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De natuur heeft zich in de afgelopen weken van zijn beste kant
laten zien: wat een prachtige zonsopkomsten zag ik op weg naar
school en wat een schitterende zonsondergangen konden we, wel
steeds vroeger, bewonderen! In de ochtend en tegen de avond
ruik je dat we richting de herfst gaan en langs de weg stonden
een tijdje geleden alweer de paddenstoelen te pronken. Eigenlijk brengt elk seizoen weer beelden waar je stil van wordt en in
de komende maanden zullen we getrakteerd worden op herfsten winterweer. Ook al zijn het niet mijn favoriete seizoenen,
toch weet ik dat ik af en toe even stil zal staan bij een verstild
sneeuwlandschap, even zelf stil zal worden van de wind die door
de bomen blaast.
De heilige Franciscus zingt in zijn Zonnelied dat de hele natuur
God looft en prijst. Hieronder een klein stukje in de versie die
door Angelo Branduardi wordt gezongen:
Wees geprezen goede Heer en uw schepping evenzeer.
Zuster Zon haar licht en helend-warme stralen.
‘t Is een wonder wis en waar dat U ons verlicht door haar
moge zij uw goedheid naar ons toe vertalen.
Wees geloofd voor Zuster Maan en de sterren die er staan
en de nacht hun klaar en helder schijnsel geven.
Wees geloofd voor Broeder Wind die in wolken regen vindt
en verspreidt opdat uw schepping moge leven.
Luisteren kan: https://www.kuleuven.be/thomas/page/jukebox/
view/96646/

Contact
Secretariaat – Parochiecentrum –
Pastorie Heilige Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook:
Theo Lamers of 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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Colofon
Dit parochieblad is in een oplage van 1000 exemplaren verspreid in
de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.
Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 27
oktober a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of
op redactie@martinuscuijk.nl.
Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Pastoor Theo Lamers

“Nieuwe uitdagingen ”
Op het moment dat ik de tekst voor dit parochieblad schrijf,
sta ik op het punt om aan mijn vakantie te beginnen. Al met
al is het een bijzonder, soms hectisch, werkjaar dat achter ons
ligt. Hier in huis is het heel wat drukker geworden. Marieke is
in dienst getreden als coördinator familiepastoraat, Astrid is
op de administratie komen werken, Pater Callistus is als kapelaan benoemd… En zelf ben ik juist minder in huis door mijn
benoeming bij het bisdom. Met deze nieuwe mensen en alle
mensen die op welke wijze dan ook in onze parochie meewerken, gaan we het nieuwe werkjaar in. Marieke neemt een aantal projecten op zich en gaat samen met de vrijwilligers aan
de slag. Pater Callistus, die op het moment van schrijven op
thuislandbezoek is, zal meer en meer kennis gaan maken met
onze parochie en vooral ook in de weekenden op veel plekken
te ontmoeten zijn als hij voorgaat in de eucharistievieringen.
Als pastoraal team zien we vol vertrouwen het nieuwe werkjaar tegemoet in onze parochie en hopen samen met u ons
geloof te vieren, te verdiepen en te doen.
Zelf heb ik nu de eerste maanden op het bisdom achter de
rug. Deze “vakantieperiode” was een mooie tijd om te wennen aan een nieuw werkritme tussen bisdom en parochie, om
in te groeien in de bisdomstaf, om in de gesprek te gaan met
de bisdommedewerk(st)ers en te beginnen met het opbouwen
van dossierkennis. Mijn bioritme wil nog niet heel erg wennen aan de dagen dat ik vroeg op pad ga naar Den Bosch, het
opbouwen van de dossiers en het verder leren kennen van het
bisdom zal voorlopig nog wel even doorgaan, maar ik heb er
alle vertrouwen in dat dit goedkomt. Zo zijn er ook al bijzondere momenten in de agenda die ik mee mag/mocht maken:
een ontmoeting met alle buitelandse priesters van ons bisdom, vlak na mijn vakantie mag ik namens onze bisschop een
nieuwe pastoor installeren en komend werkjaar ben ik vormheer in twee dekenaten van ons bisdom.
Zo rond de vakantie ben ik altijd benieuwd wat het nieuwe
werkjaar gaat brengen. En de vakantie is ook altijd een moment om daar even over na te denken.
Welke kansen en uitdagingen zie je, wat is haalbaar…
Voor de meesten zit de vakantietijd er weer op en is het “gewone” ritme weer begonnen. Hopelijk ook met nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagingen… klein of groot. Ik wens
in ieder geval dat we samen weer een mooie tijd tegemoet
gaan. Maar bedenk:

Goede groet, Theo Lamers,
vicaris-generaal

Het is goed zo
Opschieten, beunhazen,
overuren maken en
aan de rustdag voorbijgaan –
nu pas op de plaats,
je agenda dicht, je hoofd leeg en
gaan beseffen dat het zo goed is.
Je profileren, groothouden
succes boeken, naam maken en
je medemens voorbijlopen –
nu bekennen wie je bent,
als een kind jezelf zijn en
gaan beseffen dat het zo goed is.
Steeds achter alles aan
op hebben-en- halen uit en
o zo’n drukke bezige bij –
nu eens de handen
gevouwen in de schoot
en gaan beseffen
dat het zo goed is.
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Pater Callistus Offor

