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maart 2020 
jaargang 4 nummer 1 

Een nieuwe lente, een nieuw begin met een zwart randje. 
 

We waren er zo mee in onze nopjes. De nieuwe nieuwsbrief. Nieuw vanwege het nieuws maar ook 

nieuw vanwege de vormgeving en het aantal pagina’s. Daar kunt u nu echter niet van genieten. 

Het coronavirus waart rond in Europa, in Nederland en dus ook in onze Sint Franciscusparochie. 

We gaan de risico’s proberen tot een minimum te beperken en daarom hebben we besloten om 

deze nieuwsbrief niet te laten drukken en zo onze vrijwilligers dus niet de brief te laten 

rondbrengen. Verder waren we bang dat u heel wat informatie krijgt, die bij het in de brievenbus 

vallen alweer achterhaald blijkt te zijn.  
 

U heeft waarschijnlijk al gemerkt dat de vieringen in onze kerken momenteel geen doorgang 

vinden. Na de eerdere aanpassingen (geen handen geven, geen wijwater gebruiken en communie 

uitreiken door slechts één persoon) een volgende stap om verspreiding zoveel mogelijk te 

voorkomen. Ernstige maatregelen in een ernstige tijd. 
 

In deze online-nieuwsbrief willen we u toch op de hoogte brengen van een aantal zaken. Zo blijven  

we op de hoogte van elkaar, want we vormen samen de bron en doelgroep van de nieuwsbrief: de 

hele Sint Franciscus-parochie. De vijf parochiekernen vormen samen één parochie en daarom 

heeft de redactie met de commissie communicatie het idee opgevat dat de nieuwe nieuwsbrief 

informatie dient te geven en bevatten met betrekking tot de hele parochie. Het geeft de 

mogelijkheid om elkaar te informeren en bij elkaar betrokken te zijn. Samen zullen we de 

toekomst in gaan. Om te beginnen deze paastijd en zo verder. Wat deze ook mag brengen. 
 

Uw hulp bij de totstandkoming van de nieuwsbrieven is en blijft zeer gewenst. De redactie kan 

dit niet alleen. U zit bij de bron, u weet wat er speelt en u bepaalt wat u daarvan wil delen om 

zo samen de weg van de Sint Franciscusparochie te volgen. Ga mee en kijk snel op de volgende 

pagina’s naar de eerste stappen samen om de weg van de parochie, maar bovenal de weg van 

Christus te gaan. Mochten er intussen nieuwe berichten en/of maatregelen komen, dan proberen 

we u via  deze website, de bode en sociale media zo snel en goed mogelijk op de hoogte te 

houden. 
 

Redactie Nieuwsbrief

 

Een nieuw begin, 

 Een nieuwe start, 

 Een schone lei 

Jezus maakt het mogelijk 

Hij heeft de dood overwonnen 

Dat vieren wij met Pasen 

Hij maakt de weg voor ons vrij! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riemke Koopmans op gedichtensite.nl 
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Nieuws vanuit het Parochiebestuur 
 

Op het moment dat u dit leest is de conferentie ‘Missionaire Parochie’, waar ik vorige keer over 

schreef, uitgesteld tot begin november vanwege het corona-virus. Met enkele mensen uit onze 

parochie gaan we deelnemen aan deze conferentie. We hopen er handvatten te krijgen om 

onze parochie in de goede zin te vernieuwen. U zult er later meer over horen. 
 

Het geplande afscheid van Rob van Sambeek is, in overleg, uitgesteld. U krijgt daarover nog 

bericht. Vanaf deze plaats willen wij hem alvast hartelijk danken voor de wijze waarop hij zich 

als pastoraal werker voor onze parochie en de regio Zundert heeft ingezet. Voor de toekomst 

wensen wij hem alle goeds en geluk. 
 

De actie Kerkbalans 2020 is in onze kernen afgerond. Deze actie is onmisbaar om het pastoraat 

in onze parochie mogelijk te blijven maken en onze kerkgebouwen in stand te houden. De 

parochiële financiën staan zwaar onder druk. Mocht u nog niet deelnemen, kunt u zich nog 

altijd aanmelden bij het secretariaat van uw parochiekern. Doen! 
 

Verder blijven we u uitnodigen om met ons mee te denken over de toekomst van onze parochie. 

Ideeën of suggesties zijn nog altijd van harte welkom op bestuur@sintfranciscusparochie.nl. 
 

Graag wensen wij u een Zalig Pasen en hele fijne Paasdagen. 

Namens het parochiebestuur, Wim Gobbens, vice-voorzitter 

 

Woord van onze pastoor 
 

Licht op onze weg naar de horizon … 
 

“Een vader gaat met zijn zoontje op stap in een weidse vlakte. Het jongetje stelt alsmaar 

vragen. Papa, die lijn die we daar in de verte zien, wat is dat? Dat is de horizon, jongen. De 

horizon, papa, wat is dat? Dat is de plaats waar hemel en aarde elkaar raken. En is er achter de 

horizon nog iets? Natuurlijk, jongen, daar is nog een heel ander land, dat wij nog niet kunnen 

zien. Daar is de overkant. En dan, na een lange stilte: papa, hoe komt het toch, hoe sneller wij 

stappen, des te meer gaat de horizon achteruit. Waarom komen wij nooit dichterbij? Dat is nu 

eenmaal zo, jongen. De horizon, daar kom je nooit helemaal bij. Maar papa, waartoe dient de 

horizon dan? De horizon, jongen, dient er toe dat we verder blijven stappen.” 

