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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.
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Wow! Wat een nieuws, vers van de pers! Mijn redactionele bijdrage stond al redelijk in de verf, maar er moet een stukje uit:
Theo is per 1 juni aangesteld als part-time vicaris-generaal van
ons bisdom! Meer leest u erover verderop in het blad en natuurlijk
in de media. Van harte gefeliciteerd, Theo, veel inspiratie in de
komende tijd gewenst! En fijn dat je nog blijft!
We zijn, als u dit leest alweer bijna aan het einde gekomen van
de Mariamaand, een maand die voor veel mensen zeer inspirerend
is. Omdat Maria nog steeds veel mensen aanspreekt, letterlijk
en figuurlijk. En waarom? Omdat zij zo dicht bij iedereen staat,
misschien nog wel het meest bij de vele moeders die in haar een
moeder, een lotgenote of een vriendin zien die hen door haar
voorbeeld een inspiratie is. En misschien is dat dan ook maar de
gedachte die ik aan u voor wil leggen: wie is Maria voor u?
Kent u de litanie van Loreto? Het is een gebed waarin God om
ontferming wordt gevraagd en waarin Maria in 51 namen gevraagd
wordt om mee te bidden voor de intenties van de persoon die
de rozenkrans bidt. Deze 51 namen van Maria zijn een bron voor
meditatie en bezinning.
Op het eerste gezicht
zien we mooie, misschien
wat overdreven of vergezochte titels uit een
verleden waar stof op is
gekomen. Anderen zien
er een rijkdom aan Ouden Nieuwtestamentische
beelden, aan theologische
interpretaties en handreikingen om te reflecteren
op Jezus. Voor ieder een
eigen interpretatie. En dat
is juist zo mooi!
Verderop in de Mantel
vindt u de tekst.
Namens de redactie,
Annemarie Emmen

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 1 juni
a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.
Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Pastoor Theo Lamers
Ik ben bijzonder dankbaar voor het
vertrouwen dat de bisschop mij met
deze opdracht gegeven heeft en Ik hoop
dat ik op uw gebed mag rekenen voor de
taak die mij is toevertrouwd.

“Een uitdaging”
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord of gelezen dat ik door
mgr. De Korte per 1 juni benoemd ben tot vicaris-generaal van
ons bisdom. Afgelopen tijd heeft deze vraag mij veel bezig
gehouden en heb ik uiteindelijk ja gezegd op zijn verzoek.
Daarbij waren 2 neven-opmerkingen voor mij erg fijn bij deze
vraag, namelijk dat ik voor 50% in de parochie Cuijk mag blijven en dat de bisschop op korte termijn (naast de benoeming
van Marieke Drent!) zal zoeken naar priesterlijke ondersteuning in onze parochie.
Wellicht zal bij velen de vraag op komen wat een vicaris-generaal nu is. Ik probeer het kort en bondig even uit te leggen,
al zal ik het zelf ook nog moeten ontdekken en ervaren in
praktijk! Daar vertel ik u in de toekomst vast nog eens over.
Een vicaris-generaal staat de bisschop bij in het bestuur van
het bisdom en heeft voor het bisdom dezelfde bestuurlijke
bevoegdheid als de bisschop. In ieder bisdom is tenminste 1
vicaris-generaal.
Mijn hoofdtaak zal “moderator van de curie” worden, zeg
maar een soort hoofd van het bisdomkantoor.
Ook ga ik deel uitmaken van de staf van het bisdom waarvan
naast de bisschop en de hulpbisschop (die tevens vicaris-generaal is) ook de econoom en de kanselier (de ambtelijk secretaris van het bisdom) deel uit maken. Zij vormen de bestuurlijke
kern van het bisdom.
Daarnaast zal ik vormheer worden en in een aantal dekenaten
van ons bisdom, in naam van de bisschop het vormsel mogen
gaan toedienen.
En waar nodig zal ik de bisschop mogen vertegenwoordigen bij
bijeenkomsten of vieringen als hijzelf of de hulpbisschop niet
in de gelegenheid zijn.
De overige taken zullen nog verdeeld moeten worden als mijn
benoeming is ingegaan.
Tegelijkertijd betekent dit dat ik het werk als gedelegeerde
voor jeugd en jongeren in het bisdom op moet geven. Dat vind
ik uiteraard heel jammer. Maar wellicht mag ik ze nu in een
andere functie gaan ontmoeten!
Ik ben ook heel blij dat ik in de parochie Cuijk mag blijven. Ik
was al regelmatig afwezig voor het bisdomwerk, dus daar zal
niet veel in veranderen en tegelijkertijd gaan we er nog een
priester bij krijgen in de parochie. Ik zal in de toekomst zeker
nog eens schrijven over mijn ervaringen – zover ik dat kan.

Theo Lamers,
pastoor-deken

Pinksteren vandaag
Je kent ze wel:
mensen met ontzettend veel moed,
te midden van lijden en miserie
die toch niet opgeven,
die hoopvol,
ja zelfs vreugdevol blijven
en niet verzanden in klagen.
Je kent ze wel:
het zijn mensen met een goede geest.
Misschien ben je zelf wel zo’n mens.
Geef toe:
zo’n goede geest is toch meer
dan resultaat van mensen.
Je kent ze wel: de groepen van mensen
die meeleven en begaan zijn met elkaar,
die vriendelijk en geduldig
met elkaar omgaan,
die in de eerste plaats
het goede zoeken in elke mens,
die het goede ook uitspreken,
danken en waarderen.
Je kent ze wel:
het zijn de groepen met een goede geest.
Misschien behoor je zelf wel
tot zo’n groep.
Geef toe: zo’n geest is toch meer
dan het resultaat van mensen samen.
God, geef ons uw geest,
uw moed en kracht.
Leer het ons af om te klagen
en vuur ons aan om te zien
en te zeggen wat mogelijk is.
Maak ons mild en geduldig.
Help ons te hopen,
te geloven in de toekomst,
zelfs als er geen verstandige reden is.
Luc Vandenabeele
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Het parochiebestuur

“Bouwt aan de toekomst”
De laatste maanden hebben de bestuursvergaderingen veelal
het karakter van een bouwvergadering gehad. Op dit moment
lopen er vele onderhoudsprojecten in onze parochie.
Zo zal eind mei de restauratie aan het dak van de Sacristie te
Katwijk aanvangen, hiervoor hebben we een subsidie van bijna
€ 40.000 ontvangen! We hebben met Leidekker Van de Kimmenade goede afspraken gemaakt om zo overlast in de buurt
en schade aan de kerktuin tot een minimum te beperken. Naar
verwachting zullen de werkzaamheden 2-3 weken duren.
Ook in Linden zijn we in voorbereiding tot het renoveren van
het dak van de pastorie. Op dit moment wordt er gekeken naar
de keuze van leien van de aanbiedende leidekkers.
Zoals we in de vorige Mantel ook al gemeld hebben, hebben de
toegang en parkeervoorziening voor het kerkhof in Vianen onze
aandacht. Inmiddels hebben we een aantal besprekingen met
de Gemeente Cuijk gehad en hebben we een aantal mogelijkheden besproken. Een voorstel om een nieuwe ingang te maken
aan de Vendelierskamp is helaas door de Gemeente afgewezen.
Er ligt nu een nieuw voorstel op tafel, waarbij we op eigen
grond aanpassingen moeten maken. We verwachten dat de Gemeente dit voorstel zal goedkeuren, zodat we snel daarna het
plan kunnen uitwerken. Zodra deze voorziening getroffen is,
kunnen we ook verder met het volgende project, een kaarsjeskapel op het kerkhof. Samen met de Geloofsgemeenschap gaan
we dan om tafel om te komen tot een plan.
In Beers lijkt het proces in een stroomversnelling te komen,
vanuit de Gemeente is er alle medewerking, desondanks
moeten formaliteiten volgens vaststaand stramien uitgevoerd
worden. In dit kader moet er nog een omgevingsvergunning en
bestemmingsplanwijziging afgegeven worden. Een onderdeel
hiervan is ook de parkeerproblematiek, samen met de Gemeente is hier gezocht naar een oplossing. Deze is gevonden
door een parkeervoorziening aan de overzijde van de provinciale weg aan te leggen. In de komende maanden zal er nog een
bijeenkomst met de inwoners van Beers belegd worden om zo
de ontwikkelingen met hen te delen. Wanneer bovenstaande
procedures voorspoedig verlopen, dan zou het denkbaar zijn
dat we in het 4e kwartaal de kerk kunnen overdragen aan de
nieuwe eigenaar.
Op pastoraal niveau hebben we Marieke Drent de afgelopen
maanden in de parochie voorgesteld. Haar welkomstviering was
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er zeker een van een warm ontvangst…
fijn om te zien dat er vanuit alle geloofsgemeenschappen vele vertegenwoordigers aanwezig waren. Marieke zal de
laatste maanden van het Communie- en
Vormselproject samen met Theo Lamers
uitvoeren. Vanaf aankomend jaar zal Marieke deze projecten zelfstanding gaan
uitvoeren.
Marieke heeft ook in de kerken van de
parochie kennis gemaakt met parochianen en is ze in dialoog met de contactgroepen om te kijken waar ze ondersteunend kan werken. In de korte tijd
van nog geen 2 maanden heeft Marieke
al een enthousiaste indruk achtergelaten…!
We zijn blij te kunnen melden dat we
vanuit de Paters van Handel, Pater
Callistus mogen verwelkomen…hij zal
in de komende tijd meer in onze kerken
te zien zijn, aangezien we door afwezigheid van Pastoor Küppers pastorale
assistentie goed kunnen gebruiken. Pater
Callistus is afkomstig uit Nigeria en is al
2 jaar in Nederland. Een aantal geloofsgemeenschappen hebben hem al ontmoet en waren onder de indruk van zijn
Nederlands.
Tenslotte, heeft u de folder voor de
Kerkbalans ontvangen, we hopen van
harte dat u ons hiermee blijft ondersteunen. De kerkbalans is en blijft de
belangrijkste inkomensbron voor de
parochie, hieruit worden niet alleen
kosten aan de kerken betaald, maar ook
de kosten voor het pastoraat. Immers,
met of zonder kerk worden nog steeds
in elke geloofsgemeenschap in dezelfde
frequentie eucharistievieringen aangeboden!

