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Vakantietijd
Met deze uitgave van de nieuwsbrief naderen we de
vakantietijd. En al zijn de schoolvakanties van het
zuiden laat dit jaar, toch zien we in de parochie al
vele vakantiegangers. Een vakantieperiode nodigt uit
om een pas op de plaats te maken, afstand te nemen
en tot rust te komen. Veel activiteiten – al waren er
dit jaar erg weinig – gaan op een laag pitje. Tegelijkertijd is het ook een periode om te bekijken hoe je
na de vakantie weer verder wilt.
Met het verschijnen van de nieuwsbrief worden een
heel aantal coronamaatregelen door de overheid
versoepeld. Ook de kerkelijke regelgeving biedt wat
meer mogelijkheden, al blijft de anderhalve meter
maatregel nog steeds van kracht.
In de afgelopen periode hebben we een ronde gemaakt bij de contactgroepen om met hen te kijken
wat de mogelijkheden en wensen zijn. De anderhalvemeter-maatregel maakt samen vieren in de kleine
kerken niet eenvoudig. Daarnaast is op dit moment
de voormalige kerk van Beers in overdracht naar de
nieuwe eigenaar. Van de Kruisheren in St. Agatha
kregen we het bericht dat zij na de coronaperiode de
zondagsdiensten in de Kloosterkerk niet meer zullen
opstarten (zie ook elders in deze nieuwsbrief). We
blijven met de contactgroepen in overleg wanneer
het moment daar is dat we op de locaties weer gaan
vieren.
Als pastoraal team zijn we samen aan het nadenken
over de pastorale initiatieven waar we komend werkjaar ons op concentreren. We willen weer kijken wat
allemaal mogelijk is en hopen dat er geen nieuwe
maatregelen van kracht zullen worden.
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen vóór het
hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Het feest
valt dit jaar op zondag. In de hoop dat er voldoende
mogelijkheden zijn, willen we dit feest een bijzonder
karakter geven. We willen danken dat we samen door
deze periode van crisis zijn gekomen en we willen de
velen die ons ontvallen zijn herdenken. In de volgende
Nieuwsbrief zullen we hierover meer berichten. En
ook op de website is de meest recente informatie te
vinden.
Of u op vakantie gaat of misschien thuis blijft… ik
wens dat u de tijd vindt om tot rust en bezinning te
komen. Dat hebben we op z’n tijd allemaal nodig!
Een goed begin van de vakantieperiode!
Vicaris Theo Lamers.
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Vieringen St. Agatha
Enige tijd geleden is er een gesprek geweest op verzoek van de prior-provinciaal van de kruisheren,
P. Snijkers met pastoor Lamers en de contactgroep van
de geloofsgemeenschap H. Agatha. In dat gesprek
deelde de prior-provinciaal met ons dat vanwege
diverse omstandigheden de kruisheren na het opheffen van de coronamaatregelen de zondagse diensten
in de kloosterkapel niet meer zullen oppakken.
De prior-provinciaal heeft wel aangegeven dat het
convent dagelijks blijft vieren in de zogenoemde
“winterkapel” en dat daar binnen de mogelijkheden
mensen van buiten welkom zijn om bij aan te sluiten.
In het open en goede gesprek dat is gehouden, is er
uiteraard begrip voor de keuze die de prior-provinciaal met ons deelde. Concreet betekent dit dat de
zondagse kloosterliturgie die door de kruisheren in de
kloosterkerk werd verzorgd komt te vervallen.
Naar aanleiding van dit gesprek is er overleg geweest
tussen het parochiebestuur van de Martinusparochie
en de contactgroep van de geloofsgemeenschap
H. Agatha om te na te denken over de toekomst.
Hierbij zijn we in gezamenlijkheid tot de conclusie
gekomen dat het om pastorale, personele en financiële
redenen, niet haalbaar is om de wekelijkse eucharistieviering in St. Agatha in stand te houden.
Echter is de wens uitgesproken om op bijzondere
momenten samen te vieren in de kloosterkerk. We
denken daarbij bijvoorbeeld aan: Gildevieringen
(koningsschieten en teerdag), Viering met de Fanfare,
Ceciliafeest en patroonsfeest Heilige Agatha.
Afgelopen weken is dit bericht ook gedeeld met bestuursleden van de Zangvereniging “De Maasklanken”,
het Gilde H. Agatha en de fanfare Heilige Agatha. De
mededeling over deze beslissing komt onverwacht en
we hebben afgesproken dat na intern overleg met de
diverse besturen we in gezamenlijkheid willen kijken
wat wenselijk en mogelijk is.
Wij zullen u over de besluiten informeren via de informatie kanalen van de parochie.
Het parochiebestuur