 

Verder blijven stappen, door blijven gaan, ons vertrouwen vasthouden, blijven geloven op een 

sprankje licht aan de horizon, blijven hopen op nieuw leven……ook  in tijden dat het moeilijk 

gaat door ziekte, lijden, dood of een ander verlies waardoor het donker lijkt in ons hart. Tijden 

waarin er een zware steen op ons hart dreigt te drukken. Tijden waarin we geen lichtpuntjes 

meer zien, soms ook omdat we ons er voor afsluiten. 

 

Donker… licht…  
 

Heel ons leven is een balanceren tussen duisternis en licht. Ze bepalen de gang van ons leven. 

Licht en donker roepen elkaar op. We kunnen genieten van de zon, maar als de zon erg fel 

schijnt, zien we uit naar een schaduwrijk plekje.  

Als we de zon dagenlang niet gezien hebben herademen we als hij eindelijk doorbreekt. 
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Het is veelzeggend dat de eerste woorden uit de Bijbel over duisternis en licht gaan: ‘de aarde 

was woest en leeg; duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren. 

Toen sprak God: er moet licht zijn, en er was licht. En God zag dat het goed was. God scheidde 

het licht van de duisternis; het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht’. In 

deze woorden zit al iets van een strijd tussen duisternis en licht. Het licht dringt de duisternis 

terug. 

 

In ons leven zijn we steeds op zoek naar een sprankje licht aan de horizon. Dit komt ons echter 

niet zo maar aangewaaid. Hier zijn twee dingen voor nodig: het licht zien en het licht in jezelf 

toelaten. Er zijn veel lichte dingen in het leven! Als je echter alles door een donkere bril bekijkt, 

zul je daar geen oog voor hebben. Af en toe moet je je ogen eens uitwrijven. Ik heb zelf vaak 

steun aan deze gedachte: “het kleinste lichtpuntje kan de duisternis door-breken”. Dat is een 

hoopvolle gedachte. Er zijn veel kleine lichtpuntjes. In dat opzicht kunnen wij veel voor elkaar 

betekenen. We kunnen het leven licht maken voor elkaar. En dan is het kunst om het licht aan 

te houden. Het is vaak maar een zo’n klein vlammetje dat het ook gemakkelijk weer uitgaat. Je 

hebt een goed gesprek met iemand gehad. Je ziet het weer. Je ziet weer perspectieven. Je hebt 

iets fijns meegemaakt. Je zegt: ik kan er weer even tegen. Een aardig woord, een 

schouderklopje, een glimlach… er zijn zoveel dingen die het leven lichter, de moeite waard, 

maken. 

 

Ons leven is een voortdurend gevecht tussen duisternis en licht. er zullen veel mensen zijn die 

kunnen getuigen dat je de duisternis heel diep ervaren moet hebben om het licht te kunnen 

waarderen. Het levensverhaal van die mensen is belangrijk voor ons. Het kan je hoopvol 

stemmen om verder te gaan. 

 

Het is bijna Pasen. We vieren dan de Verrijzenis van Jezus Christus. We mogen zijn Licht 

ontvangen. Licht, dat ons wil zeggen: Jezus is niet dood, Hij leeft. Hij leeft in de harten van 

mensen die goed doen voor een ander, die oog hebben voor elkaar, die voor elkaar willen zorgen, 

er voor de ander willen zijn als die hem/haar nodig heeft. We mogen allemaal de deur van ons 

hart openzetten, al was het alvast maar op een kiertje, om dit Licht bij ons zelf toe te laten. 

‘Licht van Christus’, het licht dat de duisternis verdrijft, de steen van ons hart kan wegrollen als 

we durven geloven in elkaar en in iets of iemand, groter dan onszelf. Kleine lichtpuntjes op onze 

levensweg laten ons zien dat Pasen niet de voltooiing is, maar het begin. Het telkens nieuwe 

begin, elk jaar weer, van het verhaal dat wij zelf moeten schrijven door te leven vanuit het 

paasgeloof op onze weg naar de horizon. 

 

Ik wens u, ook namens het pastorale team, een Zalig Pasen toe. 
 

Pastoor Hans van Geel 
 

Sint Franciscus:  
  

“Alle duisternis in de wereld 

                kan het licht van een enkele kaars niet doven” 
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Een kerkelijke uitvaart 
 

De dood van een dierbare is een ingrijpende ervaring in het leven van nabestaanden. Het 

gemis, het afscheid, de vraag naar het waarom en hoe nu verder, raken achterblijvers tot in 

hun kern. De kerk wil er op die momenten graag voor mensen zijn. Wat kan de kerk voor 

families betekenen?  
 

De kerk kan zorgen voor een betekenisvolle uitvaartliturgie. We spreken liever niet over 

afscheidsviering, omdat de liturgie in zijn kern naar het nieuwe leven verwijst, dat zich met 

Pasen openbaart. Jezus is met Pasen uit de dood opgestaan en heeft plaats genomen aan de 

zijde van zijn Vader in de hemel. Ook onze dierbaren mogen we in dat geloof toevertrouwen 

aan God, die hen opneemt in zijn huis van rust en vrede. Een uitvaartdienst is daarom altijd 

ook een “paasviering”.  
 