Wij feliciteren onze vrijwilligers die
onlangs de Koninklijke onderscheiding
mochten ontvangen.
-Dhr. Max Maselaman
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
-Hennie Minten-Heijl
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Pastoor-deken Theo Lamers
vicaris-generaal, zal deken Lamers zijn
taak als gedelegeerde voor jeugd en jongeren beëindigen. De andere taken die hij
momenteel vervult, zullen in de komende
periode tegen het licht gehouden worden
en waar nodig worden herzien.

“Benoeming”
donderdag 16 mei 2019
Heden middag heeft Mgr De Korte de volgende mededeling gedaan:
Bisschop Gerard de Korte heeft pastoor-deken drs. Theo Lamers
per 1 juni a.s. benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom van
’s-Hertogenbosch.
Hiermee wordt voorzien in de vacature die is ontstaan na het
vertrek van vicaris-generaal Ron van den Hout, thans bisschop
van Groningen-Leeuwarden.
Het betreft een halftime benoeming als vicaris-generaal. Daarnaast blijft Theo Lamers in zijn parochie werkzaam.
Theo Lamers werd op 8 maart 1971 geboren te Boxmeer. Hij
studeerde pastoraal theologie in Heerlen en Nijmegen. Na zijn
afstuderen was hij werkzaam als pastoraal werker in diverse
parochies in de regio’s Cuijk en Mill. Hij werd op 29 mei 2010
door bisschop Antoon Hurkmans tot priester gewijd. Vanaf 2013 is
hij pastoor van de fusieparochie H. Martinus te Cuijk. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde
voor jeugd en jongeren. Sinds 2016 is hij deken van het dekenaat
Boxmeer – Cuijk – Gemert. In 2017 werd hij waarnemend pastoor
in de parochie H. Willibrordus te Gemert.
In onderling overleg zal na het aantreden van deken Lamers binnen de bisdomstaf een nieuwe taakverdeling worden vastgesteld.
De werkzaamheden van de vertrokken vicaris-generaal Van den
Hout werden de afgelopen twee jaar intern opgevangen.
Een vicaris-generaal heeft als taak de bisschop bij te staan in het
bestuur van het bisdom.
“Ik ben al geruime tijd van mening dat een versterking van de
staf gewenst is en dat een tweede vicaris- generaal, naast hulpbisschop Mutsaerts, voor het bestuur van ons grote bisdom wenselijk is”, zegt bisschop Gerard de Korte. “Pastoor-deken Theo
Lamers heb ik leren kennen als een gelovig priester, een harde
werker en een hartelijk mens die mensen kan verbinden. Ik ben
daarom blij dat hij positief heeft gereageerd op mijn verzoek om
het bestuur van ons bisdom te komen versterken.”

De staf van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bestaat per 1 juni uit bisschop
Gerard de Korte, hulpbisschop en vicarisgeneraal Rob Mutsaerts, vicaris-generaal
Theo Lamers, kanselier Vincent Peters en
econoom Wil van de Molengraft.
De benoeming van Theo tot vicarisgeneraal heeft ons als bestuur evenals u
verrast, het is een benoeming die zeker
als een grote verdienste mag worden beschouwd, immers hij wordt in deze functie
de directe assistent van de bisschop.
Natuurlijk hebben wij ook geconcludeerd
dat deze aanstelling mogelijk een beperking kan zijn in zijn functioneren in onze
parochie.
In gesprekken met hem hebben we kunnen
vernemen dat zijn werkzaamheden als gedelegeerde jeugd en jongeren (op papier
0,1 FTE) zal komen te vervallen. Daarnaast
zijn we in de gelukkige positie dat Marieke
Drent al werkzaamheden van Theo overneemt en dat we momenteel assistentie
krijgen van Pater Callistus uit Handel.
De bisschop heeft tevens toegezegd dat
op korte termijn gekeken wordt naar de
benoeming van een tweede priester in de
parochie. Daarnaast zal op termijn gezocht worden naar een oplossing voor de
overige werkzaamheden die hij momenteel in opdracht van de bisschop vervult.
Wij feliciteren Theo van harte met deze
bijzondere benoeming en wensen hem
veel succes en Gods zegen.
Het Parochiebestuur

De bisschop zal op korte termijn voorzien in pastorale ondersteuning voor de Martinusparochie. Vanwege zijn aanstelling tot
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Uit de parochie
Taizéviering 14 juni
Ook in 2019 zijn er Taizévieringen in de Martinuskerk. In
deze vieringen nemen zingen en stilte een belangrijke
plaats in. We zingen liederen van de oecumenische 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, meditatieve inkeer en zingend bidden. Inspirerende momenten
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.

naar Medjugorje op bedevaart gaan en de overvloedige
vruchten van genade die daaruit voortvloeien, maakt deze
beslissing deel uit van de speciale pastorale aandacht die
paus Franciscus aan die realiteit wil besteden, gericht op
het bevorderen en bevorderen van de vruchten van het
goede, zei Gisotti nog. Volgens de Vaticaanse perschef zal
de beslissing van de paus de apostolische visitator helpen
om – in samenwerking met de plaatselijke bisschoppen –
de relaties met de priesters die belast zijn met de organisatie van bedevaarten naar Medjugorje te verbeteren. Het
zal hen toelaten de bedevaarders correct en goed voor te
bereiden, door hen de nodige informatie en aanwijzingen
te bezorgen om die bedevaarten op een vruchtbare manier te kunnen leiden.

Datum: 14 juni
Aanvang: 19.00 uur
De toegang is vrij. Een kleine bijdrage voor de koffie of
thee wordt op prijs gesteld. Voel je welkom in deze momenten van samen zijn!

Jubileum Zanggroep Creation
In juni is het 25 jaar geleden
dat Zanggroep Creation werd
opgericht. Creation is een
samensmelting van de koren
Joy uit St. Agatha en Sjaloom
uit Cuijk. De afgelopen 25
jaar heeft Creation zowel
binnen als buiten de kerk
optredens verzorgd. Te denken valt hierbij aan Cultureel
Cuijk, kerstconcert met de harmonie en het succesvolle
gospelconcert. Creation viert dit jubileum op zaterdag 29
juni met leden en oud-leden. Tijdens deze middag zullen
leden en oud-leden samen de viering muzikaal voorbereiden. De viering begint deze avond al om 17.00 uur.
Creation zal tijdens deze mis nummers zingen uit haar
25-jarig bestaan. Wij hopen op een volle Martinus kerk!

