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Van de redactie
In deze Mantel vindt u een verslag van de Wereldjonge-
rendagen, een indrukwekkende en unieke ervaring voor 
miljoenen jongeren van over de hele wereld, waaronder 
ook een aantal uit Cuijk. Een gezamelijke beleving en 
invulling van het katholieke geloof, waarbij ook paus 
Franciscus aanwezig was. 

Uit de verhalen van eerdere bijeenkomsten en ook uit 
het verslag dat u verderop kunt lezen spreekt enthousi-
asme, samenzijn en inspiratie. Dit deed me denken aan 
mijn eigen jeugd, toen ik meedeed aan de Pax Christi-
voettocht. Op kleinere schaal, niet met de paus maar 
met de bisschop in de eucharistieviering als afsluiting, 
maar ook weer met enthousiasme, samenzijn en inspi-
ratie. 

En eigenlijk waren de bedevaarten van onze voorouders 
en ook nu nog van ons, precies hetzelfde: samen je ge-
loof beleven en invullen. Begin oktober bezocht ik een 
aantal bedevaartplaatsen in het midden van Brabant 
met de historische vereniging Brabant. Bij de kapel van 
de Heilige Eik in Oirschot zagen we een harmonie zich 
klaarmaken om samen met één van hun leden uit dank-
baarheid haar zilveren huwelijk te gedenken bij Maria. 
De Hasseltse kapel en het kapelletje van Peerke Donders 
in Tilburg, waar we ook waren, zijn door mijn moeder in 
haar jeugd ontelbare keren bezocht en ook mijn zussen 
en ik hebben er heel vaak een kaarsje aangestoken. 

Mensen blijven door de jaren heen anderen opzoeken 
om hun geloof samen te vieren, bij de zondagse mis, 
op bedevaart, bij de Wereldjongerendagen. Is er zoveel 
veranderd?
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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 uiter-
lijk op 11 november a.s. en kan aangeleverd worden via 
de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Contactgegevens parochie
Secretariaat – Parochiecentrum – 
Pastorie H. 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.



Hoe vreemd kan het 
zijn... het nieuwe 
werkjaar is van start 
en met 30 graden 
achter het bureau 
ben ik bezig met 
de eerste opzet 
voor een kerstplan-
ning. Het zomert 
nog heerlijk na in 
ons land en te-
gelijkertijd is de 
voorbereiding voor 
kerstmis al onder 
100 dagen terecht 
gekomen!

Het was dit jaar 
weer een bijzondere vakantieperiode. Veel tijd en 
energie gingen naar de WereldJongerenDagen in Kra-
kau waar we een fantastische tijd hebben gehad met 
4 jongeren uit onze parochie (zij schrijven er verder-
op over), ruim 100 jongeren uit ons bisdom, ruim 600 
uit Nederland en bij de slotviering met paus Fran-
ciscus liepen de schattingen op naar ruim 3 miljoen! 
Het was weer een prachtige ervaring vol geestkracht 
en goede woorden. We zijn geweldig ontvangen in 
onze gastparochie in Andrychow en onze gastparochie 
in Krakau. De gastvrijheid stond hoog in het vaandel. 
Mooie contacten zijn ontstaan over grenzen heen, die 
bewaard blijven. 
Hoogstwaarschijnlijk komt er een groep uit Andry-
chow van de gastgezinnen en jongeren die we ont-
moet hebben volgend jaar zomer naar Nederland. 
Kerk over grenzen heen is steeds opnieuw een bijzon-
dere en indrukwekkende ervaring!

Ondertussen is het nieuwe werkjaar weer van start 
en zijn de werkgroepen weer volop bezig met ac-
tiviteiten en voorbereidingen: Ziekenzondag is al 
uitgebreid gevierd op diverse plaatsen, de Eerste 
Communie- en de Vormselwerkgroepen zijn volop aan 
het plannen, de peuter- en kleutervieringen hebben 
hun eerste viering al weer gehad, de werkgroepen 
liturgie bereiden een gezamenlijke viering op 11 
november voor, onze leiders van de Tienergroep gaan 
tussen alle bijeenkomsten door op cursus, enz. enz... 
Kortom er is volop beweging in onze parochiege-
meenschap.

Het is fijn dat er zoveel mensen zijn die zich inzet-
ten en zich geraakt weten door de boodschap van het 
geloof en daar handen en voeten aan willen geven 
in activiteiten in onze parochie. Samen mogen we, 
ondanks veranderende tijden en veranderende moge-
lijkheden blijven bouwen aan een gelovige gemeen-
schap.

Heeft u wel eens nagedacht of u er iets in wilt of 
kunt betekenen? Want we hebben altijd mensen 
tekort... er liggen altijd initiatieven en mogelijkhe-
den klaar om mee aan de slag te gaan... en uw gebed 
voor onze parochie is zeker zo belangrijk.

Het nieuwe werkjaar is al een eindje op gang, en 
samen willen we er weer een mooi jaar van maken. 
Verbonden met God en verbonden met elkaar. Onze 
patroonheilige deelde zijn mantel met de arme aan 
de poort van Amiens. Laten wij ook het leven met 
elkaar en met God delen.

Theo Lamers,
pastoor-dekenPastoor Theo Lamers

Woord van de pastoor: “Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden” 
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Een leven ooit geleefd,
een naam in ons geheugen,
een mens, om wat hij deed

nog steeds in ons geheugen.

Die krijgsman hoog te paard
voor één verkleumde vreemde
zijn mantel scheurde in twee –
Sint Maarten luidt de naam.

Die toen het volk hem riep
tot bisschop, vriend-en-vader,

als Jona is gevlucht –
te zwaar woog hem het woord.

Die, door uw woord verlicht,
vriend-vader aller mensen,
de wereldwaan weerstond –

gezegend Gij om hem.

Gezegend Gij die hier
ons mensenwerk doorademt.
Schenk vrede aan dit huis,

rondom uw woord gebouwd.

Huub Oosterhuis

Sint Maartenslied
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Nieuw beleid en nieuw boek
Onze bisschop, 
mgr. De Korte 
heeft onlangs de 
eerste lijnen van 
zijn nieuwe beleid 
uitgezet. Een 
paper van zo’n 22 
pagina’s dat zeker 
de moeite van 
het bestuderen 
waard is! Ook in 
onze parochie 
zullen we hier-
mee verder aan 
de slag gaan en 
langs ons eigen 
beleidsplan leg-
gen. U kunt de vol-
ledige tekst terugvinden op de website van het bisdom 
(www.bisdomdenbosch.nl), daarnaast heeft de bisschop 
een boek gepresenteerd. Hieronder vindt u een verslag 
van de presentatie.
 

Presentatie van het boek 
“Loslaten en thuiskomen in de Grote Kerk”

Bisschop Gerard de Korte heeft samen met Leo Fijen, 
bekend van radio en televisie, een brievenboek geschre-
ven onder de titel Loslaten en thuiskomen. Vrijdag 14 
oktober werd het boek in de Grote Kerk gepresenteerd. 
Leo Fijen interviewde de bisschop.
In het boek vertelt de bisschop over het loslaten van 
zijn oude bisdom Groningen- Leeuwarden en zijn thuis-
komen in het nieuwe bisdom ’s-Hertogenbosch. Het 
nieuwe bisdom telt tien maal zoveel katholieken als het 
bisdom van het Noorden en omvat ruim 50 parochies 
met bijna 300 kerken. Het bisdom ’s-Hertogenbosch 
heeft een miljoen gedoopten waarvan de helft zichzelf 
katholiek noemt.

De wijding tot priester in 1987 vormde het eigen ver-
langen van de bisschop maar de benoeming tot (hulp-) 
bisschop van Utrecht in 2001 was een keuze van de 
paus. De Korte heeft toen ook een moment van paniek 
gekend. De grote verantwoordelijkheid die op zijn 
schouders werd gelegd maar ook de gedachte met een 
staf en mijter te moeten lopen, joeg hem schrik aan. 
Maar hij groeide spoedig in het ambt. Troostend was de 
gedachte dat Christus, als de weg de waarheid en het 
leven, met ons meegaat. In 2008 volgde de benoeming 
en installatie tot bisschop van Groningen. 

Installatie tot bisschop van Den Bosch
De Korte vertelde ook over zijn installatie tot bisschop 
van ’s-Hertogenbosch. “Op 14 mei ben ik geïnstalleerd. 
Zaterdag 14 mei 1966 was ook de dag dat bisschop 
Bekkers in Sint Oedenrode naar zijn graf is gedragen”. 
Bisschop Bekkers heeft een eigen stempel gezet. Als dat 

nodig is, zal ook bisschop De Korte dat doen maar hij 
vindt wel dat bisschoppen van Nederland zoveel moge-
lijk samen moeten optrekken.

Liederen van Oosterhuis
In het verleden is er in de Nederlandse Kerk tumult 
geweest rond de liederen van Huub Oosterhuis. In het 
bisdom gebruiken veel parochies de bundel Gezangen 
voor Liturgie ( GVL). De liederen van de jonge Ooster-
huis zijn bijna allemaal klassiek katholiek en goed te 
zingen binnen onze liturgie, vindt de nieuwe bisschop. 
Bij de keuze van de liederen zeg ik dat je eerst naar 
inhoud moet kijken. 

Woord-en communievieringen
De bisschop stelt dat de Kerk vanuit de Eucharistie 
wordt opgebouwd maar dat in een pastorale noodsitu-
atie ook een Woord- en Communiedienst in het bisdom 
mogelijk is. Tot nu waren de laatst genoemde vieringen 
verboden maar werden ze wel gedoogd. In het nieuwe 
beleid van de bisschop passen de Woord-en Communie-
diensten binnen het kader dat het bisdom stelt, mits er 
sprake is van een pastorale noodsituatie en enkel met 
toestemming van de bisschop en binnen het voorge-
schreven model.

Terug naar zijn benoeming in Den Bosch
De benoeming is naar wereldse maatstaven een promo-
tie. Maar vanuit het Evangelie is dat heel betrekkelijk, 
zegt de bisschop. “In Groningen was ik  gelukkig. Het 
is een wijds bisdom, overzichtelijk en met een grote 
onderlinge harmonie. Hier in ’s-Hertogenbosch hoop ik 
ook weer gelukkig te worden maar ik moet nog wel in 
dit grote bisdom verder thuiskomen.” Hier haalt Fijen 
de onvoorstelbare energie aan van De Korte. En dan ook 
nog functioneren in een verdeeld bisdom, waar meer-
dere groepen zich hebben afgescheiden van de Kerk. 
De Korte reageert: “Ik ben tot nu toe gezegend met van 
een goede gezondheid en werk ordelijk. En uiteindelijk 
heb ik  geloofsvertrouwen en een geloofsgehoorzaam-
heid. Op mijn oude stek was het goed maar ik heb ja 
gezegd  tegen de opdracht die paus Franciscus me gaf.”

Brabantse geloofscultuur
Veel Bossche katholieken kennen een volks- en een doe-
geloof. Op zich dat prima. Kijk eens naar de Mariadevo-
tie in de kathedraal. Honderdduizenden lichtjes worden 
bij de Zoete Moeder gebrand en even zovele gebeden 
via Maria bij God gebracht. In ons bisdom heerst ook 
gemoedelijkheid en gemeenschapszin. Bisschop De Korte 
ziet dat als vruchten van het katholicisme. Maar met 
volksgeloof alleen bouw je niet de Kerk van de toekomst 
op. De bisschop doet een beroep op de verantwoorde-
lijkheid van alle katholieken. Zij moeten het geloof van 
hun doopsel gestalte geven. Voor vitaal katholiek leven 
is het belangrijk om veel energie te steken in catechese 
en allerlei vormen van geloofscommunicatie. 