“Deel 2”
Ik werd in het jaar
geboren dat de heilige
Johannes Paulus II
paus werd. In 1988
nam ik de naam
Johannes Paulus aan
tijdens mijn vormsel.
Hetzelfde jaar ontving ik de eerste communie. In die tijd had ik geen
verlangen om priester te worden. Ik ging in 1985 naar de basisschool
en vervolgens naar de middelbare school in 1991. Na mijn middelbare
school ging ik naar een Special Science school met de bedoeling om ingenieur te worden. Ik wilde geen dokter worden, omdat ik het niet leuk
vind om bloed of wonden te zien. Maar na een jaar verloor ik alle zin
om ingenieur te worden. Ik voelde een roeping tot het priesterschap.
In oktober 1997 begon ik met het postulaat bij de paters van de Heilige Geest in de staat Imo. Daar bleef ik zoeken naar de gevoelens die
ik had, om er zeker van te zijn dat dit echt was wat ik wilde zijn. Ik
ging door met het zoeken naar antwoorden op die vragen en verwarring waardoor elk kind huilt als het ter wereld komt: wie ben ik, waar
ben ik, waarom ben ik hier? Tijdens de rest van mijn seminarietijd, die
twaalf jaar duurde, heb ik veel tijd besteed aan het zoeken naar antwoorden op diezelfde vragen!
Toen ik het noviciaat begon met zesendertig anderen in 1998, werden
we verwelkomd met een boek geschreven door John Carr, getiteld:
WAAROM KOM JE, WAAROM BEN JE HIER? [John Carr, Why hast thou
come? – red.] Ik vond het boek en de vraag heel mooi en belangrijk!
Ik vind een goed antwoord op deze vraag in het evangelie van Jezus:
dienstbaarheid! Jezus heeft zichzelf gegeven voor de mensheid. Ik ben
geen Jezus, maar ik denk dat het verhaal van Jezus waardevol is en zin
geeft aan het leven. Voor degenen met wie het economisch, sociaal en
politiek goed gaat, betekent dit misschien niet zo veel, maar voor hen
die crises, armoede, duisternis, kwaad en slechtheid hebben ervaren,
kan het verhaal van Jezus heel veel betekenen! Toen mijn wijdingsdatum voor het priesterschap naderde, twijfelde ik er niet aan dat het
werk van het priesterschap mijn levensvragen beantwoordde.
Bij onze priesterwijding schrijven wij onze wijdingsspreuk, als een
motto voor ons priesterschap, op onze ordeskalender. Ik schreef uit de
1ste Korinthiërsbrief, hoofdstuk 2, vers 7 en 1 (in die volgorde):’Want
wat heb je dat je niet hebt ontvangen, en als je het hebt ontvangen,
waarom schep je dan alsof je het niet deed’. En vers 1 zegt: ‘denk aan
ons als dienaren van Christus en rentmeesters van de mysteries onthuld
door God’.
Op 4 juli 2009 ben ik tot priester gewijd bij het noviaciaatshuis van de
Heilige Geest: Awo Omamma, dezelfde plaats waar ik elf jaar eerder
het boek ‘WAAROM KOM JE, WAAROM BEN JE HIER?’ had gelezen. Deze
maand, juli 2019, heb ik mijn tienjarig priesterjubileum gevierd en ik
ben er zeker van dat ik geen verkeerde keuze heb gemaakt!
Na mijn wijding in 2009 werd ik benoemd om te helpen in een parochie
in de stad Ihiala, in de St. Martinusparochie, waar ons eerste kleinseminarie, gebouwd door de blanke missionarissen uit Ierland, ook gevestigd
is. Een jaar later werd ik benoemd tot kapelaan in een andere parochie
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in het Niger Delta-gebied, genaamd Elele in
Rivers State.
In oktober 2013 werd ik pastoor van de Onze
Lieve Vrouwe van Lourdes parochie in Elele. Ik
was blij met mijn vier jaar dienstwerk in die
parochie, die ook een Maria-bedevaartsoord is.
Bijzonder was voor mij de oprichting van een
kleuter- en basisschool, bedoeld om kinderen
voor te bereiden op de uitdagingen van het
leven. Ik heb altijd geloofd in de kracht van
goed onderwijs. Onwetendheid betekent voor
mij duisternis, niet de veilige en mooie duisternis die ik in mijn moeders schoot ervoer,
maar een gevaarlijke en destructieve duisternis. Degenen die verlichting brengen zijn de
ware helden, of het nu spirituele, intellectuele of morele verlichting is.
Eind 2016 ontving ik van mijn overste een
bericht om in Nederland te gaan werken. Ik
accepteerde deze benoeming zowel als een
uitdaging en ook als een kans om te groeien.
Ik wist dat het niet gemakkelijk zou zijn, maar
ik weet ook dat uitdagingen ons kansen op
groei bieden. Het was zowel uitdagend als verrijkend sinds ik in mei 2017 in Nederland aankwam. Ik heb gewoond in Gennep en Berg en
Dal; en woon nu in Handel terwijl ik in Cuijk
werk. Ik heb geen spijt van de missie naar Nederland. Ik heb al geweldige mensen ontmoet!
ik heb ook uitdagende mensen ontmoet en me
voorbereid op de toekomst.
Ik ben de bisschop van Den Bosch dankbaar
voor mijn benoeming. Ik ervaar hem als een
echte herder, een vader: eenvoudig en vriendelijk van hart. Theo Lamers is een geweldige
priester: zijn goedheid straalt overal om hem
heen. Hij maakt moeilijke dingen gemakkelijk
en hij is een genie in de manier waarop hij dat
doet. Ik zie dezelfde eigenschappen van goedheid en vriendelijkheid in iedereen die ik in de
parochie heb ontmoet. Ik voel me zo thuis!
God stuurt altijd engelen naar ons toe op elke
reis en elke ervaring tot nu toe, leert me dat
mijn dienst hier vruchtbaar zal zijn, omdat er
engelen zijn om de grond water te geven en
de tedere takken helemaal te ondersteunen.
God zegene u allen, God zegene ons werk. Het
verhaal gaat verder ...
Van de redactie: de naam Callistus komt terug
in de weerspreuken, nl.:
Wordt men op Callistes (14 oktober) een warme
wind gewaar, dan wordt de zomer een twijfelaar.

Het parochiebestuur
De Kerkbijdrage 2019:
We moeten helaas vaststellen dat de
inkomsten wederom beduidend lager zijn
dan in 2018.

“Weer aan het werk”
Na een paar maanden van vakantie, waarin we hebben kunnen
genieten van het mooie weer en enige rust, is het bestuur al
weer enkele weken aan het werk. Inmiddels hebben we onze
eerste bestuursvergadering ook al weer achter ons.
In de vakantieperiode hebben we vele bezoekers in de St. Martinuskerk mogen ontvangen, dankzij onze kerkwachten waren
wij in staat om de hele kerk open te stellen en konden zij de
bezoekers ook voorzien van informatie over de kerk. Dank hiervoor..! De vele bezoekers zorgen ook voor wat extra financiële
inkomsten, immers vele kaarsjes werden de laatste maanden
ontstoken.
In Katwijk is de restauratie van het dak van de sacristie inmiddels afgerond en wordt er binnenkort, dankzij een nieuwe
subsidie verder gegaan met het schilderwerk en reparaties
voegwerk. Zo komen we langzamerhand toe aan het grote
restauratieproject, de kerk. Dit wordt een grote uitdaging voor
ons allen, immers de kosten hiervoor zijn aanzienlijk. Om onze
bedevaartskerk weer in goede staat te kunnen brengen zullen
we als parochie de schouders er onder moeten zetten, het is
ondoenlijk om dit project alleen door het bestuur te dragen
en uit te voeren. Wij hopen dan ook dat vanuit onze parochie
vrijwilligers zich aanmelden om dit project vorm te geven. We
zoeken daarom leden voor de projectgroep die financiële acties
kunnen ontwikkelen en uitvoeren, die fondsen aanschrijven
voor een subsidie, sponsoren benaderen voor een eenmalige
bijdrage etc. Wie voelt zich hiervoor geroepen en stelt zich
beschikbaar…laat het ons weten op: info@martinuscuijk.nl.
In Vianen hebben we voor de nieuwe parkeerplaatsen ten
behoeve van het kerkhof een teleurstelling moeten verwerken,
we waren heel optimistisch dat het nieuwe plan dat op tafel
lag uitvoerbaar zou zijn. Helaas, na een consult van een expert
is gebleken dat de ruimte op het kerkhof te beperkt is om daar
de parkeervoorziening te realiseren. Hiermee zijn we terug bij
af en gaan we wederom met de Gemeente in gesprek om te
komen tot een oplossing.

31.08.2019

31.12.2018

St. Martinus
Cuijk

€ 37.344

€ 48.195

H. Jozef

€ 6.862

€ 12.065

H. Lambertus
Beers

€ 1.345

€ 5.599

H. Antonius
Vianen

€ 1.541

€ 2.954

H. Martinus
Katwijk

€ 2.734

€ 4.778

H. Agatha

€ 1.353

€ 2.246

H. Lambertus
Linden

€ 1.389

€ 6.472

________

________

€ 52.568

€ 82.309

Het feit dat een kerk verkocht is, hoeft
niet te betekenen dat er geen kerkbijdrage meer nodig is. In elke geloofsgemeenschap is nog steeds in dezelfde frequentie als voorheen een dienst. Daarbij
zijn de kosten voor het pastoraat hoger,
aangezien we juist willen investeren in
pastorale ondersteuning!
Wat ons ook verbaast, is dat er weinig parochianen gebruik maken van de
periodieke gift. Zonder enige drempel is
uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar. Op
de website van de parochie kunt u onder
KERKBALANS meer hierover lezen.
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Uit de parochie
25-jarig Jubileum zanggroep Creation
Op 28 juni vierden wij, de leden van zanggroep Creation, ons 25- jarig jubileum. Wat is er mooier dan
samen terugkijken op de afgelopen 25 jaar en samen
de dag vullen met activiteiten waar we allemaal goed
in zijn en waar onze passie ligt?

Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het
jublileum hebben we gekozen voor een reünie. Een
twintigtal oudleden van de afgelopen 25 jaar verzamelden zich samen met de huidige leden van Creation
in de zonnige tuin van de pastorie. Hier hebben we
onder het genot van een kop koffie/thee en een heerlijk stuk ‘jubileumtaart’ elkaar ontmoet en heeft de
voorzitter in een kort woordje de hoogtepunten van
de afgelopen 25 jaar aangehaald. Vervolgens zijn we
naar de kerk gegaan en hebben we met een koor van
40 personen(!) de liedjes ingestudeerd voor de viering
later op de dag. Alle liedjes kwamen uit het repertoir
van de afgelopen 25 jaar. Het was fantastisch om te
zien hoe makkelijk de liedjes door iedereen weer
opgepikt werden. Ook het plezier in het samen zingen
was duidelijk zichtbaar.
Aan het einde van de middag hebben we in de kerk
een viering gehouden geheel aangepast aan onze
zanggroep met liedjes en teksten. Het was een mooie
en bijzondere viering. Fijn te zien dat er mensen in
de kerk zaten, die samen met ons deze speciale dag
wilden vieren. We hebben de dag afgesloten in de
Kansas. Hier hebben we genoten van een heerlijk
buffet en een drankje. Ook hebben we een quiz met
vragen over de afgelopen 25 jaar gehad. Dat viel nog
niet mee..
Wij willen iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook onze jubileumdag tot een succes heeft
gemaakt. In het bijzonder de Martinusparochie en
pastoor Theo Lamers voor de gastvrijheid.
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De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken,
onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de
achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen,
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan
het begin van de dag
een positief gevoel.
De kalender wordt elk
jaar met zorg en plezier
samengesteld door een
uitgebreide redactie van
personeel en vrijwilligers rondom Klooster
Wittem. De opbrengst
van de kalender komt
ten goede aan alle
activiteiten die vanuit
Klooster Wittem worden
georganiseerd (zie ook
op internet: www.kloosterwittem.nl).

Taizéviering 13 december
Ook in 2019 zijn er Taizévieringen geweest in de
Martinuskerk. De laatste van het jaar is op 13
december a.s. 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.
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!
De werkgroep Taizévieringen Cuijk
Marcel en Gita Siebers, Henny van Hoof, Jean Louis
Bekkers, Kees Berkhout en Wilma Lems

Van de geloofsgemeenschappen
Rondom de
Martinustoren Cuijk
Het lijkt een rustige periode zo tijdens de vakantie,
maar de kerkwachten hebben weer honderden gasten
in de kerk mogen ontvangen. Zowel in de hitte om
even af te koelen of tijdens een regenbui om even te
schuilen. Ondertussen was het kerkwinkeltje bijna
leegverkocht aan rozenkransen, maar gelukkig is één
van de Lourdesgangers zo goed geweest om voor ons
weer nieuwe voorraad mee te brengen.
Ondertussen is de voorbereiding voor het nieuwe
werkjaar weer volop aan de gang, is de eerste grote
activiteit van het Cultureel hart alweer voorbij en
staat op de agenda de presentatie van pater Callistus.
We merken als contactgroep wel dat de vrijwillig(st)
ers langzaam wat ouder worden en het soms wat
dun wordt. Misschien heeft u wat tijd? We kunnen
alle kwaliteiten van mensen gebruiken: kosters,
acolieten, zangers en zangeressen, kerkpoets(t)ers,
bloemverzorg(st)ers, kerkwachten, mensen voor handen spandiensten of… Er is altijd iets te doen in en rond
de kerk en pastorie. Neemt u gerust eens contact op
als u mee wilt helpen.
Met het weer dat nazomert zien we langzaam al weer
vooruit naar het feest van onze patroonheilige in
november. Tegen die tijd weten we dat alles weer op
volle toeren draait!
Contactgroep St. Martinus

mooie jubileum! Ook hebben
wij hem, namens de Jozefgeloofsgemeenschap, nogmaals
bedankt voor zijn werk in de
Jozefkerk! Pastor Toon van
den Acker was pastoor van de
Jozefkerk van 1 oktober 1977
tot 9 januari 1994!
Gerry Bloemen
Gerry is overleden op 7 augustus 2019 op 75-jarige leeftijd. De afscheidsdienst was op 13 augustus 2019 in de
aula van Buitenplaats Zevenhutten. Wij zijn als Jozefgeloofsgemeenschap Gerry veel dank verschuldigd vanwege
zijn vele vrijwilligerswerk , met name bij de Kerststalwerkgroep! Gerry: rust zacht!
Nationale ziekendag sept 2019: Terugblik
Op zaterdag 7 sept. 2019 hield de bezoekgroep haar jaarlijkse nationale ziekendag in de MFA De Valuwe. Pater Op
de Kamp ging voor in de eucharistieviering. Mede door het
dameskoor werd het een prachtige viering met als thema:
Samen het leven vieren. Na de dienst was er nog een
gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of
thee of iets anders én met iets lekkers erbij! Tegen 17.00
uur ging iedereen tevreden huiswaarts! We kijken terug op
een mooie en geslaagde middag!!
Iedereen die meegeholpen heeft deze middag te doen
slagen : hartelijk dank!
De volgende dienst voor zieken en senioren en andere belangstellenden is op zaterdag 21 december 2019 om 14.00
uur in de Mfa. U bent van harte welkom!!

Rondom de Jozeftoren
Pastor Toon van den Acker osc: 60 jaar priester!!
Op 18 juli 2019 was het 60
jaar geleden dat Toon van
den Acker in de Sint Petruskerk in Uden door Mgr. Bekkers tot priester werd gewijd!
Deze feestelijke gebeurtenis
is in dankbaarheid gevierd in
de Eucharistieviering in de
Kerk van de Heilige Familie
in Langenboom op zondag 28
juli 2019. Aansluitend was er
gelegenheid om de pastor te
feliciteren onder het genot van een kopje koffie of thee
met iets lekkers.
Een week eerder hebben wij in de Eucharistieviering in de
Mfa mededeling gedaan over dit 60-jarig priesterjubileum.
Pastor Toon was dankbaar verrast dat er zoveel mensen
uit Cuijk aanwezig waren om hem te feliciteren met dit

Koster Jos van de Geer
Onze koster Jos moet, helaas, om medische redenen voorlopig afzien van zijn kostertaken én zijn taken als lector
o.a. ook bij de Woord- en Communiedienst! Gelukkig zijn
er anderen die ons daarbij helpen deze taken te vervangen! Heel fijn! En Jos: van harte beterschap! We hopen je
weer spoedig te kunnen zien!!
Paaskaars
De paaskaars van het afgelopen liturgische jaar wordt
wederom verloot, net als andere jaren. Als U mee wil
doen met deze verloting, dan moet U dit kenbaar maken
aan: Frans van den Bogaard. Dat kan met een briefje of
telefonisch (315742) of via de mail: f.vdbogaard@home.
nl . Of aan de anderen van de Contactgroep Jozef: Anita,
Lucie of Peter.
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Van de geloofsgemeenschappen
Pater Callistus Offor: presentatieviering
De presentatieviering voor Pater Callistus is op zondag 29
september 2019 in de Martinuskerk te Cuijk om 11.00 uur
met medewerking van een aantal koren. Het is een gezamenlijke viering van alle kerken van de parochie Martinus:
daarom is er dan ook géén dienst in de Mfa!! Bisschop
Gerard de Korte heeft per 1 juni 2019 pater Callistus Offor
benoemd tot kapelaan in de parochie H. Martinus.
Pater Callistus Offor (41 jr) is afkomstig uit Nigeria en lid
van de congregatie van de paters van de H. Geest. Hij
is ruim 2 jaar geleden naar Nederland gekomen en gaan
wonen in het klooster in Handel.
Pater Callistus: van harte welkom en veel succes gewenst!
U bent allen van harte uitgenodigd voor deze presentatieviering van pater Callistus op zondag 29 sept om 11 uur in
de Martinuskerk te Cuijk!
Zondag 10 november 2019: Martinusvieirng
De Geloofsgemeenschap Jozef maakt deel uit van de
Martinusparochie, zoals U weet. Ter gelegenheid van de
sterfdag van de patroonheilige van onze Martinusparochie
op 8 november, is er op zondag 10 november in de Martinusparochie weer een Martinusviering. Als Contactgroep
van de Jozefkerk hebben wij ervoor gekozen om aan te
sluiten bij de viering in de Martinuskerk! Daarom is er op
zondag 10 november géén viering in de MFA De Valuwe!!
Vivace in de Mfa: zondag 8 dec 2019
Zondag 8 december 2019 zingt wederom het koor Vivace
uit Vianen in de Eucharistieviering om 11 uur in de Mfa.
Jullie zijn van harte welkom!