De overige vieringen zijn dit jaar op:
- 13 september
- 13 december
De werkgroep Taizévieringen Cuijk
Marcel en Gita Siebers, Henny van Hoof, Jean Louis Bekkers, Kees Berkhout en Wilma Lems

Paus laat bedevaarten naar Medjugorje toe
De persdienst van de H. Stoel onderstreept dat de toestemming niet betekent dat paus Franciscus de verschijningen in Medjugorje als authentiek erkent.
Zoals vanmorgen gezamenlijk aangekondigd door mgr.
Henryk Hoser, de bijzondere apostolische visitator voor
de parochie van Medjugorje, en de apostolische nuntiatuur in Sarajevo, heeft paus Franciscus toestemming
gegeven om bedevaarten naar Medjugorje te organiseren,
antwoordde Alessandro Gisotti, interim-directeur van de
persdienst van de Heilige Stoel, zondagmorgen op vragen
van journalisten. Gisotti haastte zich om meteen eraan
toe te voegen dat die pauselijke toestemming niet mag
geïnterpreteerd worden als een officiële erkenning van
de verschijningen in het erg populaire bedevaartsoord in
Bosnië-Herzegovina. Die vereisen nog altijd een onderzoek
door de Kerk, onderstreepte Gisotti. Daarom moet worden
voorkomen dat dergelijke bedevaarten verwarring of dubbelzinnigheid op leerstellig vlak creëren. En dit geldt ook
voor de voorgangers van welke orde en graad ook, die van
plan zijn om naar Medjugorje te gaan en daar voor te gaan
of te concelebreren in een plechtige viering.
Rekening houdend met de aanzienlijke stroom mensen die
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Bron: Vatican News

Muziek in de Martinus
Zondag 22 september 2019:
Concert Severijnorgel door Léon Berben
Zaterdag 12 oktober 2019:
O Sacrum Convivium door Nederlands Kamerkoor
Zondag 27 oktober 2019:
Concert Severijnorgel door Pieter Dirksen
Donderdag 6 februari 2020:
Teleman met Aisslinn Nosky door Holland Baroque en
Aisslinn Nosky
Dinsdag 7 april 2020:
De Mattheus Passie door Sharon Kips, Job Hubatka, Jan Rot
en Tango Extremo
Zondag 3 mei 2020:
Frizzamento! Door Combattimento
Zondag 31 mei 2020:
Kroon op Severijn door Tineke Steenbrink (orgel) en Lambert Colson (cornetto)
Voor meer informatie zie www.schouwburgcuijk.nl

Van de geloofsgemeenschappen
Rondom de
Martinustoren Cuijk
We mogen terugkijken op een mooie periode:
-een ingetogen en sobere veertigdagentijd, met een bijzonder hoogtepunt in de vorm van de presentatieviering
van Marieke! Even was de kerk weer aangekleed met alle
kleuren van onze geloofsgemeenschappen rondom het Martinusbeeld.
-een sfeervolle goede week: de kleurige Palmpasens, de
bijzondere handwassing met Witte Donderdag (dit jaar met
het parochiekoor van Katwijk), mooie kruiswegen en Goede
Vrijdagdienst, een feestelijke Paaswake en Paasvieringen
voor heel klein (peuter- kleuter) en groot (vormelingen,
volwassen dopeling en vele anderen).
-een prachtig koninklijk lintje voor Hennie Minten, één van
onze parochievrijwilligsters van o.a. de werkgroep ouderen
en van de poetsploeg. Van harte proficiat!
Maar vooral ook zien we uit naar wat ons tot de “rust” van
de zomer nog te wachten staat:
-de kerkwachten hebben hun eerste “werkweken” met de
openstelling van de kerk weer gehad en de eerste honderden bezoekers weer mogen ontvangen. (Mocht u zin en tijd
hebben om zo nu en dan een paar uurtjes te helpen, dan
kunt u gerust contact met ons opnemen!)
-we zien uit naar het feest van de Eerste heilige communie
(19 mei), 25 kinderen uit onze parochie zullen voor het eerst
deel nemen aan de eucharistie.
-we kijken uit naar de dankviering van de communicanten
en de start van een nieuw project de “kinderkaravaan” (2
juni).
-we mogen op 7 juni mgr. Mutsaerts ontvangen die het sacrament van het vormsel zal toedienen.
-op zaterdag 29 juni is er een bijzondere viering om 17 uur
waarin het jubileum van Zanggroep Creation wordt gevierd.
-en we sluiten het seizoen af op de eerste zondag van de
vakantie op 7 juli met het feest van de Zoete Moeder van ’sHertogenbosch met aansluitend het traditionele kerkpleinconcert van de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino.
Kortom, er is komende maanden nog van alles te beleven!
Een zoektocht die komende tijd voor ons ligt is die naar
misdienaars en acolieten, zowel voor de weekenden als voor
uitvaarten. Wilt u ons misschien helpen?
Contactgroep rondom de Martinustoren

Rondom de Jozeftoren
Koninklijke onderscheiding
Op vrijdag 26 april 2019, daags voor Koningsdag, is
Max Maselaman koninklijk onderscheiden met de benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau!
Max: ook namens de Contactgroep en de geloofsgemeenschap van de H. Jozef van harte gefeliciteerd
met deze mooie onderscheiding!
Je bent bestuurslid en secretaris geweest van het parochiebestuur van de H. Jozef en daarmee heb je veel
vrijwilligerswerk verricht voor onze geloofsgemeenschap. En ook nu als beheerder van de MFA kunnen we
altijd een beroep op je doen, als dat nodig is: nogmaals hartelijk dank daarvoor!
Kaarsjeskapel H. Jozef: glasplaten
Aan de achterzijde van de kapel zijn glasplaten aangebracht, 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!
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 vieringen 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
Jozefdagviering 17 maart 2019
Zoals gebruikelijk ieder jaar, vieren we als Jozefgeloofsgemeenschap onze Jozefdagviering op of rond de
19e maart, de dag van onze patroonheilige: dit jaar
was het op zondag 17 maart!
Het is was jaar toch óók weer een bijzondere Jozefdagviering: vorig jaar was het in het parochiezaaltje,
dat toen nog even dienst deed als Jozefkerk!
En dit jaar dus voor de 1e keer in de MFA De Valuwe!
De Jozefdag is ook juist de dag dat wij al onze vrijwilligers en werkgroepen en koren (Dameskoor en
DieDrie) van harte willen bedanken voor het vele
werk dat zij voor onze kerk doen. Met name noemen
we hier nadrukkelijk ook nog eens het vele vrijwilmei 2019 ● nummer 30 ● de Mantel ● 7
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ligerswerk dat in het afgelopen jaar is gedaan bij het
opruimen en verhuizen van de spullen in de kerk en de
andere gebouwen naar de Mfa en dan natuurlijk ook
het vrijwilligerswerk dat gedaan is ten behoeve van
een mooie kaarsjeskapel! Door onze vrijwilligers en
onze werkgroepen en de koren, zijn we al vele jaren
lang een actieve geloofsgemeenschap. En dat hopen
we ook nog lang te blijven.
Ook danken we degenen die ons vele jaren hebben geholpen en door ziekte of andere omstandigheden dat
niet meer kunnen. Wij willen ook hen graag nogmaals
van harte bedanken!!
Verder denken we hierbij natuurlijk ook aan degenen
die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar! Natuurlijk
denken we hierbij ook dit jaar wederom aan onze
vrijwilliger pastor Kees Michielse!!
Sommige vrijwilligers zijn al zovele jaren vrijwilliger
dat we hen graag extra willen huldigen. Dit jaar mogen we 7 jubilarissen huldigen:
1 x 25-jarig jubileum, 1 x 35- jarig jubileum, 4 x
40-jarig jubileum en zelfs 1x met een 50-jarig jubileum!!
Alle jubilarissen krijgen een certificaat vanwege hun
vele verdiensten als vrijwilliger voor onze Jozefgeloofsgemeenschap, een herinneringskaars van de
Martinusparochie en een cadeaubon!
25-jarig jubileum: Mevr. Ankie Klomp
Ankie is al ruim 25 jaar vrijwilliger van onze Jozefkerk: Je bent begonnen met vrijwilligerswerk voor
onze kerk in 1993 toen bij het jongerenkoor Seolto; jij
hebt ook parochiebladen rondgebracht; in 2003 ben
je bij het dameskoor begonnen en bij het dames- en
herenkoor Cantorij. Voor het dameskoor heb jij ook
regelmatig orgel gespeeld bij de repetities en ook
regelmatig bij de Eucharistieviering, op het Johannesorgel was dat toen nog in de Jozefkerk!
Heel fijn allemaal, Ankie, dat je dit als vrijwilliger
voor onze Jozefkerk op een mooie en respectvolle
manier hebt gedaan en nog doet bij het dameskoor!
35-jarig jubileum: Dhr. Harry Strik
Harry, jij bent al 35 jaar vrijwilliger van onze Jozefkerk! Wij kennen jou natuurlijk op de 1e plaats als
onze huisfotograaf en degene die er ook altijd voor
zorgt dat er mooie herinneringen van onze Jozefgeloofsgemeenschap bewaard blijven en vastgelegd worden, zoals ook nu weer de historie vastgelegd is bij de
DVD “Van Jozefkerk tot Mfa”, die al onze vrijwilligers
hebben gekregen van de Contactgroep als dank voor
hun vrijwilligerswerk!
Deze DVD is ook voor andere belangstellenden, tegen
een kleine vergoeding, te verkrijgen!
Nogmaals dank daarvoor Harry, want we weten dat er
8 ● de Mantel ● nummer 30 ● mei 2019