Zulllen wij vuur oproepen?
Over emotionele intelligentie (Lucas 9,54).
Twee incidenten vonden plaats in een stad bijna op
hetzelfde moment. Het was tijdens het begin van de
coronapiek en de regering dwong de totale lockdown
af. Veel mensen moesten thuisblijven en werden
echt kwaad. Bedrijven werden gesloten en openbare
bijeenkomsten werden beperkt. Toen gebeurde er iets
op een verkeersweg: een man op een fiets reed per
ongeluk een man aan die in een Toyota Corolla reed.
De man stapte boos uit zijn auto en snelde naar de
fietsende man die zijn auto had geraakt en voordat de
man hem iets kon zeggen had hij hem al hard geraakt.
De man zakte in elkaar en overleed. De man met Corolla werd gearresteerd. Toen hij wilde verklaren wat
er gebeurd was, ging hij naar zijn auto op zoek naar
waar hij geraakt was en zag geen spoor, de klap had
niets vernield in zijn auto, toch had hij in woede een
man gedood.
In dezelfde periode werd een andere man, die in een
Mercedes SUV reed, aangereden door een andere man
met fiets, de fietser had ook zijn vrouw bij zich. De
man met de Mercedes kwam naar buiten en zag dat
zijn achterlicht kapot was en vroeg de man met de
fiets wat er gebeurd was en verwachtte een verontschuldiging, maar de man begon hem te mishandelen
en vroeg hem of hij gek was. Ook de vrouw mengde
zich in de ruzie. De man met de auto was met zijn
gezin, zijn vrouw kwam naar buiten en zag de schade
en dat de man die het gedaan had haar man mishandelde. Ze werd kwaad en wilde een gevecht beginnen. Haar man hield haar vast en kalmeerde haar. De
vrouw kon het niet verdragen. Ze verwachtte van haar
man dat hij dat stel een lesje zou leren voor wat ze
hadden gedaan. Zelfs toen zij weer in hun auto waren
gestapt, bleef zij de man uitschelden voor het feit dat
hij niets had gedaan en herinnerde hem eraan dat de
man die zijn auto had beschadigd, hem ook een gek
had genoemd. De man antwoordde alleen dat hij hem
geen gek had genoemd, maar dat hij had gevraagd of
hij gek was.
Emoties zijn krachtig. Ze kunnen opbouwen en ze
kunnen afbreken. Er zijn vele kanten aan emoties en
hun uitingen. Onze emoties beheersen is niet altijd
gemakkelijk: ouders moeten niet alleen hun eigen
emoties beheersen maar ook die van hun kinderen.
Kinderen geven er niet om hun emoties onder controle te houden: als een baby boos is, begint hij of zij
te huilen, zelfs als je midden in een vergadering zit
of midden in de nacht slaapt, het kan de baby niets
schelen en als je hem/haar geen aandacht geeft,
wordt het huilen luider. Leren omgaan met onze