Rondom de
Lambertustoren Beers
Hier weer het gebeuren van de Geloofsgemeenschap H.
Lambertus te Beers van de laatste maanden.
Welkom pater Callistus
Op zaterdag 27 juli hebben we al kennis gemaakt met
onze nieuwe kapelaan, pater Callistus, ’n mooie verrassing en toch weer een bijzondere ervaring. Mijn gedachten gingen terug naar mijn jeugdjaren waar wij gevraagd
werden om zilverpapier en postzegels te sparen voor onze
gekleurde broertjes en zusjes in de missie. In de missie,
waar Heerneef Harrie en zustertante Xavera als missionarissen in verre landen hun werk deden voor de kerk. Het is
toch bijna niet voor te stellen dat mensen uit die landen
nu hier het evangelie komen verkondigen. Het zij zo en
daarom wensen wij pater Callistus hier ’n welthuis en
reiken wij hem een royale hand bij al zijn werk.
Huwelijk Fay Kainz en Thomas van Hövell tot Westerflier
Geen schokkende gebeurtenissen, maar wel ’n paar mooie
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vieringen zoals: het huwelijk van Fay Kainz en Thomas van
Hövell tot Westerflier. Met een mooie versierde kerk met
prachtige grote boeketten bloemen. Iedere bank versierd
met ’n bloementoefje. De H. Mis werd voorgegaan door
drie priesters en de dienst werd begeleid door ’n klein instrumentaal orkest. Bij het verlaten van de kerk werd het
bruidspaar uitgeleid door orgel muziek van ons Smitsorgel.
Alles zoals het hoort, mooi en verzorgd. Maar vooral het
bruidspaar, chic en stralend en daar ging het toch om.
Mariahulde Hiersenhof
Dan de Mariahulde op de Hiersenhof op zondag 18 augustus. Het dreigde in het begin te regenen maar die enkele
druppels verleidden ons niet om elders de viering te doen.
Verder bleef het droog en kon de viering gewoon bij het
kapelletje worden afgewerkt. Met mooie bloemenversieringen bij het kapelletje, het St Anthonis Gilde in vol
ornaat en de liederen verzorgd door het Gemengd Koor
was het weer een mooie hulde aan Maria die afgesloten
werd door de Gildegroet van het St. Anthonisgilde. De vele
bezoekers waren te vree en voldaan en gingen droog en
welgemoed naar huis..
Oorlogsjaren
Hierover is de laatste dagen
veel over gesproken, er zijn
herinneringen opgehaald, begraafplaatsen bezocht en herdenkingen gehouden. Velen in
onze parochie kennen Pater
Ezechiël Vergeest, waarvan
een plaket in Beers achterin
de kerk hangt. Daar wordt hij
de Engel van Birma (-Siam)
genoemd. Graag breng ik hem
onder uw aandacht om hem
de erkenning te geven die
Legeraalmoezenier
hij verdient. Daarom wil ik je
Ezechiël Vergeest.
aanraden om op de computer
Pater Ezechiël Vergeest op te
zoeken en te lezen wat er over hem geschreven wordt.
Als kleine jongen hier in Beers opgegroeid in een gezin van
10 kinderen kiest hij voor de toekomst voor het priesterleven en treedt in bij de Orde der Minderbroeders, de
Kapucijnen. Misschien wel een beetje begrijpelijk daar de
paters Kapucijnen uit het klooster te Velp de pastoor van
Beers veel hielpen bij vooral de biecht en ook voorgingen
in de H. Mis. Een prachtig en onbeschrijfelijk verhaal, van
vertrouwen, doorzetting vermogen, werklust, onbevangenheid, maar vooral van onbegrensde LIEFDE.
Werkgroep ’Rond om de Beerse Toren’.
In juli 2016 stond er in de Mantel al een kort artikeltje
over deze bijzondere inwoner van Beers. Verder lezen?

Van de geloofsgemeenschappen
Een werkelijk prachtig artikel vindt u hier:
http://www.indischhistorisch.nl/tweede/oorlog-enbersiap/oorlog-en-bersiap-birma-siam-spoorweg-deel10-zielzorg-en-troost-voor-de-krijgsgevangenen-aan-dedodenspoorwegen-legeraalmoezenier-ezechiel-vergeest/
Een aantal Beerse foto’s van Vergeest:
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/ezechi-l-vergeest-in-beeld
Een korte biografie
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/beerse-aalmoezenier-alias-de-engel-van-birma

Rondom de
Martinustoren Katwijk
Het dagelijks leven is na de vakanties weer begonnen.
Kinderen naar school, weer aan het werk of de handen spandiensten weer opgenomen. Vakantie is een
leuke tijd, maar met het gewone dagelijkse leven heb
je veel meer regelmaat en structuur en dat houdt je
het langste vol.

Rondom de Antoniustoren
Helaas geen kopij mogen ontvangen.

Rondom de toren H. Agatha
Viering 15 augutus bij de Mariagrot te Katwijk
Ons koor De
Maasklanken heeft
ook dit jaar
weer prettig
samengezongen met
het kerkkoor
van Katwijk.
Mede dankzij
de geluidsinstallatie
van de MFA
in Cuijk-Noord werden de diverse liederen goed ten
gehore gebracht. Dit ondanks de toch sterke wind.
Het was een mooie voortzetting van de traditionele
Mariaviering buiten bij de Mariagrot en voorgegaan
door onze pastoor Th. Lamers en uiteraard met hulp
van zijn assistenten.
Ook de omliggende prachtige tuin nodigt je het hele
jaar door uit om ‘n kaars op te steken of te mijmeren
in de grot.

Hier in Katwijk hebben we een goed bezochte Maria
ten Hemelopneming gevierd, het ging net wat weer
betreft, de wind was koud, maar we zongen en baden
ons warm, sommige met een dekentje. Maar het was
mooi en prachtig versierd en verzorgd. De volgende
dag had de bedevaart uit Oss het beter getroffen. Met
de bus en op de fiets kwamen zij voor het derde jaar
Maria ten Hemelopneming in Katwijk vieren, buiten
bij de grot.
Een week later beleefde de jongeren onder ons ’n
Nacht zonder dak. Ook zij troffen het, want het was
een prachtige avond en nacht. Maar toch: slapen in
een doos… dat valt niet mee. En ondanks dat er ‘s
morgens een ontbijtje was geregeld voelde je je toch
dakloos. De tienergroep hadden sponsoren gezocht
en gevonden en in de viering van zondag 25 augustus
hebben zij het bedrag aan het straatpastoraat overhandigd. Een ervaring rijker en weer blij met hun
eigen huis, thuis en bed.
Weer een week later kwam de Kinderkaravaan naar
Katwijk. “Jozef: Wat ben je waard?” Met de bolderkar en Jozef, gekleed in een prachtige mantel trokken zij als een echte karavaan door de kerk. Op de
vraag “welke talenten heb je” deden niet alleen de
kinderen maar ook de andere kerkgangers mee. De
karavaan trekt verder naar de volgende geloofsgemeenschap. En dat wordt Linden, want op 29 september gaan we eerst samen pater Callistus Offor in
de St.Martinuskerk welkom heten. De koren van de
geloofsgemeenschappen zijn al druk aan het repeteren om samen de viering muzikaal te verzorgen. St.
Agatha en Katwijk oefenen samen.
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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