vele uren werk aan besteed is! Heel fijn!
Behalve fotograaf en filmer ben je ook collectant en
je bent ook altijd bereid om te helpen waar nodig,
zoals b.v. bij het verspreiden van de brieven voor
kerkbalans.
Je bent ook lid van de JozefKlankbordgroep en van de
Klankbordgroep van de Mfa en volgt met een positiefkritische blik de ontwikkelingen: heel fijn!
Daarnaast ook nogmaals dank voor jouw hulp bij het
opruimen van de spullen in de Jozefkerk en andere
gebouwen en bij het verhuizen naar de Mfa in het
afgelopen jaar.
40-jarig jubileum: Mevr. Marian v.d. Velden
Marian is al 40 jaar vrijwilligster van onze Jozefgeloofsgemeenschap! Vanaf 1979 ben je bij het Dameskoor, en als zodanig dus ook een gewaardeerde vrijwilligster van onze Jozefgeloofsgemeenschap. Heel fijn
allemaal Marian dat je dit als vrijwilliger voor onze
Jozefgeloofsgemeenschap hebt gedaan en nog doet bij
het dameskoor!
40-jarig jubileum: Mevr. Mien Vissers
Ook jij bent al 40 jaar bij het Dameskoor. Daarnaast
ben je ook actief geweest in de koffiewerkgroep, die
voor ons op zondag na de dienst zorgde voor een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Heel
fijn allemaal Mien dat je dit als vrijwilliger voor onze
Jozefgeloofsgemeenschap hebt gedaan en nog doet bij
het dameskoor!
40-jarig jubileum: Dhr. Gerd Zegers
Gerd, je bent al heel lang lector in deze kerk, daarbij ben je ook voorgegaan in de gebedsdiensten in de
Jozefkerk. Daarnaast ben je ook collectant.Verder ben
je vroeger ook lid geweest van de parochievergadering van onze kerk met een gewaardeerde inbreng van
jouw kant. Bovendien ben je voorgegaan in de avondwake, wat je altijd op een integere wijze gedaan
hebt. Daarnaast ben je ook nog lid van de redactie
van het parochieblad geweest! Heel fijn allemaal
Gerd dat je dit als vrijwilliger voor onze Jozefgeloofsgemeenschap hebt gedaan en nog doet als lector en
collectant!
40-jarig jubileum: Mevr. Anny van Lankveld
Je hebt ook al 40 jaar veel vrijwilligerswerk gedaan
voor onze Jozefkerk. Je bent lid geweest van de Bezoekgroep, die opkomt voor zieken en alleenstaanden
en mensen die er verder behoefte aan hebben.
Daarnaast ben je bij de Bloemengroep van de kerk
geweest en je was ook een trouwe bezorgster van het
parochieblad. Vroeger ben je ook nog lector geweest!
Alles bij elkaar heb je heel veel vrijwilligerswerk gedaan voor onze Jozefgeloofsgemeenschap!
Toen je verhuisd bent naar Cuijk–Centrum heb je

Van de geloofsgemeenschappen
besloten om te stoppen met je vrijwilligerswerk voor
onze kerk. Natuurlijk snappen we dat en nu vinden
we het fijn om je hartelijk te kunnen bedanken voor
je vele vrijwilligerswerk voor onze Jozefgeloofsgemeenschap! Heel fijn allemaal, Anny, dat je dit als
vrijwilligster voor onze Jozefgeloofsgemeenschap hebt
gedaan!
50-jarig jubileum: Dhr. Theo Roelofs
Dat is toch wel heel bijzonder: 50 jaar vrijwilliger,
een GOUDEN jubilaris dus! Vrijwilliger vanaf 1968 al!
Je bent begonnen als misdienaar(dat was nog in de
tijd van pastoor Smits), later werd je ook coördinator
van de misdienaarsgroep. Daarnaast ben je ook lid
geweest van de redactie van het parochieblad van de
Jozefkerk. Verder lid van de pastoraatsgroep en van
de parochievergadering!
Je bent lector van onze Jozefkerk en daarbij maak je
ook deel uit van het groepje dat de Woord- en Communiediensten regelt en uitvoert!
We hebben het aan jou te danken, dat we dan regelmatig mooie passende beelden op het grote scherm
hier in de Mfa te zien krijgen! Heel fijn, Theo! Behalve
dat, zijn wij als Jozefkerk ook blij dat je lid bent van
de Klankbordgroep Jozefkerk. Daarbij doe je mee met
een positief kritische visie. Voor de geloofsgemeenschap is het van groot belang om de ontwikkelingen
kritisch te blijven volgen. Fijn dat je dat wil doen en
daar tijd voor vrij wil maken!

Rondom de toren H. Agatha

van de toekomst? Op vrijdag 3 mei is de tentoonstelling feestelijk ingeluid met een lezing. Na de lezing
was er gelegenheid om zelfstandig de tentoonstelling
te bezoeken.
Poortgebouw
Het karakteristieke Poortgebouw wordt steeds vaker
gevonden door wandelaars en fietsers. Zij kunnen er
informatie krijgen over het klooster, routes en activiteiten in de omgeving. Onder het genot van een
kop koffie, huisgemaakte kloosterkoek of een op het
terrein gebrouwen kloosterbiertje komen ze even op
adem.
Nieuwe gastvrouwen en -heren gezocht
Het Poortgebouw wordt gerund door een groep
enthousiaste vrijwilligers. De meesten zijn eens per
week een dagdeel in het Poortgebouw te vinden. Zij
ontvangen de bezoekers gastvrij, voorzien ze van
informatie en van iets lekkers te eten of te drinken.
Voor het aankomende seizoen is het team van vrijwilligers op zoek naar uitbreiding. Ook voor het bakken
van koek en het koken van soep – die in het Poortgebouw geserveerd worden – worden mensen gezocht.
Tijdens het openingsseizoen organiseert Klooster Sint
Agatha lezingen in relatie tot de tentoonstelling. Voor
het begeleiden van de lezingen – ontvangst spreker en
bezoekers – is het klooster op zoek naar een vrijwillige
gastheer of gastvrouw.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem contact op met Carli Bakker via: info@kloostersintagatha.
nl of 0485 – 311 007 (ma-, di-, woe- en vrijdagmiddag
bereikbaar).