emoties is een zeer belangrijke factor voor hoe gelukkig we worden en hoe gelukkig we anderen kunnen
maken. Onze emoties worden evenzeer gecompliceerd door onze verschillende persoonlijkheden. We
zien in de Bijbel dat Jezus in staat was om met zijn
emoties en die van zijn volgelingen om te gaan. Twee
belangrijke gebeurtenissen springen in het oog: bij
één gelegenheid versperden mensen de weg voor Jezus en Zijn leerlingen. Johannes wilde dat Jezus hun
toestemming gaf om vuur uit de hemel te laten neerdalen, maar Jezus berispte hen en volgde in plaats
daarvan een andere route die langer was (Lucas 9,54).
Een ander voorbeeld was tijdens Zijn arrestatie, waar
ons werd verteld dat Petrus uit woede zijn zwaard
trok en iemands oren afsneed. In plaats van Petrus te
steunen omdat hij voor Hem vocht, was Jezus bezig
het oor te genezen van de man die kwam om Hem te
arresteren (Lucas 22.50-51).
Onze emoties zijn een rijke bron van kracht, het
beheren van onze emoties gaat niet alleen over het
beheersen van onze woede en negatieve gevoelens,
maar evenzeer over het positiever worden. Dit kan
voor ieder van ons een andere taak zijn. Onze emoties beheersen begint met accepteren wie we zijn en
ontdekken waar onze positieve energie ligt. Ik herinner me nog hoe een van mijn klasgenoten me belde
nadat hij gehoord had dat ik priester was geworden
en me vroeg of het echt waar was. Toen ik ja zei, was
de volgende vraag die hij me stelde: “Hoe zou je in
staat zijn om met mensen in de kerk te praten, want
ik weet dat je niet praat?” Ik lachte. Toen hij me bezocht, zei hij dat hij erg nieuwsgierig was en verbaasd
was over de manier waarop ik praatte. Ik zei hem
dat ik niet echt hoef te praten, ik hoef alleen maar
mezelf te zijn.
Voor sommige mensen is het al een hele opgave om
met slechts één persoon te praten, laat staan voor
een menigte te staan. Maar ik ontdekte dat, hoewel
we nauwelijks hetzelfde kunnen zijn, iedereen vooruitgang kan boeken op elk gebied van het leven dat
men verkiest te verbeteren. Mensen merken de vooruitgang die je boekt misschien niet op, maar een deel
van groei is bewustzijn: jezelf kennen om de kleine
vooruitgang die je boekt waar te nemen en blij te zijn
met jezelf, ondanks wat mensen zeggen of denken.
Onze omgeving kan ons ook helpen onze emoties te
beheersen. Ik vond het interessant toen ik in Nederland ontdekte dat het niet de bedoeling is dat mensen
claxonneren tijdens het rijden. Als je zo’n wet in mijn
land maakt, komen er problemen. Voor ons kinderen
was de claxon zo belangrijk, de meesten van ons
kenden de claxon van onze ouders uit het hoofd. Als
we niet op de juiste plaats waren, wisten we door de
claxon te horen dat onze ouders terug zijn, zodat we
hen snel kunnen begroeten of het huis op orde konden
maken voordat ze binnen waren. Kinderen vinden het
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ook leuk om te claxonneren als er iemand langsrijdt
die ze kennen. Maar ik weet ook dat het mensen helpt
om zich te beheersen en veel overlast van geluidsoverlast te vermijden. Het is een dagelijkse verkeersdiscipline die onbewust bijdraagt aan onze emotionele
intelligentie.
In het middelbaar en lager onderwijs regelen we
problemen gewoonlijk door te vechten, maar toen
we naar het seminarie gingen, werd ons verteld dat
vechten automatisch verwijdering van het seminarie
oplevert, het maakt niet uit of je gelijk had of niet.
Dat te weten hielp mensen om betere manieren te
leren om met hun emoties om te gaan in plaats van
fysieke gevechten.
Als we emotioneel rijk zijn, kunnen we anderen verrijken; tijdens het koffiedrinken wisselen we zonder het
te weten veel emotionele energie uit, door met elkaar
te praten en naar elkaar te luisteren. Zelfs op de
werkplek worden veel emotionele energieën uitgewisseld en we weten misschien niet hoeveel invloed we
op anderen hebben. Als je een vrolijk persoon bent,
ga dan zo door, vrolijk de wereld op. Als je de gave
van conversatie hebt, maak er dan gebruik van! Sommige mensen moeten hard werken om te doen wat jij
gemakkelijk doet. Geef het niet op, als je goed kunt
lachen, vul dan de atmosfeer met jouw lach, het kan
een verschil maken in iemands leven. Als je goed bent
in het gebruik van humor, ga daar dan mee door, de
wereld heeft het nodig om spanningen te verlichten.
Als je goed bent in aanwezig zijn en gewoon luisteren,
ga daar dan mee door, sommige mensen zijn blij als er
iemand luistert.
En wat je ook bent, accepteer jezelf, omarm jezelf,
verrijk jezelf zodat je anderen kunt verrijken. En,
wees gelukkig zoals je bent. Niemand zou iemand het
vuur aan de schenen moeten leggen!
Pastor Callistus Offór