Weekend 28 en 29 september
26ste Zondag door het Jaar
Zaterdag
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers, Eucharistieviering
m.m.v. Gemengd koor
Zondag
 Martinuskerk Katwijk, geen viering
 Lambertuskerk Linden, geen viering
 MFA De Valuwe, geen viering
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering met
presentatie pater Callistus Offer. De viering
wordt opgeluisterd door koren uit onze
parochie. Met speciale kinderwoorddienst.
Weekend 5 en 6 oktober
27ste Zondag door het Jaar
Zaterdag
18.00 uur
 ’t Akkertje Vianen, Eucharistieviering met
samenzang
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
 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
 MFA De Valuwe, Woord- en Communiedienst
Weekend 12 en 13 oktober
28ste Zondag door het Jaar
Zaterdag
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers, Eucharistieviering
met samenzang
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang
 Lambertuskerk Linden, Eucharistieviering
met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
m.m.v. Jeugdkoor
 MFA De Valuwe, Eucharistieviering met
samenzang
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Weekend 19 en 20 oktober
29ste Zondag door het Jaar
Zaterdag
18.00 uur
 ’t Akkertje Vianen, Eucharistieviering
m.m.v. Vivace
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
 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
 MFA De Valuwe,
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
Weekend 26 en 27 oktober
30ste Zondag door het Jaar
Zaterdag
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers, Eucharistieviering
m.m.v. Gemengd koor
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha, Eucharistieviering m.m.v. zanggroep Creation
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino Wanroij en
Vivace Vianen
 MFA De Valuwe, Eucharistieviering met
samenzang
 Lambertuskerk Linden, Kinderkaravaan
m.m.v. Jeugdkoor
Weekend 1, 2 en 3 november
Vrijdag 1 november
Hoogfeest van Allerheiligen
8.00 uur
 Kloosterkerk St. Agatha, Eucharistieviering
9.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
19.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
Zaterdag 2 november
Allerzielen, herdenking van de overledenen
8.00 uur
 Kloosterkerk St. Agatha, Eucharistieviering
19.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
m.m.v. Vivace uit Vianen

Liturgische kalender
19.00 uur
 Martinuskerk Katwijk, Eucharistieviering
m.m.v. parochiekoor
 Lambertuskerk Beers, Woord- en Communiedienst m.m.v. Gemengd koor.
 Lambertuskerk Linden, Woord- en gebedsdienst met samenzang
Zondag 3 november
31ste Zondag door het Jaar
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha, Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
 Martinuskerk Katwijk, Eucharistieviering
m.m.v. parochiekoor
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
m.m.v. Herenkoor
 MFA De Valuwe, Woord- en
communiedienst m.m.v. DieDrie
Weekend 9 en 10 november
32ste Zondag door het Jaar
Zaterdag
18.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Gebedsdienst
Martinusfeest met lampionnenoptocht
m.m.v. Jeugdkoor
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers, Eucharistieviering
m.m.v. samenzang
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang
 Lambertuskerk Linden, Eucharistieviering
met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
m.m.v. Kerkelijke harmonie Gaudete in
Domino en het Dames- en Herenkoor
 MFA De Valuwe, de geloofsgemeenschap
sluit aan bij Martinusviering in Cuijk-centrum
Weekend 16 en 17 november
33ste Zondag door het Jaar
Zaterdag
19.00 uur
 ’t Akkertje Vianen, Eucharistieviering
m.m.v. Vivace
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
 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. Dameskoor
 MFA De Valuwe, Eucharistieviering m.m.v.
Dameskoor
 Lambertuskerk Beers, Kinderkaravaan
m.m.v. Jeugdkoor
Weekend 23 en 24 november
Hoogfeest van Christus Koning
Zaterdag
19.00 uur
 Lambertuskerk Beers, Eucharistieviering
m.m.v. gemengd koor
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang
10.00 uur
 Lambertuskerk Linden, Woord- en
gebedsdienst met samenzang
11.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
m.m.v. Herenkoor
 MFA de Valuwe, Eucharistieviering met
samenzang
Weekend 30 november en 1 december
Eerste Zondag van de Advent
Zaterdag
19.00 uur
 Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
m.m.v. Zanggroep Creation
Zondag
9.30 uur
 Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
 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
 MFA De Valuwe, Woord- en communiedienst

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
Bijzondere vieringen
Vrijdag 4 oktober, 9.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste vrijdag,
H. Franciscus van Assisi.
Maandag 7 oktober, 9.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistievering, Maria van de
Rozenkrans
Vrijdag 18 oktober, 9.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering, Feest H.
Lucas, apostel
Maandag 28 oktober, 9.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering, feest HH.
Simon en Judas, apostelen

Donderdag 7 november, 9.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering, H. Willibrord,
hoogfeest
Maandag 11 november, 9.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering H. Martinus,
hoogfeest
Dinsdag 3 december, 19.00 uur,
Protestantse kerk Cuijk, Oecumenische vesperdienst
Vrijdag 6 december, 19.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste Vrijdag,
H. Nicolaas
Maandag 9 december, 9.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Maria Onbevlekte ontvangenis, hoogfeest
Dinsdag 10 december, 19.00 uur,
Protestantse kerk Cuijk, Oecumenische Vesperdienst
Zaterdag 14 december 14.00 uur,
MFA De Valuwe, Eucharistieviering voor Zieken/senioren m.m.v. Dameskoor
Dinsdag 17 december, 19.00 uur,
Protestantse kerk Cuijk, Oecumenische Vesperdienst

Van de geloofsgemeenschappen
En voor we er
erg in hebben is het al
weer herfst.
Oktober
Mariamaand,
Rozenkransmaand.
De Rozenkrans is een
gebedssnoer van kralen. Jongeren onder ons gebruiken de rozenkrans als sieraad, halsketting. Toch mooi
dat in vele godsdiensten een gebedssnoer, kralenketting, gebruikt wordt voor het reciteren van gebeden. De rozenkrans in de Rooms Katholieke kerk, de
tsjotki/komboschkini in de Orthodoxe. De tasbih in de
Islam, de japa mala in het Hindoeïsme. Iedere godsdienst heeft zijn eigen gebeden en rite.
Onze rozenkrans bestaat uit een reeks van 59 kralen
die vastzitten aan een kruisje. Dat kruisje is het begin
van ons gebed, daarmee maken we het kruisteken. Bij
de grote kralen bidden we het Onze Vader, bij de kleinere het Weesgegroet. Aan de meeste rozenkransen
zitten 5 tientjes: 10 Weesgegroetjes en 1 Onze Vader.
Ook kennen we de blijde, de droevige, de glorievolle
geheimen en de geheimen van het licht. Het volgende
gedicht doet mij denken aan mijn jeugd, elke avond
op de knietjes. Wat was ik blij als het november was,
maar toch….
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De Rozenkrans.
Als het vroeger weer oktober was
de herfst had zich gemeld;
werd er bij potkachel en pijp
een sterk verhaal verteld...
De lamp die bleef nog even uit
petroleum was duur
als enig licht, het schijnsel van
een hout- of kolenvuur.
In die tijd waren ouders thuis
geëerd en heel wat mans
men bad tesamen in geloof
devoot de rozenkrans....
Voorwaar, de tijd die stond niet stil
nog minder de techniek,
wie niet modern denkt elke dag
noemt men algauw: antiek...
Men heeft het voor gebed of God
nu immers veel te druk,
er moet zonodig geld verdiend
daarvoor koopt men “geluk”...
Ons hele leven is gericht
op de miljoenen-dans.
De mens van nu, heeft echt geen tijd
meer voor de rozenkrans!

Van de geloofsgemeenschappen
Heeft uw koor interesse om in Linden te komen zingen? Neem dan contact op met Ton Keijzers (e-mail:
apjlkeijzers@gmail.com)

Maar razen rampen plotseling
over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun
voelt hij zich bang, alleen.