Bisschop 
Gerard de Korte
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Van het kerkbestuur
We zijn alweer begonnen aan ons laatste kwartaal van 
2016; een goed moment voor mij om als penningmees-
ter een voorzichtige balans op te maken. In dit jaar 
hebben we vooral onderzocht waar we besparingen kun-
nen behalen. Zo hebben we door collectief gas en elek-
tra voor onze kerken in te kopen, een forse besparing 
kunnen realiseren. Op dit moment loopt er een project 
om de verzekeringen van onze gebouwen elders onder 
te brengen. De verwachting is dat we ook hier voordeel 
uit kunnen behalen.
Binnen de parochie hebben we ook met de koren 
moeten praten over bezuinigingen, immers het totale 
bedrag dat we jaarlijks voor de koren reserveren is een 
significant bedrag op de exploitatie. Vanwege het ge-
reduceerde aantal vieringen binnen de geloofsgemeen-
schappen wordt er ook minder een beroep gedaan op de 
koren, desondanks blijven de kosten onverminderd.

Aan de inkomstenzijde zijn we voornamelijk afhankelijk 
van de inkomsten uit vermogen en vooral de bereid-
willigheid van parochianen om deel te nemen aan de 

Kerkbijdrage. Op basis van een voorzichtige conclusie 
mogen we vaststellen dat we dit jaar geen verdere da-
ling van de kerkbijdrage zullen verwachten. Het beeld 
is dat we zullen eindigen zoals in 2015, rond  € 85.000. 
Dit neemt niet weg dat we nog steeds fors onze reserves 
moeten aanspreken om de negatieve exploitatie te kun-
nen betalen.

Wanneer we kijken naar de kerkbijdragen 2016 zien we 
in de geloofsgemeenschappen 
St Martinus – Cuijk, H. Martinus – Katwijk en H. Antonius 
van Padua – Vianen een flinke stijging…DANK hiervoor!  
Helaas wordt deze stijging teniet gedaan door de da-
lingen in de overige geloofsgemeenschappen  H. Jozef 
– Cuijk, H Agatha, H. Lambertus – Beers en H. Lambertus 
- Linden.

Mocht u nog geen bijdrage geleverd hebben, dan vragen 
wij u hierbij nogmaals een bedrag over te maken op de 
bankrekening van uw geloofsgemeenschap. We kun-
nen het niet vaak genoeg zeggen, om uw kerk open te 

Bisschop De Korte: “Bij mijn recente rondgang door 
het bisdom heb ik gemerkt dat we veelal niet de goede 
taal spreken om het belang en de relevantie van het 
Evangelie zichtbaar te maken. Priesters en anderen met 
een verkondigingstaak zouden zó moeten preken dat 
je mensen op een existentieel niveau kunt raken. Wij 
moeten de vreugde van het evangelie leven.

Na de pauze kreeg kardinaal Simonis een eerste exem-
plaar van het nieuwe boek aangeboden. Na afloop van 
het tweegesprek tussen de bisschop en Leo Fijen kon 
men in de kerkzaal van de Grote Kerk het boek Loslaten 
en thuiskomen kopen en laten signeren.
________________________________________________

Beleidsplan bisschop de Korte
Op 8 oktober presenteerde bisschop Gerard de Korte het 
nieuwe beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch. 
Het plan is getiteld ‘Samen bouwen in vertrouwen’.
Monseigneur De Korte trad op 14 mei aan als diocesane 
bisschop van ’s-Hertogenbosch, het bisdom met het 
grootst aantal gedoopte katholieken van Nederland. 
Direct na zijn installatie bezocht hij alle dekenaten en 
sprak ook in diverse parochies met pastorale teams, 
kerkbesturen en religieuzen. In het bisschopshuis aan de 
Parade ontving hij vele gasten. Zijn indrukken van al die 
ontmoetingen bracht hij samen in een beleidsnota, zie 
hiervoor: www.martinuscuijk.nl onder “nieuws”.

“In september besprak hij de nota met de staf, het ka-
pittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische 
Aangelegenheden, de priesterraad en de lekenraad. 
De bisschop heeft goed geluisterd en de tekst aange-
scherpt. Zo hoopt hij op breed draagvlak voor nieuw 
beleid binnen het bisdom”, aldus het bisdom.

Bisschop De Korte zegt in het plan dat hij wil bouwen 
aan een ‘cultuur van vertrouwen’. “Hij heeft echter 
geen toverstok waardoor er plotseling meer gelovigen 
actief worden en meer middelen beschikbaar zijn. Maar 
hij wil wel proberen de eenheid binnen het bisdom te 
versterken. Daarom pleit de nota voor een hartelijke, 
gastvrije Kerk met meer ontspannen verhoudingen. Het 
katholieke huis is groot met ruimte voor verschillende 
accenten en vormen van katholieke spiritualiteit”, legt 
het bisdom uit.

In de nota komt een aantal beleidsvoornemens aan 
de orde. De interne en externe communicatie wordt 
verbeterd door de benoeming van een perschef. Tevens 
benoemt de bisschop op korte termijn een opbouwwer-
ker voor het ontwikkelen van missionair pastoraat, de 
implementatie van de parochiefusies, het vroegtijdig 
verhelpen van spanningen binnen parochies en de bege-
leiding van kerksluitingen. De bisschop benoemt daar-
naast gedelegeerden voor de religieuzen en de emeriti.  
Enkel bij pastorale noodzaak kan een Woord- en Com-
munieviering worden gehouden. De bisschop zet verder 
in op versterking van catechese en geloofscommunicatie 
om de religieuze sprakeloosheid te doorbreken. Prio-
riteit vormt ook de diaconale dimensie. De Korte zal 
ook de dekens meer bij het beleid van de bisdomstaf 
betrekken. De bisschop vraagt de parochies ieder jaar 
een kernachtig pastoraal actieplan te maken, gebaseerd 
op een pastoraal beleidsplan. Niet alleen wordt gelet op 
de uitgaven van parochies maar het bisdom parochies 
zal ook helpen bij de verhoging van de inkomsten. Tot 
slot zet de bisschop in op decentralisatie en maatwerk 
als het gaat om het gebouwenbeleid. 

www.kro-ncrv.nl
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kunnen houden en pastoraat te kunnen verzorgen is uw 
bijdrage van essentieel belang…!

Eerder hebben wij u erop attent gemaakt dat door een 
periodieke gift te doen aan de parochie, u flink belas-
tingvoordeel kunt behalen van uw kerkbijdrage. Op de 
website van de parochie (www.martinuscuijk.nl) kunt u 
onder ‘nieuws’ meer hierover lezen.Wellicht mogen we 
hier samen van profiteren: DOEN..!
Natuurlijk zijn wij als kerkbestuur verheugd te zien dat 
we het dal bereikt lijken te hebben en vanaf komende 
jaren wellicht weer een groei mogen zien in de vrijwil-
lige bijdrage. We merken dat in de geloofgemeenschap-
pen inmiddels de nieuwe parochie ook zijn plaats krijgt.

Ook in de oude situatie zouden we gelijke problemen 
hebben kunnen verwachten, minder voorgangers, ont-
kerkelijking, demografische ontwikkeling, exploitatiete-
korten etc.

Tevens merken we dat binnen de geloofsgemeenschap-
pen onze pastoor Theo Lamers meer en meer gewaar-
deerd wordt. Het was voor hem zeker niet eenvoudig 
om als nieuwe pastoor zijn plaats te vinden binnen de 
geloofsgemeenschappen, die de opgelegde fusie meestal 
niet enthousiast tegemoet traden. Dat Theo hierbij vaak 
als buitenstaander werd beschouwd, is door het bestuur 
altijd betreurd. Zijn enthousiasme en inzet waren voor 
sommige parochianen niet voldoende in de vergelijking 
met zijn voorgangers. Het is dan ook fijn te zien dat zijn 
opdracht, verantwoordelijkheid en werkdruk als fusie-
pastoor nu door veel parochianen worden gewaardeerd. 

Laten we, nu de samenwerking steeds meer vorm krijgt, 
vooral samen onze energie nog meer steken in het op-
bouwen van onze mooie parochie…!

Namens het kerkbestuur
Ger Langen, penningmeester

Uit de parochie

Het klooster van Sint Agatha werkt aan zijn toekomst. Het is 
het enige Nederlandse klooster dat al vanaf de middeleeu-
wen bestaat; de Kruisheren wonen er sinds 1371. De ge-
meenschap is de laatste decennia kleiner geworden. Sinds 
2006 wordt een deel van de kloostergebouwen gebruikt als 
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Maar inmiddels 
is er meer ruimte vrijgekomen. 

De eigenaar van het klooster, de Stichting Sint Aegten, is op 
zoek naar mensen die op een eigentijdse manier de eeuwen-
oude functies van het klooster willen invullen. Aan iets ouds 
een nieuwe vorm geven, betekent doorgaans terugkeer naar 

Gezocht: ‘kloosterlingen 21e eeuw’ de basis. Wat is eigenlijk een klooster? Een klooster combi-
neert het leven van alledag (wonen en werken) met bezinning. 
Dit gegeven vormt het uitgangspunt voor de toekomstplannen. 
In het klooster is er plaats voor ca. 10 bewoners, die het kloos-
terleven ter harte gaan. Toekomstige bewoners huren zelf-
standige, eenvoudige appartementen, voor 1 of 2 volwassen 
personen. Zij hebben elk eigen voorzieningen, maar zorgen er 
samen voor dat het kloostercomplex een gastvrije stilteplek 
blijft, met de kerk als plaats van gebed en bezinning. 

Daarnaast is er ruimte voor mensen die voor hun werkplek 
graag een locatie kiezen die rust en duurzaamheid uitstraalt. 
De voorkeur gaat uit naar kleinschalige bedrijfjes op het ter-
rein van ambachten of bezinning. In het najaar van 2016 start 
al een programma met bezinningsactiviteiten. 

Meer informatie over de toekomstplannen is te vinden op de 
nieuwe website: www.kloostersintagatha.nl 

Wie mee wil doen aan ‘het klooster van de toekomst’, nodigen 
we van harte uit om contact op te nemen via: 
info@kloostersintagatha.nl

 t/m sept. 2015 t/m sept. 2016 Verschil

Martinus, Cuijk  € 38.713  € 41.034  € 2.321
Jozef, Cuijk  € 16.190  € 12.263  -€ 3.927
Lambertus, Beers  € 4.818  € 4.106  -€ 712
Antonius, Vianen  € 4.357  € 5.595  € 1.238
Martinus, Katwijk  € 2.175  € 3.043  € 868
Agatha, St. Agatha  € 1.548  € 1.352  -€ 196
Lambertus, Linden  € 934  € 799  -€ 135
     
Totaal  € 68.735  € 68.192  -€ 543
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Uitnodiging viering patroonheilige

De werkgroep Eerste Heilige Communie is volop aan het 
werk met de voorbereidingen voor het project 2016-
2017. De samenwerking binnen onze parochie is in deze 
werkgroep volop een feit en dat betekent dat we krach-
ten en inzet kunnen bundelen. Nog niet alles is gepland 
en ingevuld, daar zijn we volop mee bezig.

