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Van de redactie

De meimaand is altijd weer een bijzondere maand, 
de lente is volop te zien en te horen, in de bomen en 
struiken, in de bloemen die overal uitkomen, in de vo-
gels die ‘s morgens weer kwinkeleren dat het een lust 
is. Dit zorgt er ook voor dat de mensen weer buiten te 
vinden zijn, de kinderen die de speeltuinen bevolken, 
de grotere mensen in hun tuinen en op de straten. 
Maar nu is het anders: de natuur is hetzelfde, maar 
de mensen zijn binnen. Er wordt heel hard gewerkt: 
allereerst door de mensen in de zorg, maar ook door 
ouders met kinderen thuis, door zovele anderen die nu 
meer dan anders belangrijk zijn. Maar er is ook bezin-
ning: op de sociale media kom je teksten tegen die 
je aan het denken zetten en diezelfde media worden 
nu gebruikt om de verbinding tussen mensen vorm te 
geven. 
Op 1 mei werd er in onze Martinuskerk in Cuijk van 
11 tot 12 uur de rozenkrans gebeden. Dit was live te 
volgen op Facebook. Elke weekdag bent u welkom om 
hieraan mee te doen, in de kerk, maar dus ook online, 
via de Facebookpagina van Theo Lamers. Op zondag 
is het om 12.15 uur. Laten we zo met elkaar en met 
Maria verbonden blijven.

Niet alleen… verbonden met elkaar
Zondag 26 april lazen we in de eucharistieviering 
het prachtige verhaal van de Emmausgangers. Twee 
leerlingen van Jezus zijn vol verdriet onderweg naar 
huis na de kruisdood van Jezus. Ontredderd, verdrie-
tig en vol ongeloof keren ze naar huis terug. Tot een 
vreemdeling met hen mee wandelt en uitlegt dat dit 
alles moest gebeuren. De wanhopige leerlingen  krij-
gen door de  woorden van de vreemdeling weer hoop! 
En als ze aan de maaltijd aanliggen en de vreemde-
ling het brood breekt herkennen ze hem: de verre-
zen Heer! Ontreddering wordt moed, verdriet wordt 
vreugde en ongeloof wordt geloof! “Brandde ons hart 
niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak…?”

Ondanks dat de Schriftwoorden bijna 2000 jaar oud 
zijn, spreken ze ook vandaag nog tot ons. Misschien 
voelen wij ons in deze tijd ook ontredderd, eenzaam, 
alleen… missen we de mensen om ons heen, onze fa-
milies en vrienden, onze medeparochianen. En toch… 
ook wij zijn niet alleen, net als de Emmaüsgangers.

We mogen ons niet alleen verbonden weten met el-
kaar, door telefoontjes, kaartjes, bloemetjes en hulp 
maar we mogen ook weten dat God met ons meegaat. 
Deze tijd nodigt bijzonder uit om ons geloof te verdie-
pen, om God te ervaren in het lezen van de Schrift en 

in het gebed. Het verbindt ons over fysieke grenzen 
heen en nodigt ons uit om de dragende grond van ons 
bestaan te versterken. 

Als pastoraal team blijven wij vieren voor uw intenties 
en zorgen, voor de hulpverleners, zieken en overle-
denen. In ons dagelijks getijdengebed dragen wij uw 
vragen en verlangens mee. En in deze meimaand leg-
gen we onze intenties ook bijzonder bij Maria neer.

Wij vertrouwen erop dat God ons draagt in deze moei-
lijke periode. Hij zal ons de kracht geven om anders 
en vernieuwd hier uit te komen. Bidt u met ons mee? 
Laten we God vast blijven houden in ons bestaan: 
“Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond en de dag 
loopt ten einde”. Gaan we samen gelovig, hoopvol en 
met liefde naar de nieuwe dageraad.

Zorg goed voor elkaar! Blijf gezond!

Namens het pastoraal team, verbonden met elkaar!
Pastoor Theo Lamers

Heilige moeder Maria, bid voor ons!