Linden Reflects
Als geloofsgemeenschap zien we het als onze taak om
verbinding en verdieping te zoeken. Een manier om
dat te doen is om mensen uit onze eigen gemeenschap
te laten vertellen over hun bijzondere beroep of bezigheid. Dat kan betrekking hebben op allerlei gebied,
zoals: wetenschap, kunst en theater, zorg en sport, de
inzet voor een ideëel doel.
Door deze mensen een podium te bieden worden
verhalen en ervaringen gedeeld, gaan mensen elkaar
beter leren kennen, waarderen en hopelijk inspireren.
Binnenkort proberen we binnen de dorpsgemeenschap
Linden de eerste stappen te zetten naar wat wij ‘Linden Reflects’ zijn gaan noemen. Een ambitieuze titel
voor iets wat in feite heel gewoon zou moeten zijn..

Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;
drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.
Is hij de koers in ‘t leven kwijt
geeft niemand hem nog kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens
die oude rozenkrans...

Rondom de
Lambertustoren Linden

Een leven lang

Monet en Van Gogh in Linden

Foto: Han Maassen

hij ging steeds barrevoets met lege handen
was weerloos open oog en oor, geen schuim
geen woede, zonder houvast zonder zorgen
een vlinder op de wind met wat vaganten

Het weitje tegenover de pastorie staat vol met veldbloemen en zonnebloemen. Dit biedt een prachtige
aanblik, en doet denken aan schilderijen van Monet en
Van Gogh. Een lijst eromheen en je hebt een levensechte Monet ‘Fleurs sauvages avec Presbytère’, zo
bleek tijdens de doorkomst van de Vierdaagse! Met
dank aan de pachters, Toon en Ciska van Kessel.

hij speelde, liet ook met zich spelen als
een dwaas, een dwarr’lend blad vlug opgetild
een weggeblazen, waardeloos en minste
dichtbij de grond, geborgen in ’t heelal
hij was een aarden kruik van leem en zand
verbonden met een hand, de pottenbakker
gevoed door zon en water zocht hij naar
wat eenvoud is, geduld, een leven lang
hij kwam een wolf soms tegen, liep door regen
en langzaam werd het dulden hem gegeven
Peter Vermaat ofs
Uit: Franciscaans Maandblad

Zingen in Linden
Er is in de kerk van Linden elke zondagochtend een
dienst. Onder begeleiding van het orgel wordt er goed
meegezongen, maar we hebben in Linden geen vast
kerkkoor. Daarom ontvangen wij op zijn tijd graag
koren – bij voorkeur uit onze parochie – om een dienst
op te luisteren. Ook bevorderen we op deze manier de
onderlinge ontmoeting tussen parochianen. Ons sfeervolle en intieme kerkje heeft een geweldige akoestiek, en wij staan garant voor het organiseren van een
gezellige nazit in De Burcht.
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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

Vanuit onze kerken
hebben wij afscheid
genomen van:

Jo Janssen		
82 jaar
St. Martinus Cuijk
30 juli
Jo Claassen		
88 jaar
H. Agatha
15 augustus
Coby Knoop		
74 jaar
St. Martinus Cuijk
28 augustus
Richard van Geffen
87 jaar
St. Martinus Cuijk
14 september Agnes Vos-Peters
86 jaar
H. Lambertus Beers
19 september Arie Christiaans
70 jaar
St. Martinus Cuijk
20 september Wies Cuppen-Heurkens
93 jaar
H. Lambertus Beers

14
14
21
21
28
10

juli
juli
juli
juli
juli
augustus

In de afgelopen periode
zijn in onze parochie
gedoopt:
Jayton Croes
Damian Croes
Alicha Faid
Alan Malinowski
Mia Gijsbers
Xava Maturbongs

St. Martinus Cuijk
St. Martinus Cuijk
St. Martinus Cuijk
St. Martinus Cuijk
H. Martinus Katwijk
St. Martinus Cuijk

22 juli

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Ria van Kempen-Jetten
Gerry Bloemen
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Vragen we de goede God om nabijheid en geestkracht.

Huwelijk
27 juli
20 september

In de afgelopen periode
zijn in onze parochie
getrouwd:
Bart Zwiers en Dorelin Rabago
St. Martinus Cuijk
Zoran Gronenschild en
Elke van den Berg
St. Martinus Cuijk

Martinuspen
ren. Ik kan er uren over vertellen, maar
je moet het eigenlijk zelf ervaren.

Anny Spanjers
1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
Mijn naam is Anny Spanjers en ik woon op de Cantheelen in
Cuijk
2. Wat was je beroep? Had je het naar je zin?
Voor mijn trouwen heb ik in de gezinszorg gewerkt in Nijmegen. Elke dag ging ik op mijn fietsje van Velp (N-Br) naar
Nijmegen en werkte daar bij gezinnen, huishoudelijk werk,
koken, kleding verstellen, kortom, alle voorkomende werkzaamheden. Dat was mooi werk waaruit vriendschappen voor
het leven zijn ontstaan. Later heb ik in Cuijk in een stoffenzaak gewerkt, eerst het Stoffenpalet in de Korte Molenstraat
en de laatste jaren bij Vereijken stoffen in Cuijk en Gennep.
Daar had ik het erg naar mijn zin. Ik ben ook coupeuse dus ik
kon de klanten goed adviseren. Het contact met klanten was
bijzonder leuk.
3. Wat doe je voor de parochie?
In de parochie ben ik de contactpersoon voor de bedevaarten
naar Lourdes. Al vanaf midden jaren 70 ga ik ieder jaar naar
Lourdes. De eerste jaren gewoon als pelgrim, maar als je in
Lourdes bent wil je eigenlijk je handen uit de mouwen steken, dus heb ik me opgegeven bij bedevaartorganisatie VNB
als hotelleider. Dat werk vond ik zo leuk dat ik besloot ook in
onze parochie mensen te enthousiasmeren om mee te gaan.
En dat lukte. Een groot aantal jaren gingen we twee keer per
jaar met een groep parochianen van zo’n 25 à 30 personen
naar Lourdes. Helaas is het animo de laatste jaren wat minder
groot maar nog steeds gaan we elkaar jaar in mei met een leuk
groepje en een van de pastores uit de parochie naar Lourdes.
Het enthousiasmeren van de mensen, het inschrijven, de contacten met de organisatie en alles wat daarbij komt kijken om
er voor te zorgen dat een bedevaart goed verloopt. Het hotelleiderschap heb ik overgedragen aan de jongere generatie.
4. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
In het verleden hebben mijn man en ik veel plekken bezocht.
Op familiebezoek in Canada en Amerika en daarnaast vele landen in Europa en daarbuiten waaronder Israël en Egypte. Vaak
bezochten we dan ook bedevaartplaatsen zoals Fatima, Santiago, Rome, etc. Maar mijn meest favoriete bestemming is toch
wel Lourdes. Daar voel ik me thuis. De vieringen en processies
waar je aan deelneemt maar vooral de mensen die je daar
ontmoet maken Lourdes een speciale plek op aarde. Het is niet
uit te leggen wat je ervaart. Of je nu wel of niet gelooft wat
er in 1858 gebeurd is, er is daar iets wat je niet kunt verkla-