Op dit moment gaat de inschrijving voor de kinderen die 
de Eerste Heilige Communie willen doen van start. Het 
aanmeldingsformulier wordt verspreid via de scholen, 
maar is ook te downloaden via de website: www.marti-
nuscuijk.nl, onder het tabblad geloof en leven: commu-
niewerkgroep.

Als werkgroep willen we er weer een mooi en goed pro-
ject van gaan maken. Doet u mee?

Werkgroep 
Eerste 
Communie
parochie 
H. Marti-
nus – Cuijk

Start inschrijving Eerste H. Communie

Kom naar de eucharistievie-
ring in de Martinuskerk te 
Cuijk-centrum op vrijdag 11 
november om 19:00 uur.
Alle kerkgangers van de 
geloofsgemeenschappen, alle 
vrijwilligers, alle koorleden, 
iedereen is gewoon welkom.
Het is de dag van de patroon-
heilige van onze parochie.
We vieren de sterfdag van Sint 
Maarten, of Heilige Martinus 
zo u wilt. Wat weten we nou 

eigenlijk van hem? Wat maakte hem zo bijzonder?
Daar proberen we achter te komen in deze feestelijke 
viering. Elke geloofsgemeenschap van onze parochie 
draagt iets bij: een tekst, een symbool. We bidden en 
zingen samen. In de geest van Martinus zoeken we el-
kaar op en zien we naar elkaar om. 

Na afloop van de viering is er in de kerk de gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee of 
een glaasje limonade.
We zien U graag: heel graag, zelfs. Tot dan!
 
Namens de werkgroep liturgie: Ria Kempen en Theo 
Schaars

Start inschrijving Heilig Vormsel
We zijn al volop aan het plannen met de voorbereidingen voor 
het sacrament van het heilig Vormsel. Samen met de jongeren-
leiders van onze Rock Solid Tienergroep willen we er weer een 
leuk, verdiepend en enthousiast project van maken. De vorm-
selviering zal plaatsvinden op pinksterzaterdag 3 juni 2017 en 
het vormsel zal worden toegediend door onze nieuwe bisschop, 
Mgr. Gerard de Korte.

Op dit moment gaat de inschrijving voor het Vormsel van start. 
Het aanmeldingsformulier wordt verspreid via de scholen, maar 
is ook de downloaden via de website: www.martinuscuijk.nl, 
onder het tabblad geloof en leven: vormselwerkgroep.

De info-avond zal plaatsvinden op dinsdag 8 november op de 
pastorie bij de Martinuskerk (Kerkstraat 10, Cuijk). Ouders die 
hun kinderen inschrijven of geïnteresseerd zijn nodigen wij hier 
van harte voor uit! Op die avond zal informatie over het project 
verstrekt worden en zijn ook de data verder bekend.

Werkgroep Heilig Vormsel
parochie H. Martinus - Cuijk
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Kerstpakketen actie gezamenlijke kerken Cuijk
Bij veel mensen in Cuijk en omstreken zal het inmid-
dels al een bekend gegeven zijn dat er in de dagen 
voor Kerst een inzamelingsactie plaats vind om pak-
ketten samen te stellen voor mensen die het sociaal, 
financieel of door ziekte moeilijk hebben.

Kerstpakketten actie

Dit jaar is het 1700 jaar ge-
leden dat de patroonheilige 
van onze parochie Martinus 
van Tours (Frankrijk) werd 
geboren. In het bisdom 
Tours zijn er al een heel jaar 
activiteiten die doorlopen 
tot in 2017. Speciaal voor 
dit jaar heeft het bisdom 
een logo laten ontwikkelen 
dat zeer inspirerend is en 
dat ik samen met de tekst 
van de maker graag met u 
wil delen!
Pastoor Theo

“Martinus, soldaat, is gesymboliseerd 
door het zwaard.”

De mantel, rood volgens de iconografische traditie, is in 
tweeën gesneden, gescheurd voor de eeuwigheid. 
Gerafeld als een aardbeving om bewust te worden van 
het lijden en de strijd ertegen. Het is geen conventio-
neel of gebruikelijk handelen dat populair was en zeker 
geen algemeen gebruik. Dit gebaar gaat verder dan 
eenvoudig delen: het is een opstand tegen de oorzaken 
en effecten van armoede.

De aardbeving, die niet beperkt is tot de mantel, raakt 
diep in de wereld, zoals ook vandaag: de achtergrond 
van de mantel het okergele vlak, is net als de mantel 

Logo van het Martinusjaar

Met de Advent ingevoerd
Vanaf 27 november bidden we een nieuw Onze Vader in 
de liturgie. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft 
besloten dat de nieuwe vertaling van het Gebed des Heren 
komende Advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in 
Nederland en Vlaanderen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamen-
lijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederland-
se taalgebied. Een gezamenlijke commissie zorgde daarvoor. 
Alle betrokkenen, de Nederlandse en Belgische Bisschoppen-
conferenties en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst 
hebben hun goedkeuring verleend aan de wijziging.

Bisschop Jan Liesen van Breda is de referent voor de litur-
gie: “De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk 
is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie 
van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. 
Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij 
het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde 
teksten werden vervangen door andere formuleringen in de 
eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewen-
ning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat 
Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze 
Vader kunnen gaan bidden.”

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

(bron: katholiek.nl)

Ook in onze parochie zal vanaf 27 november dit nieuwe 
Onze Vader gebruikt gaan worden in de liturgie. Het zal 
even wennen zijn, maar ook vlug genoeg gewend raken! In 
de gezamenlijkheid mogen we ons met meer Nederlands-
talige katholieke kerken met elkaar verbonden weten. 
Uiteraard zullen we zorgen dat de tekst in de liturgie voor 
iedereen beschikbaar is.

Theo Lamers, pastoor

Nieuwe Onze Vader Dit gebeurt door een oecumenische werkgroep die 
geholpen wordt door de gezamenlijke kerken van 
Cuijk, de Vincentius- vereniging, de parochiele Cari-
tas instelling, evenals  het Merletcollege en andere 
scholen.

Het motto luidt: MET ELKAAR en VOOR ELKAAR.

Ook U kunt mee doen door uw eigen kerstpakket in 
te leveren, zelf een pakket samen te stellen, losse 
boodschappen af te geven of geld te doneren.

Inleveren:
● In de kerken staan in december manden klaar 
waarin men artikelen kan deponeren .
● Losse boodschappen kan men zaterdag 17 decem-
ber kopen en  inleveren bij de EmTé en de Jumbo in 
Cuijk vanaf 10.00 uur
● Op vrijdag 16 december is er gelegenheid een 
kerstpakket of artikelen in te leveren in de Herberg 
aan de Markt in Cuijk tussen 19.00 en 21.00 uur of in 
het parochiecentrum van Cuijk-Noord tussen 15.00 en 
17.00 uur

Voor meer informatie : Ton Kwant  tel. 06-28436791 of 
Joke Stange tel. 0615191709.
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Van de geloofsgemeenschappen

Rondom de Martinustoren Cuijk
Langzaamaan wordt het zomerseizoen afgesloten en 
ook dit jaar hebben vele gasten de kerk weer bezocht, 
die door de medewerking van vele kerkwachten vijf mid-
dagen in de week toegankelijk was! Ook de schilderijen-
tentoonstelling trok daarbij veel en mooie aandacht. De 
culturele dag trok meer dan 1200 bezoekers, mede door 
de mooie concerten van Canto Novio, Canti di Donne en 
Zang Veredelt. Dank aan alle kerkwachten die hun tijd 
en inzet beschikbaar hebben gesteld om dit mogelijk te 
maken.

Eind september zijn de schilders gearriveerd bij de kerk 
om het jaarlijks onderhoud te plegen. Het goede schil-
derwerk wordt zo bij- en in standgehouden. Zij hebben 
dit jaar grote hoogte opgezocht in de torens om daar 
alles weer bij te werken en waar nodig te herstellen.

Ondertussen komen de voorbereidingen voor Allerheili-
gen, Allerzielen en Sint Maarten op gang. U leest er vast 
meer over in andere artikeltjes in dit blad. Maar eind 
oktober willen we eerst weer het bedevaartseizoen af-
sluiten. Op zaterdag 29 oktober is er een speciale viering 
rondom het thema van Lourdes 2016, dat ook het thema 
van dit heilig Jaar is: Barmhartig als de Vader. U bent er 
van harte voor uitgenodigd om 19.00 uur ‘s avonds.

Ook nodigen we u uit in de voorbereiding van de Advent: 
Op dinsdagen zijn er weer de oecumenische vesperdien-
sten om 19.00 in de Martinuskerk. En dit jaar willen we 
opnieuw een Rorate-viering houden. Een viering als 
voorbereiding op de Advent met enkel kaarslicht! Vorige 
jaar hebben we dit op een weekdag gedaan met meer 
dan 600 brandende kaarsen in de kerk. Indrukwekkend. 
Dit jaar is de viering op zaterdag 17 december om 19.00 
uur. We hopen dat het dit jaar weer zo sfeervol mag 
zijn.

Achter de schermen zijn we ook bezig met de voorberei-
dingen van “Old meets new 2.0”. Daniel van YourFX zit 
weer vol ideeën en wij ook! Samen gaan we er invulling 
aan geven en willen we op een eigentijdse manier de 
kersttijd een eigentijdse look geven!

Contactgroep rondom de Martinustoren

Martinusviering
Zaterdag 12 november 18.30 
uur vieren wij in onze Marti-
nusparochie het jaarlijkse feest 
van onze patroonheilige Sint 
Martinus.
Voor deze avond worden spe-
ciaal de kinderen uitgenodigd; 
de volwassenen zijn uiteraard 
ook van harte welkom. Het zou 
fijn zijn wanneer jullie op deze 
avond vers fruit of fruit in blik willen meenemen. Na de 
viering zorgt onze werkgroep dat hier fruitschaaltjes van 
worden gemaakt, om dit daarna bij mensen te brengen 
die het moeilijk hebben of ziek zijn. Namens deze paro-
chianen dank je wel.
Wij hopen dat er veel kinderen naar deze viering komen.

Kerstviering ouderen en zieken
Donderdag 22 december is er om 10.30 uur weer een 
speciale Kerstviering voor ouderen zieken in onze Marti-
nuskerk in Cuijk.
Het dameskoor o.l.v. Bert Gerrits v.d.Ende zal deze vie-
ring muzikaal opluisteren. Uiteraard is iedereen hiervoor 
van harte uitgenodigd. Na de viering is er een gezellig 
samenzijn.

Werkgroep voor ouderen en zieken
Sint Martinusparochie

gescheurd zoals ook: de heilige Vincentius de Paul, Abbé 
Pierre, heilige moeder Térésa van Calcutta, zuster Em-
manuelle... maar ook de Franse clown Coluche. Het is 
de breuk: de soldaat Martinus werd pastor. Boven aan 
het zwaard steekt nu de bisschoppelijke kromstaf. In 
het collectieve bewustzijn van meer dan duizend jaar 
wordt “Martinus’ goedheid” uiteindelijk “Martinus de 
evangelische bouwer”, schepper van ontelbare hermita-
ges, kloosters, kapellen en kerken...
Het is de grote Sint Martinus, vereerde patroon, be-

schermer van vele kerken over de hele wereld. Het glas-
in-lood is hun aanwezigheid.
Met opzet heb ik niet gekozen voor de klassieke af-
beelding: de strijder, het paard en de arme bedelaar. 
Maar door over dit beeld heen te stappen probeer ik 
symbolisch het mysterie van een van de meest populaire 
heiligen in de wereld te bevatten.”