We staan aan het begin van de meimaand. Als sinds 
het begin van de corona-crisis heeft Maria een bij-
zondere plek gekregen op het priesterkoor van onze 
parochiekerk. Bij haar worden nu alle noveenkaar-
sen neergezet die ontstoken worden. We laten deze 
kaarsen bijzonder bij haar branden met de gebeden 
die wij meedragen, opdat wij ons onder haar moeder-
lijke zorg mogen stellen in deze moeilijke periode. In 
een gewone meimaand zou onze aandacht bijzonder 
gericht zijn op onze bedevaartkerk in Katwijk. 
Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Maar heel bijzon-
der hebben we dit jaar besloten dat het wonderdadige 
Lourdesbeeld uit de kerk van Katwijk in de meimaand 
een bijzondere plek in de Martinuskerk in Cuijk krijgt. 
Tijdens de openingstijden van de kerk (dagelijks 
van 11.00-12.00; zondags van 11.00-13.00 uur) kunt 
u ook in de kerk een kaarsje bij haar opsteken. Bij 
onze O.L.V. van Lourdes hebben in het verleden velen 
troost gevonden, ook nu in deze bijzondere tijd 
mogen we bij haar schuilen.

Pastoor Theo Lamers

Heilige moeder Maria
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Om Maria deze bijzondere plek in onze parochiekerk 
te geven hebben we ook uw hulp bij nodig: zorgt u 
mee dat er kaarsen blijven branden? Mocht u niet van 
huis willen en toch zorgen dat een kaarsje brandt kunt 
u mailen naar info@martinuscuijk.nl of bellen naar de 
pastorie (spreek gerust het antwoordapparaat in, we 
zijn maar beperkt bereikbaar)
Of helpt u mee met bloemen (uit winkel of eigen tuin) 
voor Maria. We plaatsen daarvoor water in het portaal 
van de kerk en zorgen dat ze bij Maria op het priester-
koor komen.

Zet u Maria mee in het zonnetje deze meimaand?

Uitkijken naar communie en vormsel
De zon schijnt weer volop, de natuur geniet er zicht-
baar van. Het gras schiet weer op, de bloesem ont-
popt zich en uit de geplante bollen schieten kleurrijke 
bloemen en planten omhoog. Een duidelijke bood-
schap van de natuur is er niet, de lente is er en de 
zomer staat voor de deur en vieren we in de kerk de 
Paastijd. Deze tijd is bij uitstek de periode waarin 
we het feest van de Eerste Communie en het Vormsel 
vieren.

De eerste heilige communie is een belangrijk feest 
voor ons allemaal en 27 jongens en meisjes bereiden 
zich voor op dit feest. Helaas moeten we het geplande 
feest van 17 mei 2020 uitstellen, zo ook het Vorm-
selfeest. 14 enthousiaste jongens en meiden waren 
zich aan het voorbereiden om eerste pinksterdag het 
sacrament van het Vormsel te ontvangen. Het zegel 
van de Heilige Geest. 

Voor beide feesten zullen nieuwe data vastgelegd 
worden. Ondertussen zijn we druk bezig om alle mo-
gelijkheden van voorbereiding op de beide feesten op 
te pakken, binnen de geldende richtlijnen. Zo hebben 
de communicanten in de weken naar Pasen toe een 
werkpakket met de Paasverhalen van ons gekregen. 
Het is jammer dat deze feesten verplaatst moeten 
worden, maar is een noodzakelijke maatregel. Een 
offer dat we moeten brengen, niet alleen voor de 
volksgezondheid, maar ook de communicanten en 
vormelingen verdienen een gepast feest. Ook in 2020 
mogen zij de vreugde van deze geschenken ervaren. 
Een bevestiging van Gods liefde door het brood van 
Witte Donderdag en komst van de Heilige Geest.

Zoals de leerlingen hebben gewacht op de komst van 
de Heilige Geest, zo wachten wij nu op de feesten die 
nog mogen komen. Laten wij net als die leerlingen 
samen bidden. Als u bidt, wilt u dan speciaal bidden 
voor onze communicanten, vormelingen, tieners en 

jongeren? Dat ook zij de Heilige Geest en de Liefde 
van God mogen voelen in deze moeilijke tijd. Dat we 
het geloof en de liefde voor God en de mensen om ons 
heen vasthouden, zodat we met zijn allen sterker uit 
de coronacrisis komen.

Verbonden met elkaar: 
Parochie lanceert nieuwe MijnRKK-app!

In de huidige situatie zoeken we naar nieuwe vormen 
van contact. Landelijk is er nu ook de MijnRKK-app 
beschikbaar waar mee 
moderne com mu ni ca-
tie met de pa ro chi anen 
moge lijk is. In deze app 
is het mogelijk om, in 
de besloten kring van de 
eigen parochie, berich-
ten met elkaar te de-
len: niet alleen van de 
parochie naar parochi-
anen maar ook tussen 
parochianen onderling, 
om hulpvragen door te 
geven, maar ook om 

lezingen, overwegin-
gen en nieuws te delen 
van de parochie, het 
bisdom en landelijk. 
De MijnRKK-app is voor 

parochianen kosteloos te downloaden via de Appstore 
(Apple) of via de Play Store (Android). Ook aan het 
verdere gebruik van de app zijn voor de parochianen 
geen kosten verbonden! Het is zeer gebruikersvriende-
lijk en eenvoudig te installeren op telefoon of tablet.