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-, vrijdag- en 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

De gastheren en gastvrouwen van het Poortgebouw.
Fotograaf: Hans Schiet.
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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

Vrijdag 31 mei Feest
Maria bezoekt Elisabeth
Afsluiting Meimaand
19.00 uur
 Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering
Weekend 1 en 2 juni
Zevende Zondag van Pasen
Zaterdag
18.00 uur
 ’t Akkertje Vianen
Eucharistieviering met samenzang CD
Zondag
9.30 uur
 Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
9.30 uur
 Kloosterkapel St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering met Jeugdkoor.
Gezinsviering. Start Kinderkaravaan
11.00 uur
 MFA de Valuwe
Woord- en Communiedienst
Vrijdag 7 juni Vormselviering
19.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Vormselviering m.m.v. Creation
Weekend 8 en 9 juni
Hoogfeest van Pinksteren
Zaterdag
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkapel St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering
m.m.v. Dames- en Herenkoor
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
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Maandag 10 juni
Gedachtenis Maria Moeder van de kerk
09.30 uur
 Kloosterkapel Sint Agatha
Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
Weekend 15 en 16 juni
Drievuldigheidszondag
Zaterdag
18.00 uur
 ’t Akkertje Vianen
Eucharistieviering
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkapel St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
9.30 uur
 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
11.00 uur
 MFA De Valuwe Cuijk
Eucharistieviering met samenzang
Weekend 22 en 23 juni
Sacramentsdag
Zaterdag
19.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Eucharistieviering b.g.v. koningschieten gilde
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur
 Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering m.m.v. gemengde koor
b.g.v. koningschieten
Weekend 29 en 30 juni
13de Zondag door het Jaar
Zaterdag

Liturgische kalender
17.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. projectkoor Creation
bij gelegenheid van hun zilveren jubileum
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
9.30 uur
 Martinuskerk Katwijk
Woord- en communiedienst
m.m.v. parochiekoor
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Woord- en communiedienst
met KINDERKARAVAAN, gezinsviering
Weekend 6 en 7 juli
14de Zondag door het jaar
Zaterdag
18.00 uur
 ’t Akkertje Vianen
Eucharistieviering m.m.v.
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
9.30 uur
 Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering met Herenkoor met
aansluitend Kerkpleinconcert van de
kerkelijke harmonie Gaudete in Domino
vanwege het Feest van de Zoete Moeder
van ’s-Hertogenbosch
11.00 uur
 MFA De VAluwe
Woord- en Communiedienst
Weekend 13 en 14 juli
15de Zondag door het jaar
Zaterdag
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering

Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
9.30 uur
 Lambertuskerk Linden
Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
Weekend 20 en 21 juli
16de zondag door het jaar
Zaterdag
18.00 uur
 ’t Akkertje Vianen
Eucharistieviering met samenzang
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
9.30 uur
 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
11.00 uur
 MFA De Valuwe
Eucharistieviering met samenzang
Weekend 27 en 28 juli
17de zondag door het jaar
Zaterdag
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkapel 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

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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Dagelijkse en bijzondere vieringen
Dagelijkse vieringen
Maandag tot en met zaterdag 8.00 uur,
Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
Woensdag 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering (niet op 19
juni)
Bijzondere vieringen
Vrijdag 31 mei, 19.00 uur
Martinuskerk Katwijk, Eucharistieviering Feest Maria
bezoekt Elisabet, afsluiting meimaand
Vrijdag 7 juni, 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste vrijdag
van de maand
Vrijdag 7 juni, 19.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering met toediening van het sacrament van het Vormsel m.m.v.
Creation

Vrijdag 14 juni, 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Lidwina van Schiedam
Maandag 24 juni, 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk Eucharistieviering Hoogfeest H.
Johannes de Doper
Vrijdag 28 juni, 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest H.
Hart van Jezus
Woensdag 3 juli, 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Tomas
Vrijdag 5 juli, 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste vrijdag
van de maand
Maandag 22 juli, 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Maria
Magdalena

Van de geloofsgemeenschappen
Rondom de
Martinustoren Katwijk

25 december: Geboorte Jezus
Vanwege een volkstelling reist ze met Jozef naar Bethlehem en daar wordt Jezus geboren.

Wens aan en voor Marieke

2 februari: Opdracht van de Heer in de tempel.
Maria Lichtmis

De geloofsgemeenschap Katwijk wenst je
een thuisgevoel in het Brabantse.
Dat je deze warmte en geborgenheid
mag doorgeven aan mensen
die bij Maria troost en dankbaarheid vinden.
Dat je Maria net zo in je hart mag sluiten
als Maria Magdalena.

15 augustus: Maria ten Hemelopneming.
Als Maria sterft wordt ze door God zelf in de hemel
opgenomen, leert de Kerk.

Mariafeestdagen naar het leven van Maria:
8 september: Maria Geboorte
Maria wordt geboren als dochter van Joachim en Anna.
25 maart: Maria Boodschap
Op een dag komt de engel Gabriël bij haar en vertelt
dat ze moeder zal worden en haar zoon Jezus moet
noemen.
31 mei: Maria Visitatie
De engel vertelt Maria dat haar nicht Elisabeth zwanger is. Maria gaat naar Elisabeth.
Zij begroet Maria met de woorden: “Jij bent de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van
je schoot.” Daarop zingt Maria het loflied op God, het
“Magnificat.”
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22 augustus: Maria Koningin
Daar wordt zij door Jezus Christus tot Koningin van
hemel en aarde gekroond.
Meimaand “Mariamaand” in Katwijk
Programma:
26 mei 10.30 u. m.m.v. Cecilia koor Overasselt
30 mei 10.30 u. Hemelvaartsdag m.m.v. Maaslandsglorie uit Beugen bedevaart Nijmegen
30 mei 12.00 u. Parochie Drie-eenheid Nijmegen.
31 mei 19.00 u. Afsluiting meimaand. Feest van Maria
bezoekt Elisabeth
Donderdag 15 augustus Maria ten Hemelopeneming
vragen wij weer om mooi weer. De viering is dan
buiten bij de grot. U bent allen van harte welkom om
19.00 u.
Maar eerst genieten van een fijne mooie vakantie.
Goede reis en gezond weer thuis.

Van de geloofsgemeenschappen
Rondom de
Lambertustoren Linden

Welkom aan Marieke Drent
Op vrijdagmiddag 12 april maakten we kennis met
pastoraal werkster Marieke Drent. Ze werd in dorpshuis De Burcht ontvangen door de contactgroep en
onze voorgangers en we hebben haar ons mooie,
oude kerkje laten zien. Wij hebben deze eerste ontmoeting als uitermate prettig ervaren en we hebben
de indruk gekregen dat Marieke dat ook vond. Uiteraard hebben we gesproken over haar en onze plannen voor de toekomst en over wat we daarin voor
elkaar kunnen betekenen. We gaan onze uiterste
best doen om de kinderen uit Linden deel te laten
nemen aan de Kinderkaravaan die op zondag 2 juni
begint en op zondag 27 oktober Linden aandoet.

De Vastenactie 2019
Tijdens onze Paasviering op zondagmorgen 21 april
hebben we stil gestaan bij de projecten van de Vastenactie. Het zal niet toevallig zijn geweest dat als
thema voor deze actie de slogan ‘Water verandert
alles’ is gekozen. Juist op een ochtend waarin het in
de viering gaat over het Licht en het Doopwater kwam
dat heel sterk naar voren. De daaraan verbonden
collecte voor diverse projecten van de Vastenactie
bracht in Linden € 317, - op. Een mooie opbrengst,
zeker gezien de € 239,- van vorig jaar! Hartelijk dank
voor de gulle gevers.
75 Jaar Bevrijding
De dorpsgemeenschap Linden herdenkt jaarlijks rond
17 september dat op die datum in 1944 een vijftal
Amerikaanse militairen boven het dorp is gesneuveld.
Op het kerkhof bij de Lindense Lambertuskerk is voor
hen een herdenkingsplaats ingericht. Meestal valt de
herdenking samen met de
viering van het feest van de
heilige Lambertus, patroon
van de Lindense geloofsgemeenschap. Dit jaar is het
een bijzonder jaar voor de
herdenking van deze trieste
gebeurtenis. In het kader
van die 75e gedenkdag
liggen er plannen in Linden
klaar om de wat onzichtbare gedenkplaats juist voor
het tunneltje onder de A73
naar een wat meer in het