Een sfeervolle en warme uitvaartliturgie kan de pijn die mensen ervaren niet ongedaan maken. 

We kunnen in liturgie wel voelbaar maken, dat de pijn tijdens de viering niet door een mens 

alleen gedragen hoeft te worden. Familie, vrienden en kennissen tonen hun betrokkenheid. 

Maar ook mogen we ons toevertrouwen aan God, die vanaf ons doopsel beloofd heeft met ons 

mee te gaan. Een mooie uitvaartdienst kan in de verwerking van het verlies een troostende 

herinnering worden, waar mensen kracht uit kunnen putten voor hun verdere leven met de 

lege plek aan hun zijde.  
 

Over uitvaarten bestaan soms vreemde beelden en vooroordelen. Zo horen we zeggen, dat 

een uitvaart als een keurslijf kan zijn, waarin er geen ruimte is voor eigen inbreng van familie. 

We horen ook zeggen, dat pastores hun misje wel zullen afdraaien, zonder persoonlijke 

aandacht aan overledene en nabestaanden te schenken. Het zal wel een standaardverhaaltje 

zijn of volkomen onpersoonlijk. 
  

Deze beelden dekken de lading niet. Een uitvaartliturgie is rijk aan symboliek en betekenis. 

Muziek, zang, woorden en riten grijpen in elkaar en vormen een rustgevende en troostende 

eenheid. De overledene wordt de kerk binnengeleid, nadat de voorganger de baar met 

wijwater heeft gezegend. Hierna wordt de dierbare naar het altaar begeleid, terwijl het kruis 

van de verrezen Heer vooropgaat. We plaatsen het lichaam van onze geliefde tussen de 

kaarsen, die door familie aangestoken kunnen worden met het licht van de Paaskaars, het 

teken van de Levende Heer in ons midden. In een begroeting kunnen familieleden, als zij dat 

wensen, bij hun eigen voornamen welkom geheten worden. De pastor zal daarin ook het 

verdriet en de pijn benoemen waarmee men naar de kerk is gekomen. Ook de gevoelens van 

vrede en dankbaarheid om het leven van een dierbare mogen klinken.  
 

Familie wordt even later in staat gesteld om een gedicht of lezing te kiezen, of als zij daartoe 

in staat zijn een in memoriam te schrijven en uit te spreken. De pastor zal aan de hand van 

de Evangelielezing, de Blijde Boodschap van Jezus Christus, trachten sporen uit het leven van 

de dierbare te verbinden met sporen die spreken van God. De preek ook wel verkondiging 

genoemd, wordt door een pastor dus met veel zorg en aandacht omkleedt. Die zorg is rond 

iedere gestorvene gevraagd, zeker als het om iemand gaat die de pastor zelf niet heeft 

gekend. Aansluitend aan de overweging van de pastor kan de familie in de voorbede bidden 

voor hun geliefde, voor de familie en vrienden, en voor de wereld waarin wij leven.  
 

In de voorbereiding op de uitvaart kan duidelijk worden dat het niet iedereen gegeven is om 

iets voor te lezen. Enige bekendheid met spreken en voorlezen is aan te bevelen. Uiteraard 

zijn er altijd kerkmensen die namens de familie het voorlezen kunnen overnemen.  
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In onze kerken hebben we het gebruik dat er een kruisje, vaak met de naam van de overledene 

erop gegraveerd, door familie in de kerk op een speciale gedenkplek kan worden opgehangen. 

Daar blijft het kruisje in de regel een jaar hangen, waarna het aan de familie overhandigd 

wordt om een dierbaar plekje in eigen huis te krijgen.  
 

Een belangrijk onderdeel van een uitvaart is de tafeldienst. In de eucharistie, waarin een 

priester voorgaat, wordt aan de tafel het scharniermoment in het leven van Jezus herdacht, 

waar hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel ging. De gave van het gewijde en 

geheiligde brood, dat in de eucharistie tot het Lichaam van Christus wordt omgevormd, wordt 

tijdens de communie met de kerkgangers gedeeld. Als er geen priester aanwezig kan zijn, dan 

zijn een diaken en pastoraal werker degenen die de uitvaartliturgie kunnen voorgaan. Zij 

nemen van het eerder door de priester gewijde en geheiligde brood en delen daarvan uit aan 

nabestaanden. 
  

Tot slot wordt in de uitvaartliturgie de baar een tweede maal met wijwater gezegend, als een 

teken van eeuwig leven en een verwijzing naar het sacrament van de doop, waar gezegend 

water over het hoofd van de dopeling werd gegoten. Ook wordt er met wierook rond de baar 

gegaan. Met wierook wordt op een symbolische wijze het lichaam van onze dierbare geëerd 

en vragen we God om al onze gebeden op de welriekende rook mee te nemen naar zijn hemels 

domein.  
 

Als onze dierbaren in de laatste fase van hun leven zijn aangekomen en de kwetsbaarheid van 

hun bestaan zich toont, kan aan de kerk gevraagd worden om het sacrament van de zieken 

toe te dienen. Dit sacrament, vrij vertaald ‘heilig teken’, wordt door de priester toegediend 

en wil een bron van kracht en troost zijn in de laatste levensfase of tijdens een ernstige ziekte. 