We horen als Martinusparochie bij de eerste 10 paro-
chies in Nederland die de MijnRKK-app gaan gebrui-
ken. Doet u mee om samen een digitale community te 
vormen?
Toegang tot de Martinus MijnRKK-app kan enkel via 
uitnodiging, het is een besloten app. Heeft u interesse 
in de app, stuur dan een mail naar administratie@
martinuscuijk.nl dan krijgt u een uitnodiging en een 
beknopte gebruiksaanwijzing hoe de app te installeren 
en in gebruik te nemen is. Bij vragen over de app kunt 
u ook een mail naar bovenstaand adres sturen.

We hopen elkaar snel digitaal te ontmoeten!

Communie en vormsel

Nieuwe MijnRKK-app
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Zondagse Eucharistie op Omroep Land van Cuijk
Omroep Land van Cuijk zendt de zondagsviering vanuit 
de Martinuskerk uit op zondagen om 11 uur via het TV-
kanaal of de website van Omroep Land van Cuijk. De vie-
ring komt ook op ons YouTube-kanaal: parochie Martinus. 

Dagelijkse (besloten) viering is om 10.30 uur. Als teken 
van verbondenheid luiden tijdens de consecratie de 
klokken. 

Openstelling:
Martinuskerk Cuijk:
- voor gebed en aanbidding dagelijks van 11-12 uur,
Zondags en Hemelvaart van 11-13 uur.
- Portaal dagelijks geopend van 9.30-18.00 uur
Lourdesgrot: Dagelijks van 9-18 uur
Kaarsenkapel Jozef Meimaand dagelijks van 10-17 uur

Veel informatie vindt u in deze periode op: 
www.martinuscuijk.nl; Op deze pagina vindt u 
informatie en inspiratie om thuis te bidden. 
Daarnaast vindt u ons op: 
Facebook: parochie H. Martinus of Theo Lamers
Instagram: parochie_h_martinus
Twitter: MartinusCuijk 
Nieuw is ons Youtube-kanaal: parochie Martinus 
waar we filmpjes van vieringen en gebeden op 
plaatsen.

- Bij de Lourdesgrot en de st. Martinuskerk Cuijk kunt 
u houdbare levernsmiddelen doneren voor de Voedsel-
bank
- Intenties voor de TV-viering of doordeweekse vierin-
gen kunt u tot vrijdag 12 uur opgeven
- Ook voor een (noveen)kaars kunt u ons een berichtje 
sturen

Vanaf 1 mei gaan we de aanbidding live uitzenden op 
Facebook, via het kanaal van de pastoor: Theo La-
mers.
In de meimaand bidden we van maandag tot en met 
zaterdag om 11 uur de rozenkrans. Op zondag is de 
aanbidding van 11-13 uur en bidden we dan rond 12.15 
uur de rozenkrans, zodat u thuis eerst naar de eucha-
ristie kunt kijken en meevieren.
Op deze tijden is de kerk ook geopend.

Kunt u niet op facebook maar wel op YouTube, dan 
staan daar vanaf 1 mei ook 4 rozenhoedjes, ingespro-
ken door parochianen.
U vindt ons YouTubekanaal via: parochie Martinus

Op 4 mei gaan we ook rond 18.40 uur live voor de 
dodenherdenking. Burgemeester Hillenaar en pastoor 
Lamers zullen dan spreken.
De zware klok zal luiden en voorafgaand aan de 2 
minuten stilte klinkt de Last Post van de toren van de 
kerk. Na de stilte klinkt vanaf het carrillon het Wilhel-
mus en zullen de klokken voor de vrijheid luiden.

We gaan live op Facebook en indien mogelijk ook op 
ons YouTube-kanaal 

Contactgegevens parochie H. Martinus
Kerkstraat 10, 5431 DS Cuijk
T. 0485.312555

Momenteel zijn wij bereikbaar via info@martinuscuijk.
nl of een bericht op het antwoordapparaat. 

Voor dringende gevallen als ziekenzalving en over-
lijdens kunt u het noodnummer bellen dat op het 
antwoordapparaat vermeld staat.

Vieringen en openstelling

Digitale parochie!

DiversEucharistie Land van Cuijk

Contactgegevens

Divers