oog springende plek te verplaatsen.
Verbonden aan de herdenking is een bijzondere
kerkdienst op zondagmorgen 15 september in onze
Lambertuskerk in Linden om 10.00 uur. Aan die
zondagviering zal zanggroep Creation uit Cuijk haar
medewerking verlenen.
Aansluitend vindt op het naastgelegen kerkhof de herdenking plaats. Als afsluiting wordt in dorpshuis aan
alle aanwezigen koffie met een appelflap aangeboden.
De heilige Lambertus is immers ook de patroonheilige
van de appelplukkers, die het juist in deze dagen druk
hebben.
Bijzonder is onderstaande passage uit het archief van
de toenmalige Lambertus parochie in Linden.
Uit het Lindens parochie archief:
‘Op 17 september 1944 tijdens de Hoogmis werd er
enorm gebombardeerd in de omgeving, zodat de
preek moeilijk te horen was. In het Lof was niemand
aanwezig zodat het niet door kon gaan.
Brandend viel een vliegtuig omlaag.
De inzittende Amerikanen werden na vier dagen
begraven op het gedeelte dat pas enkele jaren eerder
bij het kerkhof was gekomen.
Dit gedeelte was nog niet gewijd. Zij waren zozeer
verbrand dat men hun aantal niet kon vaststellen.
Vermoedelijk waren het er vijf. Zij zijn begraven in
drie kisten. Bij die gelegenheid spraken de burgemeester en de pastoor. Voor hen werd een kruisweg
gebeden.
Toen bleek dat zij katholiek waren, is er alsnog een
uitvaart gehouden en werden meerdere missen voor
hen gelezen’.
Kerk Open
Onze bisschop Mgr. De Korte
heeft onlangs de parochies
opgeroepen om de kerkgebouwen zoveel mogelijk
voor devotie en bezichtiging open te stellen. Wij
zijn dat met hem eens en
daarom handhaven we onze
openstelling in de zomermaanden.
Omdat onze historische
kerk nog altijd veel bezoekers trekt van passanten en
zomergasten in Linden bieden wij hen de gelegenheid
om op zondagen de kerk te
bezichtigen en een kaarsje
op te steken bij ‘Onze Lieve Vrouw op Zolder’.
Ook bieden we met een zelfgemaakte folder informatie aan de bezoekers.
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Contactgroepen Rondom de Torens
Rondom de Martinustoren – Cuijk
Maarten Hermens
06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes
0485 - 318029

Rondom de Antoniustoren – Vianen
Nel van Echteld-van Weerdenburg
0485 - 131694
Truus Hofmans
0485 - 316228

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

Rondom de Lambertustoren - Beers
Harry van Haren
0485 - 314333
Tiny Josemanders
0485 – 317936
Wilma van Daal
0485 - 313871
Mickey Nuijs
0485 - 318725

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

Parochiestatistiek
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 of toestemming gekregen hebben, kunnen wij slechts een gedeelte van de namen
bij de parochiestatistiek opnemen.

Doop

Uitvaart
16 maart
2 april
12 april
2 mei

Vanuit onze kerken
hebben wij afscheid
genomen van:
Jo Roelofs-Pennings
93 jaar
St. Martinus Cuijk
Nellie van Daal
97 jaar
St. Martinus Cuijk
Lies Ebben-Wijers
82 jaar
St. MartinusCuijk
Lies Hagemann-Meijer
91 jaar
St. Martinus Cuijk
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Sky Kate Schaefers
Fender Hijl
Marcel van Bemmel
Ann Hendriks
Saar van Kempen
Yaèzara Letemahulu
Tess Schelle
Sem Dekker
Mees Lamers

In de afgelopen periode
zijn in onze parochie
gedoopt:
17 maart
7 april
20 april
22 april
22 april
15 mei
18 mei
19 mei
19 mei

St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.

Martinus Cuijk
Martinus Cuijk
Martinus Cuijk
Martinus Cuijk
H. Agatha
Martinus Cuijk
Martinus Cuijk
Martinus Cuijk
Martinus Cuijk

Vragen we de goede God om nabijheid en geestkracht.

Het parochiebestuur
Begroting 2018
Inmiddels heeft ook penningmeester Ger Langen een voorlopig exploitatieoverzicht over het boekjaar 2018 gepresenteerd.
Zoals u hieronder kunt zien, zijn de persoonskosten ten
opzichte van de begroting veel lager, dit komt vanwege het
feit dat we in de begroting gerekend hadden dat er al een
pastoraalwerker in 2018 aangenomen zou zijn, dit is 2019 geworden. De kosten eredienst zijn ook minder dan begroot, dit

komt o.a. vanwege het feit dat er minder vieringen waren.
Aan baten hebben we iets meer opbrengsten uit bijdrage parochianen, hier moet u denken aan opbrengsten uit collectes,
kaarsengeld, giften en kerkbalans. De baten uit begraafplaats
zijn ook hoger, reden hiervan is dat verlopen grafrechten zijn
geactualiseerd en gecontinueerd. Concluderend is de penningmeester tevreden met het resultaat, waarin we mogen
vaststellen dat het exploitatietekort ten opzichte van de
begroting en 2017 beduidend lager is.

2018
Begroting 2018
2017
Verschil begroting
LASTEN				
Persoonskosten
75.181
102.400
73.994
27.219
Kosten onroerend goed
231.735
228.820
235.988
-2.915
Rente en lasten van schulden en fundaties
1.202
2.000
979
798
Kosten eredienst
28.303
33.500
32.324
5.197
Kosten pastoraal
16.853
15.000
15.120
-1.853
Verplichte en vrijwillige bijdragen
26.995
29.600
28.818
2.605
Begraafplaats kosten totaal
5.594
7.000
5.898
1.406
Beheerskosten
18.918
18.700
17.467
-218
Incidentele lasten				
TOTAAL LASTEN
404.781
437.020
409.698
32.239
				
BATEN				
Bijdragen parochianen
167.093
165.250
164.840
1.843
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
129.501
121.100
128.302
8.401
Functionele inkomsten			
529
Incidentele baten
444 		
1.007
444
Begraafplaats baten totaal
31.082
27.000
27.304
4.082
TOTAAL BATEN
328.120
313.350
321.982
14.770
				
SALDO
-76.660
-123.670
-87.716
47.010

Litanie van Loreto
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God,
ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
Moeder van Christus, bid voor ons.
Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Moeder van de goddelijke Genade,
bid voor ons.
Allerreinste Moeder, bid voor ons.
Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
Beminnelijke Moeder, bid voor ons.

Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
Moeder van goede raad, bid voor ons.
Moeder van de Schepper, bid voor ons.
Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
Machtige Maagd, bid voor ons.
Goedertieren Maagd, bid voor ons.
Getrouwe Maagd, bid voor ons.
Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
Zetel van Wijsheid, bid voor ons.
Oorzaak van onze Blijdschap, bid voor ons.
Geestelijk vat, bid voor ons.
Eerwaardig vat, bid voor ons.
Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
Mystieke roos, bid voor ons.
Toren van David, bid voor ons.
Ivoren toren, bid voor ons.
Gouden huis, bid voor ons.
Ark van het verbond, bid voor ons.
Deur van de hemel, bid voor ons.
Morgenster, bid voor ons.
Heil van de zieken, bid voor ons.
Toevlucht van de zondaren, bid voor ons.
Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
Hulp van de christenen, bid voor ons.
Koningin van de engelen, bid voor ons.
Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
Koningin van de profeten, bid voor ons.