John Paul MARCHAL, kunstenaar Epinal en maker van 
het logo voor het diocese van Tours.

Jaargetijde pastor Kees Michielse en onthulling 
naambord Kees Michielseplein: 28 augustus jl

Op zondag 28 augustus was er een speciale jaargetijde-
viering voor onze pastor Kees Michielse.
Hierbij nu een gedeelte uit het dankwoord dat tijdens 
die viering is uitgesproken:
“Namens de Jozefkerk willen wij graag iedereen bedan-
ken die meegewerkt heeft aan deze speciale jaargetij-
dedienst voor onze pastor Kees Michielse. We denken 
hierbij aan de voorgangers: de Prior Provinciaal van de 
Kruisheren Peter Snijkers en de kruisheren Joe op de 
Kamp en Toon van de Acker, de koren: het Dameskoor 
samen met de JozefCantorij en de organist, en het 
Molukse koor. Verder de kosters, misdienaars (hierbij 

Rondom de Jozeftoren
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Jozefkerk.
Na de toespraken werd het naambordje onthuld door 
Koos van der Heijden-Michielse (zus van Kees), de prior-
provinciaal P. Snijkers (namens de kruisheren) en burge-
meester W. Hillenaar van de gemeente Cuijk.
Beelden daarvan zijn te zien op de site van De Valuwe / 
Wijk in Beeld / Wijk TV
zie de site op www.devaluwe.nl/Wijk in Beeld/WijkTV

Preken/gedachten van Kees Michielse
Bij gelegenheid van het feestelijk in gebruik nemen 
van het Kees Michielseplein in Cuijk-Noord heeft Paul 
van Maanen de bundel ‘Preken en Gedachten’ van Kees 
Michielse aan diens zus, Koos Michielse, aangeboden. 
Deze bundel, dit boek van 305 pagina’s, is voor iedereen 
beschikbaar. De prijs van het drukken en gelijmd binden 
is 25 euro. Het boek is te bestellen via de pastoriewacht 
van de Jozefkerk, telefoon 0485-312233. Daar ligt ook 
een proefexemplaar ter inzage. De inschrijflijst wordt 
door de pastorievrijwilliger bijgehouden. Vooraf betalen 
is gewenst om het betaalrisico beperkt te houden.    

Deze Preken en Gedachten -ruim 270 stuks- van Kees 
Michielse, kruisheer, zijn uitgesproken in  vieringen op 
zondagen en kerkelijke feestdagen in de H. Jozefkerk te 
Cuijk-Noord en in St. Agatha. De preken in deze bundel 
zijn in vriendschap gegeven aan Frans van Hoof. Frans 
heeft deze preken van Kees thuis nog eens gelezen, 
gekoesterd en  bewaard. Deze verzameling is als een 
testament te zien. Een God ’s act! 

Kees Michielse is vele jaren pastor, pastoor en vrijwilli-
ger geweest in de geloofsgemeenschap van de H. Jozef. 
Uit grote waardering voor de persoon, voor zijn werk en 
voor zijn intense betrokkenheid bij mensen is dit plein 
naar hem genoemd ter nagedachtenis.  

Cuijk, 28 augustus 2016 
Harry Helmes

Terugblik op Nationale ziekendag Jozefkerk 
van 10 september

De bezoekgroep van de St. Jozef gemeenschap vierde 
de nationale ziekendag op zaterdag 10 september. 
Pater Notelaars ging voor in de eucharistie viering. Het 
dameskoor zong prachtige liederen tijdens deze dienst. 

noem ik buurjongen en misdienaar Rowan, met wie Kees 
toch een speciale band had!), verder de liturgiegroep, 
lectoren, maar ook diegenen die gezorgd hebben dat de 
kerk er zo mooi uit ziet, de bloemengroep en verder de 
vrijwilligers die deze week de tuin nog speciaal hebben 
bijgewerkt! Kees zal trots op ons allen zijn!!

Dank ook aan U allen, Burgemeester en Wethouder en 
Uw echtgenoten, andere genodigden, confraters, paro-
chianen van de Jozefkerk en alle andere belangstellen-
den, voor Uw aanwezigheid.
Ook speciale dank aan de familie van onze Pastor Kees 
die vooral vorig jaar pastor Kees zo liefdevol verzorgd 
hebben in zijn laatste levensfase, met name Koos, maar 
ook alle andere familieleden natuurlijk!
Zo meteen, na deze dienst, bent U allen van harte uit-
genodigd om getuige te kunnen zijn van de onthulling 
van het naambord van pastor Kees hier op het Valuwe-
plein.
Wij van de Jozefkerk vinden het gepast om hier nu ook 
even de gangmakers van de Jozefkerk te noemen en te 
bedanken: Pastoor Jan Smits heeft als de bouwpastoor 
gezorgd dat hier in Cuijk-Noord de Jozefkerk is gebouwd 

dmv o.a. huis-aan-huiscol-
lectes. Dat was in 1964.
De voorganger van pastor 
Kees, Kruisheer Toon van de 
Acker heeft vanaf 1977 de 
parochie verder uitgebouwd 
tot een mooie parochie met 
veel vrijwilligers: Dankjewel 
Toon!
Pastor Kees heeft vanaf 1994 
de Jozefparochie verder uit-
gebouwd tot een geliefde en 
veelbezochte kerk door de 
manier waarop Kees voor-
ganger was en vooral ook 

in zijn wijze van omgang met de mensen. Daar zijn we 
hem nog altijd dankbaar voor: Dankjewel Kees!!
Fijn is het daarom ook om, op initiatief van enkele pa-
rochianen, nu samen met U allen getuige te kunnen zijn 
van de onthulling van het nieuwe naambord van Pastor 
Kees hier op het Valuweplein, zoals dat nu nog even 
heet! Hiervoor bent U allen, zo meteen, uitgenodigd!
Daarna is er voor iedereen, zoals pastor Kees altijd zo 
mooi zei:
“Koffie, thee en aanmaaklimonade, met iets lekkers!”
Tot zover de tekst uit het dankwoord van de jaargetijde-
viering voor Kees Michielse op zondag 28 augustus.

Over de onthulling van het naambord nog het volgen-
de:
Na de jaargetijdedienst vond op het Valuweplein te-
genover de kerk de onthulling plaats van het naambord 
voor het “Kees Michielseplein”. Eerst waren er enkele 
toespraken: van de burgemeester W. Hillenaar, de prior-
provinciaal van de Kruisheren P. Snijkers, iemand van 
de familie Michielse en dhr P. van Maanen namens de 
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Rondom de Antoniustoren

Op vrijdag 9 september 2016 werd er in ’t Akkertje in 
Vianen een ontmoetingsmiddag gehouden met als afslui-
ting een H. Mis ter gelegenheid van Ziekenzondag.
Het was al een paar jaar geleden dat deze middag 
gevierd werd. De meeste leden van de werkgroep 
gingen stoppen, onder andere vanwege de leeftijd. Na 
jarenlange geweldige inzet, sommigen meer dan 30 
jaar, dunde de werkgroep uit tot 3 leden. Er moest dus 
dringend naar nieuwe mensen gezocht worden. Geluk-
kig is de groep uitgebreid met Gerry Ermers en Janny 
Hofmans. De samenwerking in de groep is heel goed en 
we hopen dat we dit nog lang voort kunnen zetten voor 
onze zieken en ouderen.
’s Morgens hadden we met zijn allen alles klaargezet en 
het eten voorbereid. Wim Ermers regelde perfect het 
geluid en alles tijdens en rond de Misviering.
Het was een stralende middag. Anny opende de middag 
met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. 

Onder het genot van koffie met zelfgebakken cakes 
begonnen we de middag. Tussendoor werden er drank-
jes geserveerd en heerlijke hapjes. Door de werkgroep 
werd er twee keer een potpourri gezongen van gezel-
lige liedjes, onder andere in dialect, wat onze gasten 
erg aansprak. Dit alles met gitaarbegeleiding door Riet 
Cobussen. En tussen dit alles door bleef er ook nog tijd 
over om gezellig met elkaar te babbelen. Tegen 17.00 
uur werd nog heerlijke soep geserveerd en belegde 
broodjes.
Ondertussen was ook pastoor Lamers al aanwezig. Hij 
begon met een openingswoordje en naderhand schoof hij 
gezellig bij de gasten aan, wat zeer gewaardeerd werd.

Om 18.00 uur was de Eucharistieviering die opgeluis-
terd werd door het voltallige gemengd koor Vivace. Het 
was een mooie viering, helemaal aangepast op Zieken-
zondag. Na afloop van de viering werd nog koffie met 
krentenbrood en cake geserveerd, voor alle gasten, het 
zangkoor en verdere kerkbezoekers. Jammer dat er zo 
weinig mensen uit onze geloofsgemeenschap gebruik 
van maakten. Misschien moeten we hier volgend jaar 
nog meer bekendheid aan geven.

Iedereen heeft genoten van deze ontmoetingsmiddag 
met een mooie afsluiting. We willen er graag een jaar-
lijkse traditie van maken. Hopelijk komen er nog meer 
gasten dan dit jaar. Schroom niet om je op te geven bij 
de werkgroep, het is voor alle zieken en mensen vanaf 

Het thema van deze viering was: ,,Het leven vieren”.
Dat werd naderhand in het parochiezaaltje ook gedaan. 
Nadat de koffie en thee was genuttigd, werd er een 
glaasje wijn of iets fris geschonken. Chris v.d. Kerkhof 
bracht de echte sfeer er in met zijn sketches en liedjes 
over Cuijk. Uit zijn moppentrommel tapte hij de mooi-
ste moppen. Er werd uit volle borst meegezongen en 
.....er werd veel gelachen! 

Tegen 17.00 uur ging iedereen huiswaarts. Iemand uit de 
parochie had een paar emmers vol met zonnebloemen 
gebracht en bij het naar huis gaan, kreeg iedereen een 
bloem mee naar huis. Gulle gever, heel hartelijk dank!! 

Ook veel dank voor Chris, Jos, Rowan, Tru en Fien, da-
mes van de bezoekgroep, dameskoor, iedereen bedankt! 
Het was een geweldige mooie middag!
Bezoekgroep Jozefkerk

Liturgieboekjes abdij Berne, Heeswijk
Vanaf oktober gaat in navolging van de kerken in Beers, 
Katwijk en Linden ook de Jozefkerk, na overleg met de 
koren, over tot het in gebruik nemen van de liturgie-
boekjes van de abdij Berne, Heeswijk. De inhoud van de 
tot nu toe gebruikte Misboekjes was veelal uit bovenge-
noemde Liturgieboekjes. Uiteraard staat het de koren 
helemaal vrij om hun eigen repertoire te blijven zingen 
en daarnaast ook eventueel te kiezen uit de genoemde 
boekjes. Soms maken koren daarbij ook gebruik van een 
aparte bijlage.

Jozefkerk en de klok
Sinds half september is de elektronische bediening 
van de klok in de Jozeftoren defect. Na een uitvoerige 
inspectie blijkt dat het niet meer hersteld kan worden, 
omdat de onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn. De 
klok is immers van 1964! Gelukkig kan er nog wel op de 
ouderwetse manier geluid worden: handmatig, met een 
touw dus! Als u zin hebt….!