Voor degene die het sacrament ontvangt en voor de familie kan het toedienen een bijzondere 

verbondenheid oproepen. De liefde en tederheid die tijdens het leven vaak onuitgesproken 

werden gedeeld, kunnen tot een uitgesproken kracht worden in de harten van ieder, als 

familieleden hun dierbare een teken van liefde tonen in een kus, een aai over de wang of een 

kruisje op het voorhoofd. In deze tedere momenten wordt God voelbaar. 
 

Rond het sacrament van de zieken bestaan echter ook beelden die de betekenis van het heilig 

oliesel kunnen verstoren. We horen vaak hoe de idee is ontstaan, dat het sacrament van de 

zieken, ook wel bediening of laatste sacramenten genoemd, ervaren kan worden als een 

aankondiging van een wisse dood. Het aanvragen van het sacrament kan dan voor families 

betekenen dat zij voor hun gevoel het sterven van hun dierbare zelf bespoedigen. Vroeger 

werd wel eens gezegd: “als de pastoor voor een zieke langskomt, dan gaat deze gauw dood”. 

Dit is een onjuist beeld. 
  

We mogen het sacrament van de zieken beschouwen als een bron van kracht en troost, door 

God geschonken, opdat een kwetsbaar persoon gesterkt, de volgende en vaak laatste fase van 

zijn leven kan ingaan. 
  

Waar een sacrament van de zieken vlak voor het sterven wordt aangevraagd, ontstaat er in 

geloof ook een verbinding met de uitvaartliturgie. We zien vaak hoe die nauwe band tussen 

bediening en uitvaart door families kan worden losgelaten. Men kiest dan wel voor het 

sacrament van de zieken, maar niet voor de uitvaart, terwijl de uitvaartliturgie een teken van 

troost en kracht kan zijn om een verlies te leren verwerken.  
 

We zien ook hoe families soms alleen kiezen voor een avondwake in de kerk, maar niet voor 

de uitvaart. Ook tussen wake en uitvaart bestaat een nauwe band, die het waard is om aan 

vast te houden. Een avondwake is de liturgische vorm waarin gebeden wordt voor de 
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overledene. De wake komt voort uit de tijd dat er in de thuissituatie de avond voor de uitvaart 

mensen bij elkaar kwamen om te waken en te bidden bij de gestorvene. Later is de avondwake 

naar de kerk verschoven. 

  

Pastores zijn families graag nabij in de moeilijke tijden rond ziekte en sterven. Zij zullen met 

zorg ruim aandacht schenken aan het sacrament van de zieke (of een ziekenzegen) en aan de 

uitvaartliturgie. Het persoonlijke leven van de dierbare kan in de beide kerkelijke rituelen 

voor Gods aangezicht gebracht worden. 

  

De pastores van de regio Rucphen en Zundert zijn altijd bereikbaar onder telefoonnummer: 

06-20515729. Voor het melden van een overlijden of het aanvragen van het sacrament van de 

zieken kunt u dit nummer bellen. We wijzen u er nogmaals op, tijdig om het sacrament te 

vragen, opdat er voldoende tijd en ruimte blijft voor een pastor om met u in contact te treden.  

Namens het pastoraal team 

Pastoor Hans van Geel  

 

WEGENS DE CORONA-MAATREGELEN ZIJN ER OOK SPECIALE 

RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT AVONDWAKE EN UITVAARTEN. 

ZIE HIERVOOR ELDERS OP DEZE WEBSITE 
 

jaargang 4 nummer 1|maart 2020 

Dit parochieblad verschijnt 3 maal per jaar 

 

Redactie Nieuwsbrief 

redactie@sintfranciscusparochie.nl 
 

pastor Wim van Reen 

wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl 

Wim Gobbens 

w.gobbens@ziggo.nl 
 

Rucphen: Mieke van Dijk 

mieke.vandijk@creativethings.org 

pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl 
 

Schijf: Lianne van Trijp 

liannevantrijp@home.nl 

pk.schijf@sintfranciscusparochie.nl 
 

Sint Willebrord: Wim Roelands 

secpkcwill@outlook.com 

pk.sintwillebrord@sintfranciscusparochie.nl 
 

Sprundel: Ad Meijer 

meijer.ad@gmail.com 

pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl 
 

Zegge: Marco van Overveld 

mvanoverveld1@gmail.com 

pk.zegge@sintfranciscusparochie.nl 

 

Aanleveren kopij 

We weten nog niet precies wanneer de volgende 

nieuwsbrief gaat verschijnen. Het coronavirus is 

hier mede een bepalende factor. Mocht het 

lukken dan komt er misschien al eerder een extra 

nieuwsbrief en zullen we via de Parochiekernen 

trachten u hiervan op de hoogte te brengen en 

een verzoek om kopij laten uitgaan. Houd 

hiervoor de website in de gaten! Anders wordt 

de eerstvolgende nieuwsbrief  gepland in 

september 2020. Kopij dient dan uiterlijk vóór 

23 augustus te zijn ingeleverd bij de redactie. 

Bij voorkeur per email, tekst in Word, 

afbeeldingen als JPG. 
 