Afscheid Lambertuskerk Beers
Op de middag van eerste Pinksterdag hebben we met
de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Beers voor
het laatst de Eucharistie gevierd in de Lambertuskerk. Een mooie en indrukwekkende viering opgeluisterd door een aantal leden van het Gemengd koor.
Woorden van verdriet en dankbaarheid werden gesproken. Aan het einde van de viering is aan Harrie van
Haren de bisdompenning uitgereikt. Met vijftig jaar
vrijwilligerswerk is deze symbolisch aan hem overhandigd als dank aan alle vrijwilligers en hun inzet voor
de geloofsgemeenschap.
Hierna werd het altaar ontbloot en het Sacrament uit
de kerk gedragen. Alleen de Paaskaars bleef bij het
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altaar branden, als teken dat de Levende Heer ons
nooit alleen laat!
Tweede Pinksterdag was de kerk nog geopend voor
een bezoek. Onder de welklinkende klanken van het
Smitsorgel werden vele herinneringen gedeeld en
verhalen verteld. De afgelopen weken is er door een
aantal vrijwilligers volop gewerkt om de religieuze
objecten uit de kerk verplaatsen. Zo veel mogelijk zal
worden herbestemd in de kerken van onze parochie.
Zo is bijvoorbeeld het altaar in gebruik genomen in
de kerk van Cuijk. Als het gebouw is aangepast voor
haar nieuwe bestemming hopen we er weer samen te
kunnen komen voor eucharistievieringen in de voormalige kinderkapel. Een aantal keren werd gevraagd
wat er met het kerkhof van Beers gebeurt. Dit blijft in
eigendom van de parochie en blijft open voor begravingen en bijzetten van urnen.
Een periode in de historie wordt afgesloten, maar het
verhaal gaat door. De Geest van Pinksteren nodigt
ons uit om nieuwe wegen te gaan op onze weg naar
de toekomst.

Maatregelen viering
Heel langzaam worden de maatregelen voor de kerk
verruimd. Vanaf 26 juni zijn ook de kerkelijke maatregelen enigszins aangepast. Nog steeds blijven de
anderhalve meter afstand, registreren, placeren en
ontsmetten de basisregels. Het mondkapje is niet
meer verplicht tenzij de anderhalve meter niet
gegarandeerd kan worden. Ook het maximale aantal
bezoekers is vervallen, maar zitplaatsen op anderhalve meter. Voor de weekenddiensten en bijzondere
vieringen geldt dat reserveren gewenst blijft, dat u
bij niet reserveren bij de ingang geregistreerd zult
worden, mits het maximale aantal nog niet bereikt is.
U kunt reserveren via de reserveringsite:
https://eventix.shop/fseq4td5 of telefonisch via het
parochie-secretariaat, dagelijks tussen 10 en 12 uur.
De weekmissen zijn vrij toegankelijk, u wordt daar bij
de ingang geregistreerd.

Livestream
Alle geplande diensten worden via de live-stream uitgezonden. Voor zondagen en bijzondere vieringen is
er een “stream-team” van vrijwilligers, die zorgen dat
er meer afwisselende beelden uitgezonden worden.
De vieringen kunt u volgen of terugkijken via de website van de parochie www.martinuscuijk.nl. Onderaan
op de website is een speciale knop verschenen waarmee u rechtstreeks doorlinkt naar onze stream-pagina. U kunt er ook vieringen terugkijken!

Vieringen Martinuskerk Cuijk
Maandag tot en met zondag 10.00 uur,
Eucharistieviering
Extra weekendviering: zaterdag 19.00 uur,
Eucharistieviering
Iedere vrijdag om 19.00 uur: Uur van Aanbidding met
gebed, zang, bezinning. De laatste vrijdag van de
maand een bijzonder uur met extra muziek.

Zang
De kerkelijke maatregelen voor zang zijn per 26 juni
verruimd. Samenzang is nog niet toegestaan. De vieringen mogen wel opgeluisterd worden door maximaal
12 zangers, onder voorwaarden. Het afgelopen jaar
hebben onze twee cantoren en de organiste alle (!!!)
zondagsvieringen verzorgd, waarvoor we uitermate
dankbaar zijn. We zijn blij dat zij de vieringen blijven
opluisteren.
Op zondag 18 juli zal een delegatie van Zanggroep
Creation de viering opluisteren. Op Zondag 4 juli
komt een groepje van het Zangkoor Beers-Escharen de
dienst verzorgen. Alles onder de dan geldende maatregelen.