MFA
De afgelopen periode zijn alle wensen en suggesties van 
alle betrokken groeperingen en dus ook de Jozefkerk, 
geïnventariseerd en besproken in de daarvoor opgerich-
te gemeentelijke Bouwgroep.
De architect kan dus nu aan de slag door het een en 
ander zoveel mogelijk te realiseren in een ontwerp.
Dit jaar (2016) kan de Jozefgemeenschap nog zeker van 
de kerk gebruik maken. Of en hoelang dat in 2017 zal 
zijn, is nu nog niet bekend.

Bezoekgroep: Kerstviering 22 december om 14:00 uur
De kerstviering voor de ouderen en zieken zal op 
donderdag 22 december in de St. Jozefkerk om 14.00u 
plaats vinden. In de volgende mantel zullen wij u hier-
over meer informeren. Noteert u alvast deze datum! De 
bezoekgroep van de St.Jozefkerk. 

Contactgroep Rondom de Jozeftoren
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Tenzij anders vermeld, zijn de vieringen Eucharistievieringen.

Liturgische kalender

Datum

Kerk 

1 november Allerhei-
ligen
2 november
Allerzielen 

5 en 6 november
32ste Zondag door 
het Jaar

12 en 13 november
33ste Zondag door 
het Jaar 

19 en 20 november
Hoogfeest Christus 
Koning 

St. Martinus 
parochiekerk 

Di 19.00 uur
Vivace (Vianen)
Wo 19.00 uur
Dames- en Heren-
koor 

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Za 18.00 uur
Gebedsdienst 
Martinusvuur
Zo 11.00 uur
Harmonie en dames- 
en Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

H. Agatha
St. Agatha

Di 11.15 uur
Samenzang
Wo 11.15 uur 
Samenzang

Zo 9.30 uur 
De Maasklanken

Zo 9.30 uur 
Samenzang

Zo 9.30 uur 
De Maasklanken

H. Lambertus
Beers 

Wo 19.00 uur Woord- 
en gebedsdienst 
m.m.v. Gemengd koor 
 

Za 19.00 uur  
Together

H. Jozef
Cuijk 

Wo 11.00 uur
samenzang 

Zo 11.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst 

Zo 11.00 uur
Gezinsviering m.m.v. 
Jeugdkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

H. Martinus
Katwijk  

 

Wo 19.00 uur Woord- 
en gebedsdienst 
m.m.v. parochiekoor

Zo 9.30 uur
Woord- en gebeds-
dienst m.m.v. paro-
chiekoor  

Zo 9.30 uur
Parochiekoor 

H. Lambertus
Linden 

Zo 10.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst
Samenzang 

Zo 9.30 uur
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst
Samenzang 

H. Antonius van 
Padua
Vianen

Zo 11.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst
Allegro Vivace

Za 18.00 uur
Juvia

Za 18.00 uur 
Vivace
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19 en 20 november
Hoogfeest Christus 
Koning 

26 en 27 november
Eerste Zondag van 
de Advent

3 en 4 december
Tweede Zondag van 
de Advent

10 en 11 december
Derde Zondag van de 
Advent 

17 en 18 december
Vierde Zondag van 
de Advent

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor

Zo 11.00 uur
Herenkoor 

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Za 19.00 uur
Rorateviering bij 
kaarslicht
Zo 11.00 uur
Herenkoor

Zo 9.30 uur 
De Maasklanken

Zo 9.30 uur
Samenzang

Zo 9.30 uur 
De Maasklanken

Zo 9.30 uur 
Samenzang

Zo 9.30 uur
Samenzang

Za 19.00 uur
Gemengd koor

 Za 19.00 uur
Together

Zo 11.00 uur
Dameskoor 

Zo 11.00 uur
Jozefcantorij

Zo 11.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst;
MOV-viering en Kasih 

Zo 11.00 uur
Gezinsviering m.m.v. 
Jeugdkoor 

Zo 11.00 uur

Zo 9.30 uur
Parochiekoor 

Zo 9.30 uur
parochiekoor  

Zo 9.30 uur
parochiekoor

Zo 10.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst
Samenzang

Zo 10.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst
Samenzang 

Zo 10.00 uur
Woord- en gebeds-
dienst
Samenzang

Za 18.00 uur 
Vivace

Za 18.00 uur  
Juvia

Geen viering i.v.m. 
Kerstconcert
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Er kan onverwacht altijd iets veranderen in het liturgisch schema. Voor de meest recente kalender kunt u terecht 
op de website www.martinuscuijk.nl of leest u in het Cuijks Weekblad.

Dagelijkse vieringen
Woensdagavond 19.00 uur, Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering 
 (ingang via parochiecentrum)
Viering op 2 november is om 11.00 uur; 

Maandag tot en met Vrijdag 11.15 uur, Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
Vanaf 1 november zal op alle werkdagen de viering om 8.00 uur plaatsvinden!
Zaterdag 8.00 uur, Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Bijzondere vieringen
Dinsdag 1 november, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest Allerheiligen, 
   m.m.v. Vivace
Vrijdag 4 november, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste Vrijdag, 
   H. Carolus Borromeüs
Maandag 7 november, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest H. Willibrordus
Woensdag 9 november,  Winterkapel Jozefkerk, Eucharistieviering Feest Kerkwijding Basiliek 
   St. Jan van Lateranen
Vrijdag 11 november, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest H. Martinus, 
   parochiepatroon
Dinsdag 29 november, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Oecumenische vesperdienst Advent
Woensdag 30 november, 19.00 uur, Winterkapel Jozefkerk, Feest H. Andreas, apostel
Vrijdag 2 december, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eerste Vrijdag van de maand
Dinsdag 6 december, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Oecumenische vesperdienst Advent
Woensdag 7 december, 19.00 uur, Winterkapel Jozefkerk, Vigiliemis Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis
Donderdag 8 december, 19.00 uur, Martinuskerk Katwijk, Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis
Dinsdag 13 december, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Oecumenische Vesperdienst Advent
Dinsdag 20 december, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Oecumenische Vesperdienst Advent

Dagelijkse en bijzondere vieringen

aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan. Uren en dagen lang.

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij
en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel……..
ik ben maar een vriend op je weg, al uren en dagen lang. 

Kerk
Mij inzetten voor uw kerk?
Met zo weinig mensen nog …
Met zo’n grijs publiek…
Rondom mij zegt men:
Het is een te vergeefse inspanning!
Maar diep in mij
blijft Gij mij onweerstaanbaar voortstuwen. 
Ik voel mij goed
als ik luister naar uw roepstem.
Iets in mij – sterker dan mezelf –
blijft mij aantrekken in uw kerk.
Haar toekomst licht voor mij op
uit haar verleden.
Ze is te zoeken in de verhalen
over nieuwe Geestkracht doorheen ballingschap
over nieuw Opstaan
na eerst loslaten en sterven. 

(Jean-Paul Vermassen)

ongeveer 75 jaar.
Iedereen ging rond de klok van 20.00 uur met een vol-
daan gevoel naar huis met een mooie zonnebloem.
Anny – Gerry – Ineke – Janny - Nel

Uit: Ziekenzondag viering 9 september 2016 
in het gemeenschapshuis t Akkertje Vianen

Indien ik je dragen kon
over de diepe grachten van je gesukkel en je angsten 
heen,
dan droeg ik je. Uren en dagen lang.

Indien ik de woorden kende
om antwoord te geven op je duizend 
vragen over leven, over jezelf, over 
liefhebben en gelukkig worden,
dan praatte ik met je. Uren en dagen 
lang.

Indien ik vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten en te hopen 
tot het zaad van vrede in je openbrak
dan wachtte ik. Uren en dagen lang.

Indien ik genezen kon wat omgaat in 
je hart 
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Op de vorige Mantel stond de gerenoveerde grot prachtig in 
de zon te pronken op het voorblad. Op 15 augustus, Maria 
ten Hemelopneming, zijn veel mensen naar Katwijk geko-
men om te vieren, te kijken, te bidden of even “alleen” te 
zijn. Het was prachtig weer, de leden van de bloemengroep 
hadden geweldig mooie bloemstukken gemaakt, de tuin-
groep had ervoor gezorgd dat het park er super mooi bijlag 
en dat er extra zitplaatsen waren. Het koor had met verster-
king uit St. Agatha ijverig gerepeteerd en de liturgiegroep 
had voor goede teksten gezorgd. Al met al een hele sfeer-
volle viering buiten bij de grot. Je waande je in Lourdes.

Op 4 september heeft Theo Schaars uit Vianen samen met 
Nelly Megens uit Katwijk de woord-en gebedsviering ver-
zorgd. Fijn op deze manier elkaar te helpen om samen 
verder te kunnen gaan. 

De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozen-
kransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devo-
tie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. In Katwijk 

Rondom de Martinustoren Katwijk

Rondom de Lambertustoren Beers
Nationale Monumentendag

Op 10 en 11 september zijn er weer de Nationale 
Monumentendagen geweest. Ook de Beerse kerk is 
die dagen voor bezoekers open geweest. Ongeveer 10 
mensen hebben de toren beklommen en over Beers 
uitgekeken.

Nog zo’n 40 mensen hebben de kerk bezocht en geno-
ten van al het moois wat onze kerk te bieden heeft. 
Met velen heb ik ’n praatje kunnen maken en ik heb 
hen kunnen vertellen over de geschiedenis van onze 
kerk. Vele keren werd er gesproken over het dreigende 
sluitingsgevaar en dat het toch verschrikkelijk jam-
mer zou zijn als dit zou gebeuren. Vele complimentjes 
heb ik ontvangen over de schoonheid van onze kerk. 
Daarom mensen van Beers, laten we samen zorgen dat 
dit niet gebeurt en er voldoende geldmiddelen zullen 
zijn voor onderhoud en gebruik. Denk nog even aan de 
Kerk-Balans en uw gezinsbijdrage 2016.

Vrijwilligersfeest
17 september is de feestdag van de H. Lambertus de 
patroonheilige en beschermheer van onze geloofsge-
meenschap. Rond die dag vieren wij onze vrijwilligers-
avond als dank voor al het werk wat zij gedaan hebben 
in het afgelopen jaar, aangeboden door het parochie-
bestuur.

Dit jaar was dat vrijdag 16 september. Wij zijn die 
avond begonnen met een H. Mis om 19.00 uur, de zang 
werd verzorgd door het koor Together. Na deze mooie 
viering en een duidelijke preek van onze pastoor Theo 
stond in de kapel de koffie en thee klaar met een grote 
plak cake. Omdat wij het verzoek hadden gekregen 
wat zuinig aan te doen, was er dit jaar geen buffet be-
steld, maar hebben we het gedaan met zelf gemaakte 
hapjes en zelf ingekochte drank.

Er waren ± 35 vrijwilligers aanwezig waaronder ook de 
dames en heren van het koor Together.
Het welkomstwoord werd gedaan door Harrie van Ha-
ren en hij benadrukte het belang van de vrijwilliger op 
vele momenten van het gebeuren in de kerk of in de 
diensten. Zoals goed en mooi gezang tijdens de dienst, 
het voltallige aantal acolieten en goed gekleed in toog 
bij een uitvaart, het goed onderhoud van het kerkhof 
en kerk. Tijdens de borrel sprak pastoor Theo Lamers 
het dankwoord en keek vooruit en vertelde wat over 
de ontwikkelingen in de parochie en sprak de wens uit 
dat alle vrijwilligers het volgend jaar weer aanwezig 
zullen zijn.