Parochiebestuur 

bestuur@sintfranciscusparochie.nl 

Voorzitter: Pastoor Hans van Geel 

Vice-voorzitter:Wim Gobbens 

Secretaris: Helen van Oosterhout 

Penningmeester: André Goutman 

lid: Tonnie Sedee - de Wit 

lid: Marco van Overveld 

lid: Janny Siemons  

lid: Sylvia Vergouwen 
 

Pastoraal team 

Pastoor    Hans van Geel 

Pastoraal werker  Gerard Damen 

Pastoraal werker  Wim van Reen (teamleider) 

Assistent-Diaken  Jan van Steenoven
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CARITAS IN DE SINT FRANCISCUSPAROCHIE 
 

Bij caritas denken we aan barmhartigheid. Wat is barmhartigheid eigenlijk? Het 
woord klinkt een beetje ouderwets. Toch voelen we aan hoe belangrijk het is. 
We zouden ook kunnen zeggen warmhartigheid! In de Bijbel is barmhartigheid 
één van de belangrijkste eigenschappen van God. Er zijn veel synoniemen voor 
het woord barmhartigheid zoals: liefde, genade, goedertierenheid, medelijden, 
ontferming, goedheid en bewogenheid. Een woord wat meer bij deze tijd past 
is compassie. De God van de Bijbel is vóór alles de Barmhartige, van binnenuit 
bewogen met mensen. Het woord barmhartigheid heeft in het Hebreeuws te 
maken met onze ingewanden, buik, baarmoeder: de plaats van onze gevoelens, 
de plek waar we geraakt worden. Denk ook aan onderbuikgevoel. 
 

In het Evangelie hoorden we Jezus vaak praten over barmhartigheid. Over het ontfermen over 
de ander die het moeilijk heeft. Jezus zegt: “wat je gedaan hebt voor een van de geringste van 
mijn zusters of broeders, heb je voor mij gedaan”. In onze verhardende wereld lijkt het wel dat 
wij mensen steeds sterker op onszelf gericht zijn. Kijk maar naar de reacties op de mensen die, 
op de loop voor het geweld in hun eigen land, bij ons komen zoeken naar rust en veiligheid. 
Natuurlijk kunnen we niet alle vluchtelingen opnemen, maar het rijke en welvarende deel van 
Europa zou met een gelijkwaardige verdeling over alle landen dit probleem aan moeten kunnen. 
 

Wellicht kunnen de meesten van ons, zich geen voorstelling maken van wat het is om op de 
vlucht te moeten voor geweld. De ouderen van 75 jaar en ouder hebben de oorlog nog 
meegemaakt en weten dat nog goed. De actuele beelden die we zien op TV zijn we vaak weer 
snel vergeten. Daarnaast blijft de eerlijke verdeling van bronnen en welvaart zorgen voor strijd. 
20% van de wereld-bevolking heeft alles, de andere 80% heeft weinig tot niets. Natuurlijk kunnen 
wij niet alle ellende van de wereld oplossen. Wanneer we echter beginnen om in onze eigen 
omgeving de nood te lenigen en een helpende hand te bieden, dan ontstaat er een beweging als 
die van een druppel die in het water valt. De kleine kringen worden groter en groter: een 
golfbeweging van barmhartigheid, van compassie, die steeds verder draagt. 
 

Caritas, wat is dat? 
De Parochiële Caritas-Instelling (PCI) is een aparte, zelfstandig werkende eenheid, binnen de 
parochie, met als doel: de solidariteit met mensen-in-nood handen en voeten te geven en deze 
solidariteit te stimuleren. Dit doen we door aanvragen om steun die rechtstreeks bij ons 
binnenkomen en daarnaast door contact te leggen en te onderhouden met maatschappelijke 
organisaties, waar mensen die in financiële nood verkeren mee te maken krijgen. U kunt dan 
denken aan overleg met Wij zijn Rucphen (maatschappelijk werk), Leger des Heils, de 
voedselbank, huisartsen, sociale zaken van de gemeente, enz. Deze organisaties weten dan de 
weg te vinden naar de PCI om mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen naar ons door te 
verwijzen. 
 

De naam Caritas klinkt misschien een beetje ouderwets, maar wanneer je het woord ontrafelt 
kom je ‘care’ tegen; Engels voor ergens om geven / ergens voor zorgen. De verschillende Caritas-
werkgroepen in de vijf parochiekernen geven allen op hun eigen wijze vorm aan dit ‘zorgen 
voor’. Deze werkgroepen zijn in 2018 gefuseerd tot één caritas-instelling voor de hele parochie. 
Men blijft echter per kern de activiteiten organiseren en streven om deze activiteiten beter op 
elkaar af te stemmen en ook af en toe samen actie te ondernemen om nog sterker te laten zien 
wat Caritas kan betekenen. 
 

Voor vragen kunt u terecht bij de kasbeheerder van uw parochiekern, het bestuur van de PCI of 
bij Diaken Jan van Steenoven. Kijk ook op onze website voor info en/of contact met de 
Parochiële Caritas-Instelling: www.sintfranciscusparochie.nl/kerk-samenleving 
Komt u er niet goed wijs uit, neem dan contact op met het secretariaat van uw parochiekern 
(openingstijden zijn ook vermeld op de website) of de pastor bij wie u zich thuis voelt. 

http://www.sintfranciscusparochie.nl/kerk-samenleving
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HEILIG VORMSEL 2020 
De kinderen uit onze parochie maken zich op voor hun Heilig Vormsel. De vieringen zijn dit jaar 

gepland: 
 

Rucphen:  17 april 19.00 uur voor vormelingen uit Rucphen en Sprundel; 

Sint Willebrord:  18 april 14.00 uur voor vormelingen uit Sint Willebrord; 

Schijf:  18 april 19.00 uur voor vormelingen uit Schijf en Zegge. 
 