5. Wie of wat is je grootste inspiratiebron en waarom?
Ik denk mijn ouders. Eenvoudige hardwerkende mensen die eerlijkheid en
rechtvaardigheid hoog in het vaandel
hadden staan.
6. Welk boek raad je iedereen aan en
waarom? Wat is je mooiste bijbelverhaal?
Boeken zijn aan mij niet besteed. Dus
hierin kan ik niet adviseren.
Het verhaal van de wonderbaarlijke
broodvermenigvuldiging vind ik mooi.
We denken altijd dat we niet genoeg
hebben, maar met heel weinig blijken
we toch heel veel te kunnen. Door te
delen kun je vermenigvuldigen.
7. Welk lied vind je het mooist en
waarom?
Er zijn diverse liederen die ik mooi
vind. Ik hou van Nana Mouskouri, maar
het mooiste vind ik toch wel het Ave
Maria, dat kan me echt beroeren.
8. Welk advies wil je onze pastoor meegeven? Wat wens je de parochie toe?
Als pastoor, deken en vicaris-generaal
heeft Theo veel op zijn bordje. Blijf
gewoon doen wat je altijd gedaan hebt
Theo, dan blijft het goed gaan. Blijf
oud en jong verbinden, dan houden we
een levendige parochie. De parochie
wens ik een rijk geloofs- en gemeenschapsleven toe, binnen de muren van
onze kerken, maar ook als gemeenschap, parochie breed. We zijn één
parochie, laten we dat niet alleen in
naam zijn.
9. Aan wie geef jij de Martinuspen door?
Ik geef de Martinuspen door aan Peter
Schouten.
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De parochie uit
Minder goed ter been of zorgnodig? Ook dan is een
pelgrimstocht naar Israël zeker mogelijk.
Het Heilige Land. Al
eeuwenlang
een begrip.
Israël is een
bestemming
die veel mensen minstens
één keer in
hun leven willen bezoeken.
Het land van
de Bijbel, het land van Jezus. Treed in de voetsporen van Jezus en bezoek onder andere het Meer van
Galilea, de Hof van Olijven, maar ook Jeruzalem en
Bethlehem. Vier in de open lucht op de Berg van de
Zaligsprekingen en loop de Via Dolorosa, de Kruisweg
die Jezus aflegde voorafgaand aan zijn kruisiging.
Beleef, ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in dit
fascinerende land dat wij kennen uit de Bijbel.
Ook voor mensen die minder goed ter been zijn ligt dit
binnen de mogelijkheden. Speciaal voor deze groep
wordt een 8-daagse zorgbedevaart aangeboden. In het
programma wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de deelnemers. Zorgpelgrims dienen
in staat te zijn, eventueel met enige hulp, plaats te
nemen in een gewone vliegtuigstoel. Pelgrims die
geen hulp nodig hebben zijn uiteraard ook van harte
welkom.
In Israël wordt
gereisd met
een (lift)bus.
De zorgpelgrims worden
ondersteund
bij hun dagelijks levensverrichtingen
door gekwalificeerde VNB-zorgvrijwilligers. Partners van zorgpelgrims, familieleden, vrienden of kennissen maar ook
deelnemers die geen hulp nodig hebben worden van
harte uitgenodigd deel te nemen aan de bedevaart.

datum dat zo’n plaats is bevrijd. De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging heeft de estafette
georganiseerd om 75 jaar vrijheid te vieren.
De aftrap is zaterdag 14 september in Maastricht. Op
die dag precies 75 jaar geleden werd die Zuid-Limburgse gemeente als eerste grote stad in Nederland
bevrijd. Beiaardier Philippe Reuser bespeelt het 350
jaar oude carillon op het stadhuis.
Daarna volgt de estafette het spoor van de
geallieerde bevrijders
door Zeeland, NoordBrabant en Gelderland.
Pas volgend jaar komen
de carillons van onder
meer het Vredespaleis
in Den Haag en de Westertoren in Amsterdam
aan de beurt, want daar duurde de Tweede Wereldoorlog nog tot in 1945. Op Bevrijdingsdag volgend jaar
luiden de klokken van de Grote Kerk in Wageningen.
In de oorlog roofden de Duitse bezetters ongeveer
9000 carillons en kerkklokken om de 3,5 miljoen kilo
brons om te smelten voor de oorlogsindustrie. Het
verzet zorgde ervoor dat een deel van deze klokken
toch bewaard bleef. Verdwenen klokken zijn bij de
wederopbouw bijna overal opnieuw gegoten.
bron: kro-ncrv.nl

Martinus in
Real monasterio de San
Jeronimo in Granada

Sint Martinus Trujillo

Martinuskerk Trujillo

Sint martinus in Baeza

Nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie
ontvangen. Neem geheel vrijblijvend contact op met
Roosmarie Manders. roosmarie.manders@vnb.nl of (06)
51465570.

75 klokken spelen in 75 plaatsen voor vrijheid
In 75 dorpen en steden in Nederland spelen stadscarillons en klokken het komende jaar muziek uit de tijd
van de bevrijding. Dat gebeurt steeds op of rond de
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Jongeren nieuws
Nacht zonder dak 24-25 augustus 2019
Eén van de activiteiten van tienergroep M25 speelde zich
het laatste weekend van augustus af in de tuin bij de Lourdesgrot in Katwijk. De tieners gingen (bijna) 24 uur ervaren hoe het was om als dakloze te leven. Niet weten waar
je slaapt, wat je te eten krijgt en of je te eten krijgt. Kun
je een dag ook doorkomen zonder wifi, want telefoons
mochten niet meegenomen worden.
Vijfentwintig tieners van de M25 groep uit Cuijk en
Wijchen gingen deze uitdaging aan.

Na aankomst in Katwijk werden de tieners ontvangen door
pastor Marieke. Ze verwelkomde hen en feliciteerden ze
met het feit dat ze de komende 24 uur als daklozen door
het leven zouden gaan met alle onzekerheden die daar bij
kwamen kijken. Er werd al door de tieners stoer geroepen
dat ze wel naar de friettent zouden gaan als ze honger
hadden. Al snel hadden ze in de gaten dat de friettent
niet om de hoek was en het wel wat inspanning zou gaan
kosten om bij een friettent te komen.
Na het welkomstwoord en een kennismakingsspel, konden
de tieners aan slag met bouwen van een onderkomen voor
de nacht. Van kartonnen dozen, ducttape en touw verrezen de mooiste bouwwerken op het grasveld naast de grot.
Een aantal krotjes hadden geen dak, het zou mooi weer
blijven en dan kon er ‘s nachts naar de sterren gekeken
worden. Bij het bouwen van de krotjes hielpen de tieners
elkaar en werden er bouwtips uitgewisseld. Doordat er
maar een beperkt aantal rollen ducttape beschikbaar was,
werd op een gegeven moment bedacht dat je het karton
ook vast kon “naaien” met touw. Soms waren de krotjes
niet stevig genoeg en storten ze in. Met kunst en vliegwerk
werd zo’n bouwwerk dan wel weer opgelapt.
Toen de meeste krotjes stonden, werden de tieners erop
uitgestuurd om te gaan ontdekken wat een mens echt
nodig heeft om te kunnen (over)leven. In een speurtocht
door Katwijk kwamen ze er achter dat het hier ging om:
voedsel, zuurstof, water, warmte, slaap en onderdak.
Eenmaal bij de Maas aangekomen werden op de steiger de

