkoor en Jeugdkoor. Met speciale kinderwoorddienst voor de
kinderen
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Eucharistieviering m.m.v.
Dameskoor
15.30 uur
 Martinuskerk Cuijk
Peuter- en kleuterviering
met paaseieren zoeken in
de pastorietuin

H. Lambertus
Linden
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Maandag 22 april
Tweede paasdag
09.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met
samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v.
Herenkoor
Weekend 27 en 28 april
Tweede Zondag van Pasen
Beloken Pasen
Zaterdag 27 april
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering met
samenzang
Zondag 28 april
09.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met
samenzang
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst
met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v.
Dameskoor
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Eucharistieviering met
samenzang

Litugische kalender
Weekend 4 en 5 mei,
Derde Zondag van Pasen
Zaterdag 4 mei
18.00 uur
 ’t Akkertje Vianen
Eucharistieviering m.m.v.
Juvia
19.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Oecumenische dienst
dodenherdenking
Zondag 5 mei
09.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
m.m.v. De Maasklanken
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst
10.30 uur
 Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v.
‘t Akkoordje
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v.
Herenkoor
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Woord- en communiedienst m.m.v. DieDrie
Weekend 11 en 12 mei,
Vierde Zondag van Pasen
Roepingenzondag
Zaterdag 11 mei
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering m.m.v.
‘t Akkoordje

Zondag 12 mei
09.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met
samenzang
10.30 uur
 Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v.
Canthonis (Dodenherdenking)
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v.
Dameskoor
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Eucharistieviering met
samenzang
Weekend 18 en 19 mei,
Vijfde Zondag van Pasen
Zaterdag 18 mei
18.00 uur
 ’t Akkertje Vianen
Eucharistieviering m.m.v.
Vivace
Zondag 19 mei
08.30 uur
 Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering,
Groesbeekse bedevaart
09.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v.
De Maasklanken
10.30 uur
 Martinuskerk Katwijk

St. Martinus
parochiekerk

H. Agatha
St. Agatha

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van
Padua - Vianen

H. Jozef
Cuijk

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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Litugische kalender

St. Martinus
parochiekerk

H. Agatha
St. Agatha

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van
Padua - Vianen

H. Jozef
Cuijk

Eucharistieviering m.m.v.
Genneps vocaal ensemble,
bedevaart ZLTO Land van
Cuijk - noord
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst
met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v.
Jeugdkoor: Eerste Heilige
Communie
11.00 uur
 MFA De Valuwe Cuijk
Eucharistievieringm.m.v.
Dameskoor
13.30 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v.
Jeugdkoor: Eerste Heilige
Communie
Weekend 25 en 26 mei,
Zesde Zondag
Zaterdag 25 mei
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering m.m.v.
Gemengd koor

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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Zondag 26 mei
09.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met
samenzang
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst
10.30 uur
 Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v.
koor Overasselt
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v.
Dameskoor
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Woord- en communiedienst m.m.v. Vivace uit
Vianen
Donderdag 30 mei
Hemelvaart van de Heer
09.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met
samenzang
10.30 uur
 Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v.
Maaslands Glorie uit Beugen

Litugische kalender

St. Martinus
parochiekerk

Leer jezelf om te geven
Deel uw zegeningen
met anderen
Want dat is
de ware essentie van Pasen
Een gezegend Pasen
toegewenst!

H. Agatha
St. Agatha

H. Lambertus
Beers

Dagelijkse en bijzondere vieringen
Dagelijkse Vieringen
Maandag tot en met zaterdag
08.00 uur, Kruisherenkapel St.
Agatha, Eucharistieviering
Woensdag 09.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
(geen viering op 8 mei, 15
mei)
Bijzondere vieringen
Maandag 29 april, 09.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Catharina
van Siena
Vrijdag 3 mei, 09.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest HH. Filippus

H. Antonius van
Padua - Vianen

en Jakobus
Dinsdag 14 mei, 09.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Mathias
Donderdag 16 mei 14.00 uur,
Martinuskerk Katwijk,
Bedevaart KBO Beers - Haps
Zaterdag 18 mei 14.00 uur,
Martinuskerk Katwijk,
Bedevaart Dichterbij
Dinsdag 21 mei, 14.30 uur,
Martinuskerk Katwijk,
Bedevaart ouderen en zieken
Martinusparochie
Vrijdag 31 mei, 09.00 uur,
Martinuskerk Cuijk Feest
Bezoek van Maria aan Elisabeth

H. Jozef
Cuijk

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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1e paasdag
Zondag 21 april
15.30 uur
Martinuskerk
Cuijk