Wij wensen hen een goede voorbereiding toe! (NB: data onder voorbehoud!) 
 

Binnen deze voorbereiding maken de vormelingen kennis met de ‘Afriana Foundation’ 

(www.afrianafoundation.org), die zich o.a. inzet voor de opvang van weeskinderen in Malawi. 

Dit project maakt veel indruk op de vormelingen! Daarom is dan ook besloten dat de opbrengst 

van de 2e collecte tijdens de vormselvieringen naar dit project gaat. 

 

Graag uw gulle gaven!! 

 

Vrijwilliger in het zonnetje 
Een parochie(kern) kan niet zonder vrijwilligers. Een van deze onmisbare vrijwilligers is Jos 

(Janus) Bruijns. Op jonge  leeftijd werd hij gevraagd om administratieve werkzaamheden te 

verrichten voor het dekenaat Roosendaal. Later deed hij de financiële administratie van de 

Martinus-parochie – Rucphen. Door zijn opleiding op de pastorale school heeft hij ook liturgische 

werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan vieringen op weekdagen en in weekenden, alsook 

ontelbare uitvaarten. Tijdens de vele jaren als vicevoorzitter van het parochiebestuur en voor-

zitter van de parochievergadering heeft Jos veel voor de toenmalige parochie betekend. Hij 

heeft daarvoor een pauselijke en recent een diocesane onderscheiding  mogen ontvangen. 
 

De parochiekern-commissie   H. Martinus-Rucphen en het bestuur van de Sint Franciscus-parochie 

danken Jos voor zijn grote, jarenlange inzet en wensen hem en zijn familie alle goeds voor de 

toekomst. 

 

Contact met Parochie Sint Franciscus Regio Rucphen 
 

Parochiekernen: H. Martinus, Rucphen; H. Martinus, Schijf;  

H. Willibrordus, Sint Willebrord; H. Joannes de Doper, Sprundel 

en H. Maria Boodschap, Zegge 

Secretariaat: Pastoor Bastiaansensingel 32, 4711 EC Sint Willebrord. 

Telefoon: 0165-382201 - Geopend op maandag en donderdag van 09:30 – 12:30 u 

E-mail: secretariaat@sintfranciscusparochie.nl Website: www.sintfranciscusparochie.nl . 
 

Voor aanmelden van doop, overlijden, het opgeven van misintenties en aanmelden van de 

sacramenten e.d. kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw eigen parochiekern. 
  

Voor noodgevallen, aanvragen ziekenzalving, melding van overlijden of crisissituatie belt u met 

een lid van het pastoraal team op: 06 – 20 51 57 29. 
 

De parochie heeft een eigen mortuarium. Vier mooie 24-uurs kamers zijn gevestigd naast het 

parochiecentrum. Betaalt u parochie-bijdrage dan krijgt u een gereduceerd tarief én u steunt er 

onze eigen parochie mee. Kijk op www.parochiesintwillebrord.nl/overlijden-en-uitvaart/mortuarium  

(binnenkort rechtstreeks via deze website!) 

http://www.afrianafoundation.org/
mailto:secretariaat@sintfranciscusparochie.nl
http://www.sintfranciscusparochie.nl/
http://www.parochiesintwillebrord.nl/overlijden-en-uitvaart/mortuarium
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Puzzelen met de bijbel  

De opdracht in de kerst-nieuwsbrief was moeilijk. 

De oplossing was: 

1 Gevaar;  8 Balsem; 

2 Onrein;  9 Verzoening; 

3 Lood;  10 Ester; 

4 Tafel;  11 Rouw; 

5 Afkeer;  12 Hof; 

6 Ezel;  13 Overkant en 

7 Efeze;  14 Romeinen.  

In de goede volgorde vormen de eerste letters: GEBOORTEVERHAAL. 

Maak kennis met de Taizé-viering. 
 

De gemeenschap Taizé is een christelijke geloofsgemeenschap met haar oorsprong in het Franse 

dorpje Taizé. Broeder Roger Schütz koopt er een huis om mensen op te vangen, die het 

oorlogsgeweld proberen te ontvluchten.  Samen met zijn medebroeders bezoeken ze gevang-

enen uit een nabijgelegen krijgsgevangenenkamp, die welkom zijn in hun zondagse diensten en 

vangen ze weeskinderen op. De broeders wijden hun leven aan gemeenschapsleven en eenvoud. 

Vanaf eind jaren vijftig komen in toenemende mate jongeren van over heel de wereld naar 

Taizé. 
 

Taizé-vieringen kenmerken zich door: 

* liederen op eenvoudige melodieën 

Door de korte teksten, die herhaald worden kan men, zelfs als men een lied 

niet kent, al na enkele malen meezingen. Samen zingen schept een band.  

* een lange stilte 

We zijn dat in onze kerken niet zo gewend. Zodra het iets langer stil is, kunnen we 

onrustig worden. Dat is een normale reactie. Als de stilte langer duurt, leidt dat tot 

een weldadige rust.  

* één korte Schrifttekst 

Er is geen overweging of preek, maar stilte kan gezien worden als eigen bezinning.  