Bijzondere feesten
Zaterdag 3 Juli, Feest H. Tomas, apostel
Zondag 4 Juli, 14de Zondag door het Jaar (m.m.v.
Beers-Escharen)
Woensdag 7 Juli, Feest Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch, dag van de eerste steenlegging van de
Martinuskerk in Cuijk.
Vrijdag 9 Juli, Feest Martelaren van Gorcum
Zondag 11 Juli, 15de Zondag door het Jaar
Donderdag 15 Juli, Gedachtenis H. Bonaventura
Zondag 18 Juli, 16de Zondag door het Jaar (m.m.v.
Zanggroep Creation)
Donderdag 22 Juli, Feest H. Maria Magdalena
Vrijdag 23 Juli, Feest H. Birgitta, patrones van Europa
Zondag 25 Juli, 17de Zondag door het Jaar
Maandag 26 Juli, Gedachtenis van HH. Joachim en
Anna, ouders van Maria
Dinsdag 27 Juli, Gedachtenis Zalige Titus Brandsma,
priester en martelaar
Donderdag 29 Juli, Gedachtenis H. Martha
Zaterdag 31 Juli, Gedachtenis H. Ignatius van Loyola, priester
Zondag 1 Augustus, 18de Zondag door het Jaar
Woensdag 4 Augustus, Gedachtenis H. Johannes Maria
Vianney, priester
Vrijdag 6 Augustus, Feest Gedaanteverandering van
de Heer
Zondag 8 Augustus, 19de Zondag door het Jaar
Maandag 9 Augustus, Feest H. Theresia Benedicta
van het kruis (Edith Stein), patrones van Europa
Dinsdag 10 Augustus, Feest H. Laurentius, diaken
Woensdag 11 Augustus, Gedachtenis H. Clara, maagd
Zaterdag 14 Augustus, Gedachtenis H. Maximiliaan
Kolbe, martelaar
Zondag 15 Augustus, Hoogfeest Maria Tenhemelopneming (hierover meer in de volgende nieuwsbrief)
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Vormelingen in actie

nodig om het verschil te kunnen maken. Uw bijdragen,
groot en klein zijn nog steeds van harte welkom.
Als u bij wilt dragen kunt u het door u gewenste bedrag overmaken naar rekeningnummer
NL67 RABO 0177 4932 32 ovv. Nacht zonder Dak.
De projecten waar we aan bij willen dragen zijn door
Pater Callistus met zorg uitgekozen;
1. Opbouw na terreuraanslagen;
Veel kinderen zijn door aanslagen hun thuis kwijtgeraakt, woningen zijn zwaar beschadigd of bestaan
helemaal niet meer. Door te investeren in gebouwen
voor huisvesting, scholing, zorg en eten kunnen we
deze kinderen een uitzicht bieden naar een betere
toekomst, een hoopvol vooruitzicht voor hen.

Actie voor Nigeriaanse gemeenschap.
Met de intentie om een nacht zonder dak te beleven
hebben de vormelingen van 2021 geld ingezameld om
bij te dragen aan verschillende projecten in de Nigeriaanse gemeenschap. De streek waar Pater Callistus
vandaan komt.
Door verschillende omstandigheden heeft de werkgroep ervoor gekozen het weekendprogramma te
beperken tot alleen de zaterdag.
Vol enthousiasme zijn de vormelingen in de kerktuin
van Katwijk aan de slag gegaan een onderkomen van
karton te bouwen, waar eventueel overnacht zou
kunnen worden. Aan alles is gedacht, van geïmproviseerde ophaalbruggen en bloembakken, tot de illusie
van tv’s en koelkasten.
Geocaching en Cleudo kwamen mooi samen in een
speurtocht rondom Katwijk. Pastoor Theo was iets
kwijt en het bleek gestolen te zijn, aan de groep de
taak erachter te komen wat gestolen was, waar het
lag en wie het gedaan had. Onderweg waren verschillende potjes verstopt met aanwijzingen zodat ze als
echte Detectives opzoek konden naar antwoorden.

2. Drinkwater van goede kwaliteit;
Even snel een glaasje water, etenswaren wassen/
koken, kleding wassen, even snel onder de douche of
lekker uitgebreid in bad, allemaal met kwaliteitswater
uit kraan. Voor ons een dagelijkse gewoonte, die ze
in de Nigeriaanse dorpjes maar moeilijk voor kunnen
stellen.
Zelfs in onze huidige 21e eeuw is kwalitatief goed
drinkwater in verschillende Afrikaanse gebieden nog
ver te zoeken. Dagelijks moeten kinderen, voor zij
naar school kunnen gaan, kilometers lopen om schoon
water te hebben voor die dag.
Wanneer er in de dorpen schoon drinkwater aanwezig is, kunnen de kinderen met een zorg minder naar
school gaan. Help ons dit mogelijk te maken.
3. Schoolgaande kinderen met een handicap;
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, helaas zijn
daar niet altijd alle middelen voor aanwezig.
Met name kinderen met een handicap hebben moeite
om naar school te gaan, denk aan goede stoelen voor
kinderen die een rolstoel nodig hebben, boeken in
braille voor blinde kinderen en nog veel meer voorzieningen. Met onze bijdrage bouwen we aan een nieuwe
toekomst voor deze kinderen.
100% van de opbrengsten gaat naar de projecten in
Nigeria, dankzij de directe contacten van Pater Callistus. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage, financieel of
in gebed.