Koningin van de apostelen, bid voor ons.
Koningin van de martelaren, bid voor ons.
Koningin van de belijders, bid voor ons.
Koningin van de maagden, bid voor ons.
Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
bid voor ons.
Koningin in de hemel opgenomen,
bid voor ons.
Koningin van de heilige rozenkrans,
bid voor ons.
Koningin van het gezin, bid voor ons.
Koningin van de vrede, bid voor ons.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt, ontferm U over ons.
Bid voor ons, Moeder van God, opdat wij de
beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. Heer God, wij bidden U:
geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen
verheugen in een bestendige gezondheid van
ziel en lichaam; mogen wij door de verheven
voorspraak van de heilige Maria, die altijd
maagd is gebleven, verlost worden van de
tegenwoordige droefheid en de eeuwige
vreugde genieten. Door Christus, onze Heer.
Amen.
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Martinuspen

Theo Schaars
1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
Theo Schaars is de naam. Al ruim een kwart eeuw woon ik in
Vianen in de Franssenstraat met Mariska. Onze twee kinderen
hebben inmiddels een eigen stek, dus met hond Cash erbij zijn
we met z’n drieën thuis. Whinny hoort er weliswaar nog bij,
da’s een pony, maar haar wei heeft ook een ander adres.
2. Wat is je beroep?
Met elektriciën is het samengevat in één woord. Maar ik heb
een kantoorbaan als tekenaar, en ik onderhoud voor verschillende klanten tekeningpakketten. Mijn taak is om te zorgen
dat je alle details van elektrische installaties overzichtelijk
terug kunt vinden op plattegronden en schema’s.
Heb je het naar je zin?
Jawel hoor: het werk vind ik mooi om te doen. Het is overzichtelijk omdat het zich afspeelt binnen kantoortijden, en ook
nog eens op fietsafstand.
Wat vind je er bijzonder of mooi aan?
Een goede tekening zegt zoveel meer dan hele lappen tekst.
Laat ik het schetsen als het “Dick Bruna-effect”. Met zo min
mogelijk lijntjes iets ondubbelzinnig duiden. Terwijl daar juist
(vermoeiend) veel tekst tegenover zou staan om het zelfde
te zeggen. Ondanks dat tekeningbestanden digitaal zijn, kan
ik vaak een soort ‘handtekening’ ontdekken. Aan de structuur
lees ik af wie de maker is van het document (en vooral of ik
het zelf was).
Wat doe je voor de parochie?
Van kinds af aan heb ik rondom liturgie en koorzang wel ongeveer alle taken vervuld. Ooit begonnen als misdienaar, koorlid,
liturgisch beraad, liturgiegroepen, koorbestuur, koster, lector,
‘lekenpreek’-groep; voorganger. In een andere parochie ben ik
op het ogenblik betrokken bij jaarlijkse projectvieringen onder
de noemer “Anders-dan-anders”.
In de advent bijvoorbeeld lopen we in groepen van een kerk
naar een andere met onderweg verhalen die worden uitgebeeld, en bij aankomst warme chocomel, een Taizé-viering en
een broodmaaltijd.
Hier in standplaats Vianen is het de afgelopen tijd wel wat
veranderd. Nu het kerkgebouw is gesloten hoef ik daar geen
lamp meer te vervangen of een microfoonstekkertje aan te
solderen.
Nu zijn de pijlen gericht op de hele Martinusparochie: hoe
kunnen we toekomst bieden aan de liturgiebeleving, en hoe
kunnen de verschillende groepjes de krachten het best bundelen? De bijeenkomsten daarvoor staan momenteel op een laag
pitje, maar daar zou ik graag meer energie in willen steken.
16 ● de Mantel ● nummer 30 ● mei 2019

3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?
Ierland, the ring of Kerry. Maar De fenomenale landschappen, de bijzondere
luchten, het fantastisch mooie licht,
afwisselend weerbeeld, mensen die
buiten ergens zitten te spelen op een
tin-whistle. We hebben veel mensen
ontmoet die een beetje een dorps
karakter ademen. Daar heb ik mij door
laten betoveren. En hoe vol de kerken
zitten met hele gezinnen. Ik waande
me wel 40 jaar terug in de tijd.
4. Wie / wat is je grootste inspiratiebron? Waarom?
Ghandi vond ik erg sterk. Van weinig leiders kun je inschatten hoe hun
(dubbele) agenda eruit ziet en aan
wie ze nou uiteindelijk dienstbaar zijn
(geweest). Ghandi paste toch wel bij
onze moderne tijd en wist de mensen
te overtuigen dat je met eerlijkheid en
eenvoud de sterkste wapens in handen
hebt.
5. Welk boek raad je iedereen aan?
De Celestijnse Belofte / Het Tiende
Inzicht van James Redfield vond ik een
verrassende aanvulling op mijn vraagstuk zingeving.
Waarom?
Deze twee boeken laten je afvragen
waarom je zou willen bezitten. En hoe
je schoonheid kunt vinden in bijna
alles om je heen. Het verhaal werkte
op mijn mindset: focus niet op hindernissen en teleurstelling, maar wel op
kracht en vooruitgang.
Wat is je mooiste bijbelverhaal?
In mijn opvoeding stonden de 10 geboden hoog in het vaandel, die kwamen
op mij toen beklemmend over “Gij zult
(niet)…”. Gelukkig ontdekte ik later de
zaligsprekingen van de bergrede [Mat
5, 3-10]. Die waren voor mij bevrijdend en zetten dezelfde geboden in
een leefbaar perspectief. “Zalig zij
die… - … want zij mogen God aan hun
zijde weten”. Ik heb ontzettend veel
varianten van de zaligsprekingen op
de plank liggen. Zoveel mensen hebben deze tekst zich eigen gemaakt en
vanuit eigen beleving opgeschreven…
Een uitdaging die ik wel aan iedereen
zou willen meegeven..

Martinuspen
6. Welk lied vind je het mooist?
Een onmogelijke vraag voor iemand die de godganselijke dag
bezig is met muziek. Als koorlid schiet me als eerste “Groter
dan ons hart” binnen.
Waarom?
Als het niet mooi wordt gezongen, dan is het een regelrechte
draak. Als het echter met overtuiging wordt gezongen door een
koor, dan heeft het zoveel zeggingskracht. Als wij (Gemengde
zangvereniging Vivace) het ooit zingen, dan klinken in mij zelfs
nog stemmen mee van koorleden die al niet meer onder ons
zijn. Met afwisselend zachte en luide passages lijkt het lied
wel geschreven op het ritme van het leven.
7. Welk advies wil je onze pastoor meegeven?
(Vooropgesteld vind ik dat de stuwende en verbindende krach-

ten van Theo enorme lof verdient). Probeer met enige regelmaat verstilling op
te nemen in jouw drukke programma.
In de stilte schuilt de ingeving, de inspiratie die het vak sprankelend houdt.
Wat wens je de parochie toe?
Een stevige basis waarop de parochie
kan voortbouwen om eensgezind vorm
te geven aan onze kerk, gemeenschap
van mensen, vandaag en morgen.
8. Aan wie geef jij de Martinuspen door?
Aan Greet Dinnissen uit Vianen.
Zij heeft toegezegd om ook weer een
mooi stukje te zullen schrijven.

De parochie uit
Bedevaarten en pelgrimstochten, oude begrippen
die in een modern jasje zijn gestoken
Al eeuwen lang gaan mensen op pelgrimstocht of
bedevaart naar plaatsen die een bijzondere betekenis
hebben in ons christelijk geloof zoals Rome, Lourdes
en Israël. Anno 2019 zijn er naast de traditionele
reizen ook mogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn en/of zorg nodig hebben. Maar heeft u er ook
al eens aan gedacht om op de fiets te gaan of samen
met enthousiaste zangers een dergelijke reis te gaan
maken?
Doe eens wat anders
en fiets deze zomer naar Lourdes
Naast de traditionele reizen naar Lourdes per trein,
bus of vliegtuig bestaat er al een aantal jaren ook de
mogelijkheid om op een sportieve manier naar Lourdes te reizen en wel per fiets. De fietstocht begint in
’s-Hertogenbosch en in 14 dagen fietst u naar Lourdes.
Hierbij heeft u de keuze uit een aantal fietsroutes en
afstanden per dag. Ook aan de innerlijke mens wordt
gedacht. De gehele tocht reist er een cateringploeg
mee die zorgdraagt voor het natje en droogje onderweg en tevens de bagage vervoert. Gaat u de uitdaging aan en fietst u mee?
Bent u minder goed ter been en
wilt u toch nog eens naar Rome of Israël?
Dat kan. In november wordt er een reis naar Israël
georganiseerd speciaal voor mensen die minder goed
ter been zijn of zorg nodig hebben. In het programma
wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van
de deelnemers. Reizigers dienen in staat te zijn,