* geen voorganger 

Er is geen pastor die achter de lezenaar de viering leidt. De verzamelde gemeenschap 

viert en is gericht op de gekruisigde Christus. Wel is er uiteraard iemand die ervoor 

zorgt dat de korte Bijbeltekst gelezen wordt, dat de liederen worden ingezet en de 

stilte met een belletje wordt gestart en beëindigd. 

* geen communie 

Het zijn gebedsvieringen met tekst, gebed, lied en stilte. Wilt u graag communie 

ontvangen, dan nodig ik u van harte uit om aan te sluiten bij de eucharistieviering of 

een woord-communieviering, wanneer dit weer mogelijk is.   
 

Wilt u even stil zijn, mooie liederen horen en zingen, kom dan, wanneer het kan en mag op 

2 mei 2020 naar de Maria Boodschap-kerk van Zegge om 19.00 uur. 

Indien u wenst kunt u ook deelnemen aan het rozenkransgebed wat vanaf 18.30 uur wordt 

gebeden in de kapel van Zegge. (Check dan deze website voor actuele informatie) 

 

Vrede en alle goeds, Pastor Wim van Reen. 
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Toch geven we u weer graag iets om over na te denken… 

PAASPUZZEL 

 

Print deze pagina uit en streep onderstaande woorden door in het diagram. De woorden hebben te maken met 

Pasen en de Sint Franciscusparochie. Ze staan horizontaal, verticaal en diagonaal, van links naar rechts, van 

rechts naar links, omhoog en omlaag. 

Één woord kunt u niet doorstrepen. De overgebleven letters vormen een zin. De oplossing bestaat uit de zin met 

daarachter het overgebleven woord. Stuur dit naar Redactie Nieuwsbrief Paaspuzzel, Past. Bastiaansensingel 32, 

4711 EC Sint Willebrord. Voor de juiste inzenders is er een eervolle vermelding in de volgende uitgave. 

 
AFZIEN GOEDE VRIJDAG MARIA TUSSENZANG 

AMEN  GOEDE WEEK ORGEL URBI ET ORBI 

AVONDMAAL GOLGOTHA PAASJUBELZANG VADER 

BEL HANDWASSING PAASKAARS VERNIEUWING 

BESPRENKELING HEIL PAASTRIDUUM VERRIJZENIS 

BLOED HONGERDOEK PAASVIERING VOORHANG 

BROOD INRI PAASVUUR VREDE  

CENTURION INTREDE PAASWAKE WATER 

CHRISMAVIERING JEZUS PAASWENS WEGZENDING 

COLLECTE JUDAS PALMTAK WIJN 

DIRIGENT KERKBANK PALMZONDAG WIJWATER 

DOBBELEN KLOKKEN PASTOOR WITTE DONDERDAG 

DOOPWATER KOOR RUCPHEN ZEGEN 

DORENS KRUIS SAMENZANG ZEGGE 

EUCHARISTIE KRUISDOOD SCHIJF 

EVANGELIELEZING KRUISVERERING SINT WILLEBRORD 

FRANCISCUS KRUISWEG SLOTLIED SUCCES! 

GEDRAGEN KUS SPONS 

GEHOON LEED SPRUNDEL 

GESEL LICHAAM STILLE ZATERDAG 

D R E D R E T A W J I W C E N T U R I O N H C O L L E C T E 

S E O D O B B E L E N P L I E H E K G N A Z N E S S U T K N 

C P R O R O M C R W A T E R A S R H V O O R H A N G E A E P 

H E R O T A P U H A F G G N S U U E P A A S W E N S W K A A 

I R O U A S C W S R A G D O I I R K T V L I C H T S K A O L 

J D E H N P A V A D I W N S E N N G K G O R O I A O S N N M 

F K C D H D I P N T A S I A I D A T N E S D L A L V E E D T 

S I R E A E E O A S E N M E Z D E I W B O L P K U O G O L A 

L I N U R V Z L S A E R U A R L R V E I E D M U E E D E F K 

O L R I I M O I D Z S W K E V E E S R Z L U R U Z O S R S G 

T E N N L S N N J O I K D E R I P B A I U L C E A E A V A N 

L G E A I G W I D N O N A E E R E T U D J H E H G N R D M I 

I R P W D I R E G M O D V A E W E R I J A D T B C N I R E D 

E O N E J R I E G D A S S N R R E R I R S O A I R R O O N N 

D N O N E N G A E F I A K I D S T D I N G A S G I O V H Z E 

N L O V T G I T Z U J E L A U S E S E L G C A G K N R E A Z 

B E H R E R T I R E L N G I A R T S O O U V E P E R E D N G 

E E E Z A I E K Z I J U D A S I K G R S G N E G A R D E G E 

L D G M W N E U N S N O P S E U R B I E T O R B I Z E E N W 

E D O R E N S G N I Z E L E I L E G N A V E K E R K B A N K 
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De maatregelen rondom het coronavirus hebben ook effect op de jaarlijkse vastenactie. Toch 

willen wij benadrukken dat dit een erg belangrijke actie is. Elk jaar wordt er door parochies in 

Nederland zo’n 1 miljoen euro opgehaald. Onmisbaar voor de ontwikkelingsprojecten. Vanuit de 

vastenactie wordt gevraagd om geplande en helaas geannuleerde activiteiten op een later 

tijdstip in dit jaar te laten doorgaan (wanneer het natuurlijk weer mogelijk is) om er zo voor te 

zorgen dat de mensen in de ontwikkelingslanden niet de dupe worden van deze, voor ons, 

beschermende maatregelen. We zullen bekijken of we de vastenactie-zakjes op een later tijdstip 

zullen verspreiden en/of om eventuele collectes later in het jaar te houden. Zodra hierover een 

besluit is genomen zullen we u daarover berichten. Op www.vastenactie.nl kunt u ook terecht 

om online een donatie te doen. 