Werken van Barmhartigheid uit het water gevist. Onderdak hadden de tieners inmiddels geregeld, maar zouden
de hongerigen gevoed worden en de dorstigen gelaafd?
Het begon namelijk etenstijd te worden en zouden ze
wat krijgen of moesten ze daar zelf voor op pad. Gelukkig konden ze in de “gaarkeuken” een maaltijd krijgen
alleen moesten ze daar wel even op wachten. Er was geen
magnetron die in een paar minuten een warme maaltijd
tevoorschijn tovert en met een beperkte capaciteit aan
kookmiddelen duurde het wat langer voordat het eten
warm was. Tegen 19.30 uur kon er dan eindelijk gegeten
worden. Sommige tieners vroegen zich af of dat wat ze
kregen alles was en of ze ook nog iets anders konden kiezen om te eten. Nee, als dakloze eet je wat er is of wat
je aangeboden krijgt.
In de avond verzamelde iedereen zich bij de grot voor een
moment van bezinning. Het was donker, de kaarsen in de
grot brandden en er werd samen gezongen. Er heerste
een serene, haast magische sfeer. Pastor Marieke vertelde
een verhaal van een vrouw uit de omgeving die als meisje
van 15 dakloos was geworden. Ze had helemaal niks meer,
maar ze voelde de kracht van Jezus. Juist omdat ze niets
had, had ze houvast aan haar geloof in Jezus, want die
was er altijd. De tieners luisterden ademloos. Na het
verhaal vroeg pastor Marieke hen om op te schrijven wat
je nog hebt als je helemaal niets meer hebt. Wat zou je
een ander dan nog kunnen geven? Het lukte alle tieners
om wat op te schrijven wat ze, buiten materiele dingen,
te geven hebben. Ter afsluiting stak iedereen nog een
kaarsje aan en werd er samen gebeden. De tieners zochten hun hutjes op voor de nacht.
De volgende ochtend werden de ervaringen van de nacht
uitgewisseld. Ik heb maar kort geslapen, mijn luchtbed
was lek, het was koud vanmorgen, we sliepen met z’n
drieën onder één slaapzak, onze hut stortte in en midden
in de nacht zijn wij bij anderen in de hut gaan liggen.
Allemaal ervaringen waar daklozen ook mee te maken
krijgen. Na deze ‘ontberingen’ had de gaarkeuken een
eenvoudig ontbijt geregeld en moesten de krotjes afgebroken en opgeruimd worden voordat de mis begon.
De mis was de afsluiting van een geslaagde nacht zonder
dak. Onder muzikale begeleiding en zang van de tieners
zelf werd er terug gekeken op de belevenissen van de
afgelopen dag en nacht. De tieners hebben ervaren dat
wanneer je kunt vertrouwen op jezelf en elkaar, elkaar
helpt en gebruik kunt maken van elkaars talenten, het eigenlijk best wel mee valt wat je allemaal echt nodig hebt.
De nacht zonder dak was niet alleen bedoeld om de tieners te laten ervaren hoe het is om dakloos te zijn, maar
ze hebben zich hiervoor ook laten sponsoren. In totaal is
er € 460,00 ingezameld voor het straatpastoraat in Den
Bosch.
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Jongeren nieuws
Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en kinderen in groep 8,
De voorbereiding van het vormsel voor 2020 gaat weer van start. Tieners van binnen of buiten
de parochie H. Martinus, die in groep 8 zitten en 11 of 12 jaar zijn, kunnen aan de voorbereiding meedoen om het vormsel te ontvangen.
Het geloof kan ingewikkeld zijn en de kerk kan als saai worden ervaren. Maar hoe is het nu
om als jongere/tiener vandaag de dag te leven? Dagelijks kom je allerlei vragen tegen die
te maken hebben met zingeving, levensbeschouwing en misschien wel met God. Samen met
jullie, tieners, willen we op zoek gaan naar wat het betekent om te geloven of om op zoek te
zijn naar antwoorden. Kunnen we wat leren van hoe Jezus in het leven stond? Misschien hebben we er wel wat aan in ons eigen leven!
Laten we samen op zoek gaan naar het verhaal van God en van mensen. Ga met ons het
avontuur aan. Bij het vormsel ontvang je namelijk de helper om dit in jouw verdere leven te
blijven ontdekken. Deze helper is de Heilige Geest en tijdens de voorbereidingen zullen we
daarover meer leren.
In onze parochie wordt het vormsel toegediend op zondag 31 Mei 2020 om 11.00 uur. Dit is op
de Pinksterzondag dus extra bijzonder. De voorbereiding bestaat uit 8 bijeenkomsten voor het
vormsel, waaronder een dag naar Den Bosch voor de Power of Fire. Na het vormsel zal er nog
1 bijeenkomst zijn.
De parochie heeft 1 vormselvoorbereidingstraject. Dit betekent dat de vormelingen uit de
verschillende geloofsgemeenschappen samen het traject ingaan en ook samen het vormsel
doen in de Martinuskerk te Cuijk.
De informatieavond voor ouders en tieners vindt plaats op Maandag 28 oktober a.s. om 19.00
uur op de pastorie van de Martinuskerk (Kerkstraat 10 in Cuijk). Het aanmelden voor het
vormsel gaat via het bijgevoegde inschrijfformulier. Dit formulier is ook te vinden op www.
martinuscuijk.nl.
De eerste bijeenkomst voor de vormelingen zal plaatsvinden op vrijdag 15 november a.s. van
18.30 uur tot 20.00 uur in de pastorie van de Martinuskerk te Cuijk. De vormselbijeenkomsten
zullen wisselen van dag zodat we flexibel blijven i.v.m. verplichtingen in de avond en niet
steeds dezelfde persoon het sporten of de clubjes af moet zeggen.
Het aanmeldformulier kunt u in de brievenbus bij de pastorie (Kerkstraat 10) of digitaal via
info@martinuscuijk.nl afleveren. Inschrijven kan tot en met 7 november a.s.
De begeleiders van de vormselwerkgroep en de tienergroep (M25) willen er samen met jullie
weer een inspirerende, verbindende en gezellige tijd van maken. Doe je mee?
Twijfel je nog? Dan kun je altijd vrijblijvend naar de informatieavond komen! Tot dan!
Alle goeds,
Pastoor Theo Lamers,
Coördinator familiepastoraat en diaconie Marieke Drent,
Werkgroep Vormsel en M25-begeleiders
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Kinderpagina
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u een uitnodiging om uw kind mee te laten doen met de voorbereidingen
voor de H. Eerste Communie. Dit bericht is gericht aan alle ouder(s)/verzorgers(s) waarvan de
kinderen in groep 4 zitten en de leeftijd hebben voor de Eerste Communie.
Mogelijk hebt u uw kind laten dopen toen het nog een baby was en beloofd om het op te
voeden naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Uw kind heeft nu de leeftijd bereikt om
samen met u een nieuwe stap te zetten. We noemen dat in de kerk de Eerste Heilige Communie en het betekent dat uw kind mee mag delen aan de tafel van Jezus. Eerste Communie,
een nieuwe stap in de geloofsopvoeding. Misschien is uw kind niet gedoopt of heeft u nog niet
stil gestaan bij de geloofsopvoeding: ook dan bent u welkom als u hierin samen met uw kind
stappen wilt zetten.
Als u samen met anderen de weg wilt vervolgen die u bij het doopsel van uw zoon of dochter
bent ingeslagen, dan heten wij hem of haar van harte welkom. Wij hopen dat hij/zij zich bij
onze parochie zal thuis voelen. Velen binnen onze kerk zijn voortdurend enthousiast in de
weer om ook aan kinderen een eigen plek te geven in onze geloofsgemeenschappen, want ze
horen er op hun eigen manier bij!
Dit schooljaar zal de Eerste Heilige Communie plaatsvinden op zondag 17 mei 2020. Voorafgaand is er voor de communicanten een leuk, aansprekend en interactief voorbereidingstraject, waarbij ze meer zullen ontdekken over het katholieke geloof, hoe je dat samen met
anderen kunt beleven en tenslotte hun Eerste Communie.
Op dinsdag 8 oktober a.s. om 20.00 uur is de ouder-informatieavond in de Martinuskerk (Kerkstraat 8).
Op deze avond zal de werkgroep u meer vertellen over de voorbereidingen op de Eerste Communie en de daarbij behorende kinderbijeenkomsten. Zowel ouders die al weten dat hun kind
de Eerste Communie gaat doen, als ook ouders die geïnteresseerd zijn, zijn van harte uitgenodigd.
De startbijeenkomst voor de kinderen is op woensdag 30 oktober a.s. 15.00u-16.00u.
Ouders die hun kinderen hebben ingeschreven, ontvangen hierover nog nadere informatie.
U kunt uw kind nu al inschrijven met het inschrijfformulier bij deze brief, deze is ook te vinden op de website www.martinuscuijk.nl. Communicanten kunnen ingeschreven worden tot 23
oktober 2019.
Het woord is aan u en uw zoon of dochter. Praat er samen over, haal de doopfoto’s te voorschijn, laat zien waar u ooit aan begonnen bent en vertel het vervolgverhaal waarin hij of zij
zo’n belangrijke rol speelt.
Voor vragen of informatie: communie@martinuscuijk.nl
We horen graag van u, alle goeds,
Pastoor Theo Lamers,
Coördinator Familiepastoraat en Diaconie, Marieke Drent
De werkgroep Eerste Communie
parochie H. Martinus - Cuijk
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