Na een gezamenlijke maaltijd heeft de groep in klein
gezelschap de dag afgesloten met een eucharistieviering met aansluitend een kort aanbiddingsmoment rondom het altaar bij de Lourdesgrot. Met het
evangelie uit Mattheüs hoofdstuk 25, over de werken
van barmhartigheid als uitgangspunt van dit weekend,
heeft de groep ontdekt dat het niet moeilijk is om
deze werken vorm te geven.

Bid u met ons mee voor de vormelingen, dat zij
geraakt mogen zijn door de heilige Geest en het vuur
brandend houden om handen en voeten te geven aan
onze Christelijke opdracht en om hoop en moed voor
de Afrikaanse gemeenschappen, dat we met elkaar
verbonden mogen zijn en blijven voor een goede toekomst voor alle volken en daarmee een einde voor alle
crisissen van de wereld.

De vormelingen hebben hun best gedaan zoveel
mogelijk geld in te zamelen, maar er is heel veel geld

Namens de vormelingen, de Nigeriaanse gemeenschap
en de werkgroep Vormsel dank voor uw aandacht.
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Nu de coronamaatregelen langzaam maar zeker
verdwijnen is de tijd gekomen vooruit te kijken naar
activiteiten en evenementen. Als parochie hebben we
ons best gedaan om communie en vormsel binnen de
beperkingen door te laten gaan.
We hopen dat het komende werkjaar zonder beperkingen mag gaan plaatsvinden.
Uw inbreng, hulp en vooral uw talent is daarbij onmisbaar.
Bijvoorbeeld de werkgroepen Eerste communie,
het tiener/jongerenwerk en familieactiviteiten binnen de parochie
kunnen in het werkjaar 2021/2022 niet zonder uw hulp en ideeën.
Samen verder, samen werken, samen de parochiegemeenschap.
Voor meer informatie over de mogelijkheden rondom familie/gezinsactiviteiten
in de parochie kunt u contact opnemen met mij via telefoon (06 38144702) of
mail p.meijer@martinuscuijk.nl.
Er is altijd tijd te maken voor een kop koffie of thee.
Ik hoop u binnenkort te mogen ontmoeten.
Patrick Meijer
Parochiecoördinator.

juli 2021 ● extra nieuwsbrief ● de Mantel ● 7

Vakantie
Soms schamen wij ons voor de lege uren,
dat wij zo maar zitten te dromen…
Het is als ’t ontdekken
van een lege beurs,
die door and’ren moet worden gevuld.
Zoveel tijd verloren, die had kunnen dienen…
voor een zieke, arme, een eenzaam wezen…
kennis verrijken, leren, studeren,
interessante boeken zoeken en lezen !
En weten, dat je tijd vervloeit
als stromen in de eeuwige zee… verzaken aan je mensendoel ?
Je laat je afdrijven,
je roeit niet meer mee…
Maar in onze dromen zien wij vergezichten,
ook mensengezichten die ons dierbaar zijn,
herinneringen die komen en gaan ;
ideeën die oplichten en weer doven…
schuldgevoelens, teleurstellingen, vreugden en leed…
alles komt als op golven boven…
Maar dan voel je plots: Uit de stilte wordt je als nieuw geboren,
daaruit zal actie, reactie ontstaan ;
nieuwe plannen, nieuwe werken, nieuwe moed,
nieuw proberen, weten dat je op mag staan !
Lege uren, ons gegeven,
om te vullen met dromen van goud…
een lege beurs, die je zelf mag vullen
zo vol, dat je er van overhoudt !
* A.L.B.

Parochiestatistiek

Uitvaart

Ons gebed wordt gevraagd voor hen die in de
afgelopen maanden zijn
overleden. We hebben
van hen in kleine kring
afscheid genomen in de
kerk of in het crematorium:

Trees Martens – Tax
Truus Rooijakkers – van den Elzen
Hans Bongartz
Maria Brands-Coppens
Ook is ons gebed gevraagd voor:
Dion Broekmans en René Broekmans
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In de afgelopen periode is
in onze parochie gedoopt:

Doop

Guus Lamers