Goed 21.00 uur werden de laatste flesjes bier op tafel 
gezet en iedereen begreep dat de gezellige avond ten 
einde liep. Allen gingen voldaan en tevreden naar huis 
en bedankten de dames Tiny en Wilma voor de goede 
verzorging.

Maria-viering te Katwijk: een goedmakertje van de 
weergoden t.a.v. vorig jaar ?

De fraai gerenoveerde 
grot en de tuinen erom-
heen laten zien waartoe 
vele vrijwilligershanden 
in staat zijn. Ook de 
vele bloemen en de 
opmaak hiervan waren oogstrelend. Daarbij nog een 
kerkkoor, hetwelk versterkt werd met vele leden van de 
Maasklanken uit St. Agatha, dat oorstrelend was.
Een mooie viering, voorgegaan door Theo Lamers, werd 
door vele belangstellenden bezocht. Het prachtige 
zonnige weer van die avond heeft de bedevaartplaats 
Katwijk eer aangedaan en houdt een belofte in: Chapeau 
en tot volgend jaar !

Kees Michielseplein
Onder een stra-
lende zon op de 
laatste zondag 
van augusutus is 
het plein in Cuijk 

–Noord vernoemd naar Kees Michielse. Na een mooie 
viering heeft de zus van Kees, Koos v.d. Heijden, terzijde 
gestaan door de provinciaal van de Kruisheren Peter Snij-
kers en Burgemeester Hillenaar het naambord onthuld. 
Een prachtig gebaar vanuit onze gemeenschap naar de 
nimmer te vergeten Kruisheer Kees Michielse. Dank aan 
degenen die zich hiervoor inspanden.

Aankondiging: 
“ Kerstconcert in de Agaat 

te St. Agatha op 16 december ” .

Rondom de Toren H. Agatha
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in de kerk en bij de grot is hier aandacht aan besteed. Elke 
zondag was er een viering en op 23 oktober kwam het koor 
uit Molenhoek zingen. 

Allerheiligen
Van oudsher geloven christenen dat het leven van een mens 
bij zijn dood niet ophoudt of wordt weggenomen, maar dat 
het verandert. 

Allerzielen 
Met Allerzielen herdenken wij onze overledenen. In de 
gebedsdienst schenkt de avondwakegroep speciaal aandacht 
aan de overledenen van het afgelopen jaar. De families 
worden uitgenodigd om het kruisje, dat op het in memoriam 
bord in de kerk hangt, mee te nemen. Het gedachtenis-
prentje blijft in de kerk. Iedereen is welkom in deze viering 
om zijn of haar dierbare overledenen te gedenken. Na de 
viering gaan we allen gezamenlijk naar het kerkhof om het 
licht te ontsteken.  

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft.

Dit jaar zijn Mw. Fien Robben-Janssen en Dhr. Jo Loeffen 
overleden. Mw. Fien Robben heeft jaren lang in Katwijk 
gewoond evenals Dhr. Jo Loeffen. Hij is jaren koorlid en 
rechterhand van Dhr. Ai Geurts geweest, die vorig jaar is 
overleden.

11 november is het feest van de H. Martinus, de patroon-
heilige van onze parochie, dit wordt gezamenlijk gevierd in 
de St. Martinuskerk te Cuijk. Alle geloofsgemeenschappen 
geven een invulling hieraan en met samenzang van alle aan-
wezigen hopen we hier een feestelijke viering van te maken.

St. Cecilia is patrones van de koren. Veel muziekvereni-
gingen heten Cecilia. Volgens de legende kwam ze uit een 
Romeinse voorname familie. Ze zou zeer jong zijn gedwon-
gen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke 
familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood 
omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumen-
tenmakers en zangers. In Katwijk worden enkele zangers 
geëerd voor hun jarenlange inzet. En dan gaan we weer rap 
naar het eind van het jaar. Advent, Sinterklaas, Kerst en 
Oud en Nieuw. Voor je het weet is er weer een jaar voorbij. 
Als je omkijkt gaat het snel. Velen zijn dagelijks bezig om 
samen parochie te zijn. We hopen dat we dit lang samen 
kunnen volbrengen.

VAN MENS TOT MENS
Je leven is een cocktail van vreugde en verdriet,
Van rusten, zekerheid, van twijfel en verwarring,
Van vriendschap en alleen zijn, van geven en nemen.
Er zijn dagen dat je vol dynamiek bent,
Dat je de hele wereld aan kunt
En dagen dat je het niet meer ziet zitten.
Maar niemand van ons kan het uithouden
Als hij aan zichzelf wordt overgelaten.
De mens is niet geboren om alleen te leven,
Opgesloten in zichzelf,

Rondom de Lambertustoren Linden
Lambertusdag in Linden

Sinds jaar en dag 
viert de Geloofs-
gemeenschap 
heilige Lamber-
tus in Linden 
haar patroonsdag 
in het weekend 
het dichtst bij 
17 september. 
Dit jaar dus een 

dag later, maar daar zal de heilige geen probleem van 
maken. Sinds wij een paar jaar geleden met een bus vol 
Lindenaren een bezoek brachten aan zijn graf in Luik, is 
de band tussen ons mogelijk nog hechter geworden. 

De feestdag zelf kent 
een drieluik van activi-
teiten. Centraal staat 
daarbij uiteraard de 
viering in onze kerk, 
aan de voet van zijn 
beeld. Mien Heijnen en 
Trees van den Broek, 
voorgangers in onze 
Geloofsgemeenschap 
van het eerste uur, 
leidden die gebedsvie-
ring in een goed gevul-
de kerk. De door hen 
gekozen teksten uit de 
Wijsheidsboeken van 
het Eerste Testament 
en uit de Handelingen 
van de Apostelen van 
het Tweede Testament, 
waren inspirerend en boden stof tot bezinning. 

Heel bijzonder was hun liedkeuze met een eigen tekstu-
ele invulling van het beroemde lied van Leonard Cohen: 
‘Suzanne’ en het slotlied: de Lindense Litanie van Heili-
gen. Uiteraard was er ruim plaats voor onze Lambertus, 
in de volksmond ‘de Appelschudder’ genoemd. Vanaf de 
datum van zijn feest mogen de appels van de bomen. 
Daarom stond bij zijn beeld een mand met mooie in 
Linden geplukte appels. 

Zonder de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten.
In elk mens leeft sterk de behoefte
Om bij iemand thuis en geborgen te zijn.
Voortdurend zijn we op zoek naar anderen, 
Op zoek naar elkaar.
Daartoe zijn er vele mogelijkheden,
Al loop je het risico dat je vertrouwen misbruikt wordt
Of dat je niet werkelijk wordt begrepen.
Maar wie niet kiest voor dat risico
Zal altijd alleen zijn.
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Contactgroepen Rondom de Torens
geloofsgemeenschap St. Martinus – Cuijk
Dhr. Maarten Hermens   0643138081
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Jozef – Cuijk
Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822
Dhr. Wim Hofmans 313998

geloofsgemeenschap H. Martinus – Katwijk
Mevr. Ria v Kempen-Jeursen   317612 

geloofsgemeenschap H. Lambertus – Linden
Dhr. Jan van den Broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

geloofsgemeenschap H. Agatha – St. Agatha
Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030
Dhr. Gerard Smits 316066

geloofsgemeenschap H. Lambertus – Beers
Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Mickey Nuijs 318725 
Mevr. Wilma v Daal 313871 Dhr. Harrie van Haren 314333 
Dhr. Piet Wagemans 312069

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua – Vianen
Mevr. Thea Scheers-Jans   320137
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers   314227
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

Uitvaarten
Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het paro-
chiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555
Of bij de plaatselijke geloofgemeenschappen:
Geloofsgemeenschap H. Agatha:  312555
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef:   312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk):  312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk):  317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua:  320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen
Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is be-
reikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar 
voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. 
Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van 
het doopsel opgenomen:
Taylor James Prudon 7 augustus St. Martinus Cuijk
Hailey Zanen 28 augustus H. Jozef
Casper Thelosen 18 september H. Lambertus Beers
Novy Broeren 1 oktober St. Martinus Cuijk
Isa Laläar  8 oktober St. Martinus Cuijk
Daniël Heemskerk 9 oktober  St. Martinus Cuijk
Tim Jans 16 oktober St. Martinus Cuijk
Liam Cocu 16 oktober  H. Jozef Cuijk

Doop

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:
15 juli Marie Janssen-van den Boogaard
 78 jaar H. Lambertus Beers
21 juli Sjaak Daanen
 89 jaar H. Agatha
28 juli Nellie Jaspers-Hendriks
 81 jaar St. Martinus Cuijk
29 juli Piet Dinnissen
 78 jaar H. Antonius van Padua
4 augustus Lucie de Quaij
 53 jaar H. Lambertus Beers
13 augustus Ai van Stiphout
 90 jaar St. Martinus Cuijk
19 augustus Tien van den Bosch
 83 jaar H. Antonius van Padua
31 augustus Ria van Rooij-Buenen
 87 jaar St. Martinus Cuijk

Uitvaart

8 september Tilly Swinkels-Graat
 93 jaar St. Martinus Cuijk
10 september Yoseph Fanoembie
 93 jaar H. Jozef
16 september Quinty Willems
 18 jaar H. Jozef
22 september Jo Loeffen
 85 jaar H. Martinus Katwijk
23 september Koos Roelofs
 89 jaar  St. Martinus Cuijk
27 september Ans Selten-Peters  
 65 jaar   H. Lambertuskerk Beers
4 oktober    Tonnie Geboers     
 67 jaar St. Martinus Cuijk
8 oktober   Jan Loeffen         
 74 jaar   St. Martinus Cuijk
14 oktober  Pia Verheij-Schilder    
 88 jaar   St. Martinus Cuijk
15 oktober Riek Loeffen-Arends
 82 jaar St. Martinus Cuijk 
18 oktober Zus Tijsmans-van der Zanden
 99 jaar H. Agatha - St. Agatha
19 oktober Annie van den Heuvel-van der Burgt
 80 jaar H. Lambertus Beers

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament 
van het huwelijk met elkaar verbonden:
7 oktober Joost Hendriks en Nelleke van Sluisveld
  St. Martinus Cuijk

Huwelijk
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wat minder in het 
zicht loopt. Door 
steun te geven 
aan wie kwetsbaar 
is, ook al moe-
ten we daarvoor 
99 anderen even 
alleen laten. 
Maar alleen laten 
betekent niet in 
de steek laten! 
Mensen zijn zo 
vaak verontwaar-
digd als ze alleen 
gelaten worden 
ten bate van een 
ander, als ze niet 
krijgen wat een 
ander wel krijgt. Maar het gaat er niet om of je krijgt 
wat een ander ook krijgt. Het gaat erom of je krijgt wat 
je nodig hebt en daar tevreden mee bent. Delen en een 
ander ook iets gunnen kan alleen als je tevreden bent 
met wat je hebt.