eventueel met enige hulp, plaats te nemen in een
gewone vliegtuigstoel. In Israël wordt gereisd met een
rolstoelbus. De reizigers worden ondersteund bij hun
dagelijkse levensverrichtingen door gekwalificeerde
vrijwilligers. De reis wordt tevens pastoraal begeleid.
Ga Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth met eigen ogen
zien, vaar op het meer van Tiberias en kijk uit over
Israël vanaf de Berg van de Zaligsprekingen. Het wordt
een onvergetelijke ervaring.
De laatste 10 dagen van september staan gereserveerd
voor de (zorg)reis naar Rome. Via een prachtige tocht
door de Alpen reist u met een aangepaste touringcar
naar Rome. Daar bezoekt u de vier hoofdbasilieken
(Sint-Jan van Lateranen, Sint-Paulus Buiten de Muren,
Santa Maria Maggiore en natuurlijk de Sint-Pieter),
u gaat op audiëntie bij Paus Franciscus en naar het
oude Rome met een rondleiding in het Colosseum. Een
stadswandeling langs onder andere de Trevi Fontein en
het Pantheon ontbreekt natuurlijk niet in deze reis.
U viert op diverse mooie plekken de eucharistie en
uiteraard is er voldoende tijd om te winkelen of een
terrasje te pakken.
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De parochie uit
Zingen in Israël
Het Heilig Land: het land van de Bijbel, het land van
Jezus. Treed samen met ons in Zijn voetsporen tijdens
deze uitgebreide reis en zing samen op bijzondere
unieke locaties voor andere Nederlandse pelgrims.
Vaar mee over het Meer van Galilea, daal af in de Geboortekerk in Bethlehem en loop in de Hof van Olijven
in Jeruzalem. Beleef, ervaar, voel en bezoek op een
bijzondere muzikale manier de hoogtepunten in dit
fascinerende land dat wij kennen uit de Bijbel. Je
zingt in koorverband onder leiding van Sonja Roskamp
en Wouter van Belle. Ga jij met ons mee?
Kijk voor meer informatie op www.vnb.nl of neem
vrijblijvend contact op met Roosmarie Manders (06) 51
46 55 70 of e-mail: roosmarie.manders@vnb.nl

App om samen met de paus te bidden
De app Click to Pray voor Android en iOS vertelt aan
gebruikers waar de paus op dat moment voor bidt. De
app is voorzien van een kalender. Gebruikers kunnen
meedoen aan een maandelijks gebed met de paus.
In januari 2019 bidt de paus “dat jonge mensen, met
name in Latijns-Amerika, het voorbeeld van Maria
volgen en reageren op de oproep van de Heer om de

vreugde van het evangelie aan de wereld te verkondigen”. Nadat een gebruiker op de knop ‘Click To Pray’
(klik om te bidden) heeft gedrukt, stijgt de teller in
de app waarmee het aantal virtuele gebeden wordt
weergegeven.
De paus, die zichzelf omschreef als een “ramp” met
technologie, bracht de app uit door op een tablet te
swipen. “Heb ik het gedaan?”, vroeg paus Franciscus
aan de priester die de tablet voor hem vasthield,
waarna de geestelijke bevestigend knikte.
De app biedt gebruikers verder de optie om een donatie te doen, in onder meer het Duits, Frans en Engels
hun eigen gebed te delen en drie keer per dag virtueel
te bidden.
Uit: www.nu.nl

Jongeren nieuws
Rock Solid wordt M25
Beste tieners en jongeren van de parochie!
Zoals jullie weten kunnen jullie je na het vormsel
aansluiten bij de tienergroep. Op dit moment heeft
deze groep de naam Rock Solid. Met de komst van de
nieuwe coördinator familiepastoraat (Marieke) is er
gekozen om een nieuwe weg in te slaan. We hebben
nu meer mogelijkheden om de tienergroep nieuwe
leven in te blazen.
M25
Iedereen uit de bestaande groep en de kersverse
vormelingen worden uitgedaagd om de werken van
barmhartigheid te gaan uitvoeren. Het Geloof doen!!
In Mattheus 25 zegt Jezus: “Wat je voor de ander, die
ziek is of hulpbehoevend, hebt gedaan, heb je voor
Mij gedaan.” We gaan daarom eens per 5 weken ongeveer een activiteit organiseren rondom dit thema.
Bijvoorbeeld blind voor 1 dag om geld in te zamelen
voor het oogfonds, ouderen bezoeken etc. Daarnaast
zullen we ook nog chille avonden hebben, want Jezus
chillde ook met zijn vrienden na het harde werk.
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Graffiti workshop
Op 1 Juni om 14.00uur op de pastorie in Cuijk
komen we voor het eerst samen. Jullie krijgen dan
uitleg over de werken van barmhartigheid en daarna
gaan jullie ermee aan de slag. Hoe? Jullie krijgen een
graffiti workshop waar de kunstwerken gaan over de
verschillende werken van barmhartigheid.

Kinderpagina
Op 2 Juni 2019 om 11.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd voor de dankviering van de communicanten
in de Martinuskerk te Cuijk. Tijdens deze viering zal
de kinderkaravaan geïntroduceerd worden.
Na de eerste communie willen we graag met elkaar
mee blijven reizen. De kinderen en uw hele gezin zijn
onderdeel van de gemeenschap die tot deze parochie
behoort en samen mogen we op weg gaan. Jullie maken deel uit van een groter geheel en samen mogen
we delen in geloof, hoop en liefde.
De kinderkaravaan
Met de kinderkaravaan willen we samen op weg gaan
met een eigen verhaal. De viering is geschikt voor
jong en oud maar is met name in het leven geroepen
voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder (basisschool leeftijd) en ouders.
Bij deze parochie horen 7 geloofsgemeenschappen en
iedere maand komen we in 1 van deze gemeenschappen/kerken. Tijdens deze karavaan trekt Jozef de dromer met ons mee. We gaan zijn verhaal leren kennen.
Het verhaal gaat steeds een stukje verder.
Door deze manier van vieren willen we het gemeenschapsgevoel vergroten en continuïteit bieden. Zo
raakt iedereen steeds meer vertrouwd met elkaar, de
kerk en het verhaal.
Wat gaan we doen:
- Het is een woord- en communieviering waar de
kinderen centraal staan
- Pastor Marieke zal de vaste voorganger zijn

Kinderkaravaan rooster

- We komen met een bolderkar de kerk binnen als
symbool dat we als een karavaan langs de verschillende gemeenschappen gaan
- De gekleurde jas van Jozef gaat altijd met ons
mee
- We lezen uit het oude testament een stukje van
het verhaal
- De kinderen doen een activiteit rondom het thema
van het verhaal
- We steken kaarsjes aan voor mensen die in ons
hart leven en we staan daar even bij stil
- We delen samen het brood en delen de vrede uit in
de kerk waar we hopen dat jong en oud samen komen
- Tussendoor worden er natuurlijk liedjes gezongen
door het jeugdkoor
De viering duurt een klein uurtje en daarna is het tijd
voor koffie, thee en ranja!
Alle kinderen van
de kinderkaravaan die het leuk
vinden worden
uitgenodigd om
samen met het
koor mee te
zingen. Wil je
van te voren een
keer mee oefenen kan dat ook!

Wat

Waar

Thema: Jozef en de gekleurde jas.

2 Juni 2019
11.00 uur

Introductie op
de kinderkaravaan

Martinuskerk Cuijk

Jozef: Dromen

30 Juni 2019
11.00 uur

Kinderkaravaan 2

MFA Jozef Cuijk Noord

Jozef: In de put

1 September 2019
11.00 uur

Kinderkaravaan 3

Katwijk

Jozef: Wat ben je waard?

29 September 2019
11.00 uur

Kinderkaravaan 4

Vianen

Jozef: Echt waar

27 Oktober 2019
11.00 uur

Kinderkaravaan 5

Linden

Jozef: Toekomst

17 November 2019
11.00 uur

Kinderkaravaan 6

Beers

Jozef: Wie wat bewaart

? Januari 2020

Kinderkaravaan 7

St Agatha?

Jozef:
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De Mantel in beeld

