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Wij blijven u uitnodigen mee te 
denken over de toekomst van onze 
parochie. Als u ideeën of 
suggesties heeft, vernemen wij 
dat, met belangstelling, graag op: 
bestuur@sintfranciscusparochie.nl  
 

75-jaar bevrijding Zegge  
Het kan bijna niemand ontgaan 
zijn, maar de bevrijding van Zegge 
is groots gevierd. Op initiatief van 
Willem van Ginneken en Vivianne 
van Dam zijn door alle Zegse 
verenigingen activiteiten georga-
niseerd. Ook de heemkundekring 
Zegge heeft hard gewerkt. Het 
monument ter nagedachtenis aan 
de oorlog en de bevrijding 
waarvoor zij het initiatief hebben 
genomen werd gevierd onthuld. In 
onze kerk was een speciale viering 
waarin de omgekomen Zegse 
slachtoffers werden herdacht, 
opgeluisterd met toepasselijke 
liederen door het gemengd koor 
olv Marco Buijs. Diaken Jan van 
Steenoven had een prachtige 
overweging. Na twee minuten 
stilte werd het Wilhelmus 
gezongen. In de kerk stond een 
boom waar mensen vredeswensen 
in konden hangen. 
Het is een week geworden, 
waarover in Zegge nog lang zal 
worden nagepraat. Met dank aan 
de initiatiefnemers en vrijwilligers 
die hebben meegeholpen om het 
geheel aan evenementen te doen 
slagen.  

 
Incasso parochiebijdrage 2020  
De  commissie financiën, be-
staande uit penningmeester, 
administrateur en de 5 kas-
beheerders van elke kern, hebben 
de volgende data voor incasso van 
de parochiebijdrage vastgesteld 
 
Betaalt u per jaar, dan is de 
incasso op 23 april 
Betaalt u per half jaar dan zijn de 
incasso’s voorzien op 23 maart en 
23 september. 
Wanneer u per kwartaal betaalt 
wordt er op 23 februari, 23 mei, 23 
augustus en 23 november 
geïncasseerd. 
De incasso’s per maand zijn steeds 
op de 23e. 
 
Zet het in uw agenda/kalender! 
 

 
Website parochie 
Wij hopen dat u al een  
bezoek heeft gebracht aan  
www.sintfranciscusparochie.nl.  
Zo niet dan nodigen we u van harte 
uit dit toch eens te doen!  
 
Wanneer u op de homepage bent 
treft u onderaan vijf links naar de 
vijf kernen. Wanneer u daar op 
klikt wordt u automatisch door-
gelinkt naar de (oude) website van 
de betreffende kern. Dit gaat 
echter veranderen. Door de oude 
websites af te sluiten en deze te 
integreren in de parochie-website, 
kunnen we de kosten van vijf 
websites besparen én treden we 
naar buiten als één parochie. Er 
gaat voor u als bezoeker eigenlijk 
niet veel veranderen, behalve dan 
dat u wat eenvoudiger naar de 
gewenste informatie kunt gaan en 
daarbij gewoon op de goede 
website blijft. Het traject zal even 
in beslag nemen. We gaan hierbij 
uit van de momenten dat de 
huidige contracten aflopen. 
Parochiekern Rucphen is de 
eerste, hun contract eindigde per 
1 december jl. U ziet het vanzelf 
wanneer u onze website bezoekt. 
We hopen dat u er een ‘klik’ mee 
heeft.  
 
Als een puzzel 
met ieder zijn eigen stukje, 
de één groot, de ander klein 
bieden mensen hulp aan onze 
parochie zodat deze 
een mooi geheel vormt.  
 
Er zijn echter momenten waarop 
er heel veel van die mensen wordt 
gevraagd, zoals onlangs bij de 
brand in de kapel van Zegge. 
Toch waren daar vrijwilligers, 
welke soms een heel groot stuk van 
hulp voor hun rekening hebben 
genomen, waardoor de puzzel 
weer langzaam gevormd werd tot 
een geheel en we nu weer in een 
mooi opgeknapte kapel kunnen 
vieren. Natuurlijk hebben we ook 
hulp gehad van Maria. Als een 
wonder heeft Lorenzo, de zoon van 
zaal Kerkzicht, de brand ontdekt 
en door adequaat handelen van 
hem is ons een ramp bespaard 
gebleven. 
We zijn iedereen enorm dankbaar 
voor alles,                    PKC Zegge 

 
Puzzelen met de Bijbel 
Hieronder treft u 14 vragen aan, 
waarin de eerste letter van een 
woord of naam wordt gezocht. U 
kunt voor de antwoorden gebruik 
maken van de Willibrordbijbel 
1975 of kijk op willibrordbijbel.nl.  
Wanneer u alle 14 letters heeft én 
ze op de juiste volgorde zet, krijgt 
u de oplossing, welke te maken 
heeft met de feestdagen. 
 
Stuur u oplossing naar  
Redactie Nieuwsbrief 
Pastoor Bastiaansensingel 32 
4711 EC Sint Willebrord 
of mail naar 
redactie@sintfranciscusparochie.nl 

 
Voor de juiste inzenders is er een 
eervolle vermelding in onze 
volgende nieuwsbrief. 
 
 1 Wat wordt er in Klaagliederen 5 
 voor het leven geoogst? 
 2 Kruipende dieren als de varaan, 
 de egel en de muis zijn in 
     Leviticus 11 …..? 
 3  Wat komt er onveranderd uit 

als in Jeremia 6 de blaasbalg 
het vuur aanwakkert? 

 4  Wat moet Mozes, in Exodus 25, 
     twee el lang, een el breed en 
    anderhalve el hoog maken van 
     acaciahout? 
 5  Wat kreeg Prediker van alles 

waarvoor hij zich had afgebeuld 
onder de zon in Prediker 2? 

 6  Van welk dier laat Otniel zich in 
    Jozua 15 glijden? 
 7  Welke stad in Handelingen 20 is 
     Paulus voorbijgevaren om geen 
     tijd te verliezen in Asia? 
 8  Waarin baadden de voeten van 
     Job in Job 29? In boter en… 
 9  God heeft ons in Korinthe 5 de 

dienst van … toevertrouwd? 
10  Hoe wordt in Ester 2, Hadassa 
     ook wel genoemd? 
11  Waarin verandert de overwin- 
    -ningsroes in 2 Samuel 19 op 
    slag? 
12  In Hooglied 4 wordt van een 

zuster en bruid gezegd dat zij 
is: een gesloten … ? 

13  In 2 Samuel 19 vraagt de koning 
    aan Barzilai mee op te trekken 
    naar ? 
14  In 1 Makkabeeën 8 worden 
    Eupolemus en Jason erop uit- 
    gestuurd om vriendschap te 
    sluiten met de …? 
 