6. Welk lied(je) vind je het mooist? Waarom?
Dat hangt helemaal af van mijn stemming, en van het 
moment. Sommige liedjes spreken me op een moment 
aan, dan draai ik ze helemaal grijs en vind ze daarna 
niet meer zo interessant. Tot ik ze misschien maanden 
later ineens weer tegenkom... Ik houd net zo van klas-
siek als van pop-rock, maar bij het struinen op youtube 
kan ik ook lekker wegdromen bij mooie uitvoeringen van 
liedjes die ik van vroeger ken, vooral uit de kerk. Een 
tijd terug liep ik tegen een onverwachte mix aan, toen 
een mooi nummer dat ik leerde kennen via een compu-
terspel het Onze Vader in Swahili bleek te zijn: ‘baba 
yetu’ door het Soweto gospel choir.

7. Welk advies zou je onze pastoor willen meege-
ven? Wat wens je de parochie toe?
Ik wens de parochie toe dat het een hechte, warme ge-
meenschap blijft, ook al is die gemeenschap tegenwoor-
dig misschien wat groter dan vroeger. Ik kom graag in de 
Jozefkerk, hij herinnert me aan de kerk waar ik vroeger 
kwam en die in de zelfde tijd gebouwd is. Het gebouw 
heeft als kerk helaas geen toekomst meer, maar het zijn 
de mensen die ervoor kunnen zorgen dat de gemeen-
schap met zijn familiaire sfeer niet met het gebouw 
verloren gaat. Ik wens de parochie dan ook toe dat we 
daarvoor de kracht opbrengen, en dat we daar dan nog 
lang de vruchten van mogen plukken.

8. Aan wie geef je de Martinuspen door?
Ik geef de Martinuspen door aan Astrid Bolder uit Beers. 
Ons idee om iets samen te doen met de harmonie en het 
kinderkoor moet zeker nog eens in de praktijk gebracht 
worden!

1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
Ik ben Bart van der Zanden, ik woon met mijn vrouw 
Marie en dochter Lotta in Cuijk, in de Valuwe.

2. Wat is of was je beroep? Heb of had je het naar je 
zin? Wat vind je er bijzonder of mooi aan? Wat doe je 
voor de parochie?
Ik ben muziektherapeut. Ik heb een eigen praktijk, 
waar ik ook muziekles geef en kindermusicals verzorg. 
Daarnaast werk ik in een Duits kinderdagverblijf. Ik heb 
het erg naar mijn zin! Ik vind het leuk om met kinderen 
te werken, hen met muziek te helpen als ze in moeilijk-
heden zitten en hen een stapje verder te brengen in hun 
ontwikkeling. Het mooiste vind ik om te zien hoe hun 
ogen oplichten als ze ontdekken wat ze kunnen! Voor 
de parochie leid ik met veel plezier en voldoening het 
jeugdkoor.

3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?
Ik ben ooit een paar keer in het noorden van Engeland 
geweest, dat was erg mooi. Ik houd van de taal, en de 
mensen waren er heel open en aardig.

4. Wie is je grootste inspiratiebron? Waarom?
Ik heb niet één inspiratiebron, maar een hele vijver 
vol grote en kleine inspiratievisjes om te vangen als ze 
nodig zijn. Nelson Mandela laat mij zien welke kracht 
vergeving heeft, en tegelijk hoe moeilijk het is, maar 
een heilige was hij niet. Mijn opa en oma zijn mijn 
voorbeeld voor een lang en gelukkig huwelijk - niet zon-
der moeilijkheden maar juist door iedere dag opnieuw 
iedere moeilijkheid aan te pakken en uiteindelijk te 
overwinnen. De kinderen waar ik mee werk inspireren 
mij door de muziek die ze laten horen, de mooie dingen 
die ze (soms ondanks alles) zeggen of laten zien en de 
grenzenloze opgewektheid waarmee ze zeggen: neem 
niet alles te serieus, geniet ook van de kleine dingen 
van ieder moment.

5.  Welk boek zou je iedereen aanraden? Waarom? 
Wat is je mooiste bijbelverhaal?
Ik lees het liefste de fantasy-boeken van Terry Prat-
chett. Hij koppelt fantastische, snedige Engelse humor 
aan een ongelofelijk scherpe waarneming van mensen, 
ons gedrag, onze verhalen en onze wereld. De beste 
samenvatting, zowel van zijn stijl als ook van onze 
eigen maatschappij, is een zin uit één van zijn boeken. 
Het gaat over de, al of niet goed bedoelde maar vooral 
meestal uit de hand gelopen pogingen om de maat-
schappij in te richten, mensen te sturen, criminaliteit 
terug te dringen, mensen gelukkig te maken, enzovoort: 
“Zodra je mensen zag als dingen om te meten, bleken 
ze onder de maat.”
Het mooise bijbelverhaal vind ik dat van het verloren 
schaap. Jezus is als de herder, maar ik vind het verhaal 
juist zo mooi omdat we allemaal als de herder kunnen 
zijn. Door op zoek te gaan naar de ander die misschien 

Martinuspen

Bart van der Zanden
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De parochie uit

De pastorie, 
Kerkstraat 10, 

Cuijk

Oktober, wereldmissiemaand en Rozenkransmaand!

 

“Te Handel op de heide”
Te Handel op de heide,
verscheen in een boom

Maria onze Moeder,
een beeldje heel schoon

Ave, Ave, Ave, Maria,
Ave, Ave, Ave, Maria

UITNODIGING
Missionaire Rozenkransgebed in verschillende talen en 
Mariale lichtprocessie in Handel. Voor de eerste keer 
opgeluisterd door het kinderkoor uit Handel. 

Alle christenen, gezinnen en in het bijzonder de kinde-
ren zijn hierbij van harte welkom.

30 oktober Zondag 
18.00 uur t/m 19.00 uur
(Bij slecht weer in de kerk).
Paters Karmelieten, ocd
www.onzelievevrouwvanhandel.nl  

“Te Handel op de heide”

‘Geroepen tot hoop, 
bouwen aan een barmhartige kerk’

Sinds 14 mei jl. is Mgr. Gerard de Korte de nieuwe bis-
schop van ’s Hertogenbosch. Op verschillende momenten 
gaf hij al aan graag in contact te komen met ‘de basis 
van de geloofsgemeenschap’. Vanuit zijn onlangs gepu-
bliceerde boek ‘Geroepen tot hoop, bouwen aan een 
barmhartige kerk’ wil hij met ons spreken over zijn visie 
op de plaats van de kerk in de huidige samenleving. In 
zijn boek gaat hij in op verschillende vragen die leven. 
Vragen rond ziekte, verlies van een dierbare en van veel 
wat vertrouwd is; ook verlies van vertrouwde beelden 
van God en geloven. Tegelijk zijn er veel vragen en 
velen zoeken God in deze tijd. Wat is de toekomst van 
christelijk geloof? Wat kan er aan het licht komen, wat 
aan positieve krachten worden aangeboord vanuit al 
die ervaringen van verlies? Vanuit de gedachten en de 
inspiratie die onze bisschop met ons deelt, willen we 
ons laten uitdagen en uitnodigen verder te bouwen aan 

Lezing bisschop De Korte

die barmhartige kerk hier ter plaatse in de Boxmeerse 
samenleving.
Begeleiding: Mgr. Dr. G. de Korte, bisschop van Den 
Bosch
Datum: dinsdag 29 november
Tijd en plaats: 19.45 - 21.30 uur, Parochiehuis, Sasse 
van Ijsselstraat 8, Boxmeer
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Jongerennieuws

Alicia
En daar gingen we weer. Voor de 4de en waarschijnlijk 
voorlopig laatste keer, mocht ik dit jaar mee naar Polen, 
Krakau. 
Na de Wereld Jongeren Dagen 3 maal eerder mee te 
hebben gemaakt zou je denken dat het gevoel van 
samen zijn met miljoenen andere jongeren went, maar 
niks is minder waar. Het blijft een bijzondere ervaring 
die je alleen begrijpt als je er een keer bij bent ge-
weest. Het mooiste moment is moeilijk te omschrijven, 
wel kan ik vertellen wat er veel indruk gemaakt heeft 
op mij. De woensdag in de “days in the diocese”, of te 
wel het voorprogramma zijn we naar Auschwitz ge-
weest. Eerst naar Auschwitz 1 daarna naar Auschwitz 
– Birkenau 2.
Dit kamp is zo immens groot dat je jezelf maar moeilijk 
kan voorstellen wat hier gebeurd is. Na een stukje over 
het kamp te hebben gewandeld hebben we met alle 
jongeren van bisdom Den Bosch even stilgestaan bij de 
monumenten. Hier hebben we gepraat, gehuild en een 
arm om elkaar heen geslagen. Met onze reis was ook 
een groep mee met jongeren die extra zorg en begelei-
ding nodig hebben. Zij hebben ter voorbereiding mooi 
beschilderde stenen gemaakt en deze bij het monument 
neergelegd. Dit is symbolisch omdat stenen niet vergaan 
en we het nooit mogen vergeten wat hier gebeurd is. 

Ylona
Eén keer eerder ben ik naar de wereldjongerendagen 
geweest en dat was in Rio. Deze WJD was voor mij een 
hele andere dan de vorige, omdat ik door een blessure 
veel in een rolstoel heb gezeten. 
In Krakau ging het vooral over barmhartigheid en die 
heb ik heel veel mogen ontvangen. Mijn deelgroep heeft 
extra spierballen gekweekt in de anderhalve week die 
ze me door Krakau hebben geduwd. Van high fives tot 
angstige momenten in grote groepen mensen, mijn 
deelgroep nam me altijd mee en dat was pure barmhar-
tigheid, hoewel ze dat niet konden noemen toen we in 
ons slotgesprek de vraag kregen of we barmhartig waren 
geweest in Polen. 
Mijn mooiste moment op de WJD kwam na een lange, 
zware dag in het slotweekend. Op zaterdag is de pelgri-

Onze WJD in Krakau mage naar het veld, waar een avondwake plaats vindt 
en op zondagochtend de slotmis. Het was bloedheet 
en daarom werd besloten dat degenen die niet goed 
konden lopen met een apart busje gingen. In onze groep 
waren dat er behoorlijk wat en we gingen met een 
groep van rond de 15 (er waren ook begeleiders bij) op 
weg naar het busje. We zouden een stukje met de tram 
gaan en daarna met de bus naar het veld gaan. Helaas 
reed de bus net voor onze neus weg, we zouden er niet 
in mogen, omdat het alleen voor rolstoelen zou zijn en 
het grootste gedeelte van ons zat niet in een rolstoel, 
maar kon niet ver lopen. Uiteindelijk mochten we wel 
mee, dus gingen we zitten. De uren tikten weg en 
uiteindelijk na 4 uur wachten kwam daar dan eindelijk 
de bus. Wij gingen dolgelukkig de bus in. Helaas werden 
we iedere keer weggestuurd door politieagenten (ja de 
beveiliging was goed, zo goed zelfs dat pelgrims niet 
zomaar het veld op kwamen). Het werd half acht, de 
tijd waarop de avondwake begon, in het begin hadden 
we nog liedjes gezongen met een aantal Fransen, maar 
de moed begon een beetje in onze schoenen te zakken, 
vooral toen we hoorden dat ons vak, waar we zouden 
slapen, op slot werd gegooid, omdat er te veel mensen 
waren en er niemand meer bij paste. 
Rond negen uur kregen we de eerste glimp van het veld, 
het was enorm! Iedereen was vrolijk, want we zagen het 
veld, we waren er bijna! De buschauffeur liet ons eruit 
en wij pakten vol goede moed onze spullen en toen 
kwamen we het leger tegen. Het was geen doorgang. 
Teleurgesteld dropen we weer af in de bus en gingen 
opnieuw op weg. Gelukkig stonden we een tien minuten 
later alsnog bij een ingang en wel de rolstoelvak ingang! 
We zouden nog een stukje moeten lopen over het stukje 
verharde weg, maar we waren er, bij vak D5. We waren 
op het veld! Dit vak was nog leeg en dus gingen we op 
weg naar ons eigen vak. Er was een klein dijkje, waar 
we overheen moesten en toen we dat dijkje oplie-
pen, kregen we een adembenemend uitzicht. Tijdens 
de avondwake, die inmiddels was afgelopen, hadden 
alle jongeren op het veld een kaarsje gekregen en die 
brandden allemaal. Tweeënhalf miljoen lichtjes zagen 
we toen we het veld op kwamen en dat was een heel 



mooi gezicht. Als ze ooit nog aan mij vragen of de kerk 
stervende is, zal ik dit verhaal vertellen, tweeënhalf 
miljoen gelovigen, dat lijkt me nog niet uitgestorven. 

Amber
Na de aankomst in Andrychow waar wij het voorpro-
gramma (Days in the Dioceses) hadden, werd iedereen 
door gastgezinnen opgehaald. Hier bleek al heel snel 
hoe enorm gastvrij de Poolse cultuur is. Meerdere 
malen werd er door ons gastgezin geëxcuseerd dat ze 
niet meer jongeren konden opvangen en dat terwijl 
we met een grote groep van acht waren. Ook stond er 
bij aankomst al een uitgebreide maaltijd klaar. Dit was 
overigens niet alleen de eerste dag, elke maaltijd was 
bijzonder uitgebreid. En ’s avonds was er genoeg cake 
bij de koffie en de thee. Daarnaast stond het gastgezin 
de hele week met alles voor ons klaar. Ze hebben ons 
elke dag naar de kerk gebracht van waar wij naar de 
dagactiviteiten vertrokken. En als ze niet beiden konden 
rijden dan werd er twee keer gereden. Ik vond het erg 
inspirerend hoe ons gastgezin van de eerste week een 
groep van acht “vreemde jongeren” zo hartelijk opge-
vangen heeft.

De tweede week in Krakau zaten wij weer in gastgezin-
nen. Dit is helemaal niet vanzelfsprekend aangezien 
de meeste jongeren in publieke gebouwen slapen zoals 
scholen en sporthallen. Ook hier was het gastgezin weer 
enorm gastvrij. Dit keer sliep ik met twee anderen in 
een erg klein appartementje van drie studentes. Een 
van de studentes had haar eigen kamertje opgeofferd 
en sliep bij haar zusje op de kamer. Ook hier stond er 
bij binnenkomst al snel een vol bord met eten op tafel. 
Deze tweede week vond ik het heel bijzonder hoe een 
paar studentes zoveel inleveren om toch voor een paar 
jongeren klaar te staan en ze een slaapplaats te bieden.
Het thema voor de WJD reis vanuit Bisdom Den Bosch 
was “Stap naar de a/Ander”.
Maar naar mijn idee hebben deze gastgezinnen de 
grootste stap gezet door zo ontzettend gastvrij te zijn 
en klaar te staan voor ons als “onbekende anderen”.

Merel
Iedereen ervaart de WJD anders, maar voor de meeste is 
het een reis waar je je verdiept in het geloof. Ik merkte 
dat er veel ontmoetingen waren, zowel met nieuwe 
mensen, oude vrienden, maar ook ontmoetingen met 
God. Het leuke en bijzondere hieraan was dat mensen 
elkaar steunden en soms zelfs samen het pad bewandel-
den naar bijvoorbeeld een verdieping in het geloof. 

Het mooiste en meest speciale moment voor mij was 
het moment dat we binnen kwamen lopen in een soort 
arena, waar heel veel mensen van verschillende landen 
waren. Toen we binnen kwamen lopen begonnen ze 
allemaal te juichen en Holland te roepen. Hoe ze ons 
verwelkomden was zo speciaal. Het voelde voor mij 
alsof we een band hadden met deze mensen, terwijl ik 
nog nooit iemand van hen had ontmoet. Toch haalden 
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ze ons zo enthousiast en liefdevol binnen. Toen we ook 
nog met het koor mochten zingen in de mis met zoveel 
mensen was het al helemaal speciaal. Dat moment zal 
ik niet snel vergeten. Het voelde zo bijzonder. Het zou 
toch leuk zijn als mensen altijd elkaar zo liefdevol ver-
welkomen. 

Je merkte in heel Polen wel dat mensen met veel 
respect met elkaar omgingen. Mensen werden niet snel 
boos op elkaar. Ze praten daarentegen juist heel vaak 
tegen je uit het niets. Ze behandelden je zoals je ook 
een vriend of vriendin zou behandelen. Je kan het je 
bijna niet voorstellen. Als je daar bijvoorbeeld op ie-
mands schoen ging staan was dat geen probleem, vooral 
met zoveel mensen om je heen. Als dit in Nederland ge-
beurt, moet je vaak oppassen dat je geen boze persoon 
achter je aan krijgt. 

Als ik nu terug denk aan mijn tijd in Polen, denk ik aan 
een leuke tijd waar ik veel leuke mensen heb mogen 
ontmoeten. Ik kijk daarom nu al erg uit om mee te gaan 
naar Panama. Zijn jullie er dan ook bij? 

In het Nederlandse Maastricht werd een digitale pel-
grimsroute gelanceerd. De ontdekkingsroute door 
de Zuid-Limburgse stad aan de Maas wordt met een 
Maria-app, een klein programmatje voor smartphone of 
tablet, beschikbaar gesteld.

Maastricht is ook bekend om het devotiebeeld van Maria 
Sterre-der-Zee in de kapel van de Onze-Lieve-Vrouwba-
siliek in Maastricht. Via de introductie van de app ‘Maria 
bereikbaar’ hoopt het bestuur van de Onze-Lieve-Vrou-
webasiliek een vonkje van de rijke bedevaarttraditie 
over te brengen naar een nieuwe generatie, aldus het 
bisdom Roermond. 

De Maria-app is samen met 200 leerlingen van verschil-
lende scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs 
ontwikkeld. Zij richt zich vooral tot jongeren tussen 10 
en 16 jaar en wordt via de appstores van Google en Ap-
ple gratis verdeeld.
Bron: Bisdom Roermond/www.kro-ncrv.nl/inspiratie

Digitale pelgrimsroute 
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Kinderpagina

Vier keer per jaar worden er in de parochie speciale 
peuter-kleuter vieringen georganiseerd. Dit zijn vie-
ringen voor de allerkleinsten uit de parochie (tot circa 
groep 3 / 4). Hierbij wordt een geloofsthema op een 
speelse manier toegelicht, om deze doelgroep ver-
trouwd te maken met wat het geloof is. Zo mogen we 
met Kerst op kraamvisite het pasgeboren kindje Jezus 
wiegen. Met Pasen luisteren we naar het Paasverhaal en 
gaan we eieren zoeken. En verder zijn er nog twee wis-
selende thema’s door het jaar heen. Terugkerende ele-
menten zijn altijd een verhaal over een geloofsthema 
afgestemd op de leeftijd, muziek maken en een interac-
tieve activiteit of spelletjes passend bij het thema. 

Na afloop is 
er altijd een 
moment van sa-
menkomst, met 
voor de kinde-
ren en (groot)
ouders iets te 
drinken met 
wat lekkers. Zo 
is er gelegen-
heid om elkaar 

op een informele manier te ontmoeten, om zo te praten 
over geloofsthema’s in de opvoeding. De liedjes en een 
kleurplaat of knutselopdracht uit het verhaal worden 
mee naar huis gegeven, om samen thuis het thema nog 
eens te kunnen beleven. 
De peuter-kleuter vieringen met de thema’s Kerst en 
Pasen zijn altijd op 1e Kerstdag en 1e Paasdag om 15.30 
uur in de St.Martinuskerk in Cuijk-centrum. De twee 
andere vieringen zijn op wisselende data en ook in de 
St.Martinuskerk in Cuijk-centrum. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle updates 
meld je dan aan op de Facebookpagina H.Martinus of 
schrijf je in voor de peuter-kleuter emaillijst via info@
martinuscuijk.nl. Je krijgt dan voorafgaand aan de 
volgende peuter-kleuter viering een bericht met daarin 
het de datum en thema.

Lijkt het je leuk om in enige vorm mee te helpen aan 
de peuter-kleuter vieringen? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Het kost 
je maar vier 
keer per jaar 
een paar 
uurtjes tijd op 
een zondag-
middag, en 
daar voor-
afgaand een 
paar uurtjes 

Peuter-kleuterviering voorbereiding. Ook als je liever alleen achter de scher-
men mee werkt aan de voorbereidingen, of juist liever 
alleen op de voorgrond met de kinderen op de dag zelf, 
dan ben je van harte welkom een keertje mee te doen! 
Dus kun jij muziek maken, heb jij creatieve ideeën, 
vind je het leuk om met kinderen te werken, of wil je 
gewoon graag je steentje bijdragen? Neem dan contact 
met ons op via email naar info@martinuscuijk.nl of via 
de Facebookpagina H.Martinus. 

Op zaterdag 12 november 2016 om 18.00 uur vieren 
we weer samen met veel kinderen het Martinusfeest 
van de Parochie Heilige Martinus in de Sint Martinuskerk 
in Cuijk met een lampionnenoptocht. We eindigen bij de 
Martinusvuurkorven met warme chocomel en marshmal-
lows. 

Om kinderen in de gelegen-
heid te stellen met een 
mooie lampion deel te 
nemen aan de lampionnen-
optocht organiseert kinder-
werk Parochie Heilige Mar-
tinus een knutselmiddag 
waar kinderen een mooie 
lampion kunnen maken. 
Het knutselen begint om 
16.00 uur. Aansluitend aan 

het maken van de lampionnen en voorafgaand aan de 
viering is er een eenvoudige maaltijd voor de  kinderen  
en de  ouders die geholpen hebben met knutselen 

Aanmelden voor de knutselmiddag en de maaltijd kan 
voor 10 november a.s.  via info@martinuscuijk.nl.  Het 
maken van de lampionnen vindt plaats in de Sint Marti-
nuskerk in Cuijk. Het zou fijn zijn als je je eigen schaar 
en nietmachine meeneemt.

Op verzoek 
van Sint 
Maarten 
wordt er 
tijdens de 
viering fruit 
ingezameld 
voor zieke 
mensen in 
onze paro-
chie. Hiervoor kunnen kinderen fruit (vers of uit blik) 
meenemen naar de kerk.  Na de viering en bij droog 
weer is er een  lampionnenoptocht en zal Sint Martinus 
de vuurkorven aansteken. 

Het deelnemen aan de viering en de lampionnenoptocht  
is op eigen gelegenheid.

Martinusfeest 12 november 2016
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Kleurplaat



WJD: bezoek 

Auschwitz-Birkenau

peuter-kleuter viering 

Franciscus
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Handmatig luiden
in de Jozefkerk

WJD Welkomstviering 
paus Franciscus

Maria ten Hemel-opneming Katwijk
Kerkpleinconcert

Thuis bij God. Bezinnings-dag jongeren St. Agatha

Kees Michielseplein

Lambertusdag 
in Linden