 

Secretariaat Rucphen 
Met ingang van 1 januari 2020 zijn de 

openingstijden gewijzigd: 

• Maandag 15:30 – 17:00 u 

• Donderdag 9:30 – 11:30 u 

   enkel telefonisch 0165-341246 ! 

 

PK H Joannes de Doper – Sprundel  
verzoekt hondeneigenaren om in het 

Fatimapark op te ruimen wat de honden 

achterlaten, zodat vrijwilligers dat niet hoeven 

doen. Er zijn plastic zakjes en afvalbakken 

beschikbaar. 

Houd uw hond aan de lijn en blijf op de paden. 

De begraafplaats is, uit respect voor de 

overledenen en hun nabestaanden, verboden 

gebied voor honden. 
 

Monumentenwacht heeft de twee-jaar-

lijkse inspectie uitgevoerd aan de H. Martinus-

kerk in Rucphen. Over het algemeen is deze in 

prima staat. Er zijn een aantal (kleinere) 

mankementen gerapporteerd. Hiervoor wor-

den offertes ter goedkeuring voorgelegd aan 

het parochiebestuur. 
 

Zanggroep Melody is altijd blij met nieuwe 

leden. Ze zingen een divers repertoire. 

Notenkennis kan handig zijn, maar is niet per 

sé noodzakelijk. Enthousiasme om te zingen is 

dat wel! Kom eens luisteren op maandag vanaf 

19:30 u in de pastorie van Zegge. Op maandag 

22 juni is er een open repetitie in de Kapel. 

 

Willebrordse toren in de steigers. Dat 

móét u gezien hebben. Het werk vordert. De 

eerste inventarisatie was vanaf de grond. Er 

zijn echter zaken die je beter ziet wanneer je 

er op de steiger bij kunt. Er is wat meer werk 

dan gedacht. We moeten dus de plannen een 

beetje bijstellen. We kunnen er nu bij, dus ook 

het dak op de grote toren wordt aangepakt. 

Blijf ons steunen! 

 

Gebedsintenties na het afscheid. 
Wanneer we in onze parochie in een uitvaart 

afscheid hebben genomen van een dierbare, 

voelen nabestaanden vaak de behoefte om hun 

geliefde in een viering te laten noemen. Zo 

weten zij zich verbonden met degene die zij zo 

node missen. Vanuit de parochie willen we de 

nabestaanden, in het eerste jaar na het 

afscheid,  de gelegenheid geven om deze in-

tenties te laten lezen in de vieringen in ‘hun 

kerk’. Wij bieden hen 6 maal een intentie aan. 

De familie kan zelf, binnen dat jaar, bepalen 

wanneer deze intenties gelezen worden. We 

hopen zo de gedachtenis aan de overledene 

levend te houden en de band onder de 

achterblijvers te versterken. Eerdere regel-

ingen komen hiermee te vervallen. Mogen al 

onze dierbare overleden familieleden en 

vrienden voortleven in Gods Eeuwige Licht. 

 

LET OP! GENOEMDE DATA KUNNEN 

AFWIJKEN OF VERVALLEN!  

CHECK DEZE SITE! 
(WE WILDEN U HET NIEUWS ECHTER NIET ONTHOUDEN!) 

http://www.vastenactie.nl/
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Maria neemt, in het dagelijks leven in Sint 

Willebrord, een belangrijke plaats in. Elke dag 

komen er mensen bij de grot om te bidden of 

om even bij Maria te zijn. Ontelbare kaarsjes 

worden aangestoken om haar voorspraak en 

haar titel staat niet voor niets afgebeeld op de 

kerktoren. Als filiaal-bedevaartplaats van 

Lourdes wil men de Mariaverering weer nieuw 

elan geven. Er is weer een Maria-werkgroep in 

het leven geroepen. In de Meimaand wordt 

elke werkdag het rozenhoedje gebeden. Zo ook 

op zaterdag voorafgaand aan de viering. 

Er komen weer vieringen op zondag 

aan de grot. De Meimaand wordt 

afgesloten op 1e  Pinksterdag 

met een  lof.  Houd  de posters 

en berichten goed in de gaten. 

 

Restauratie van het Heilig Hartbeeld 

uit Rucphen verloopt voorspoedig. Jan van 

Broekhoven en Jos Jochems zullen binnenkort 

naar Amsterdam gaan om de vorderingen in 

ogenschouw te nemen. De planning is dat op 21 

juni het  beeld aan de noordzijde van de kerk 

op de nieuwe sokkel wordt geplaatst en 

voorzien wordt van een overkapping.  
 

Als alles duister is, ontsteek dan een 

lichtend vuur dat nooit meer dooft!  
Soms is het duister. Wanneer ziekte of zorgen 

ons leven beheersen of een gebeurtenis ons 

leven om gooit.   We willen antwoord op onze 

smekende vragen. De nieuwe Paaskaars  sym- 

                  boliseert het licht van De verrezen 

Christus. De Paaskaars geeft kracht 

en wil zeggen dat het licht de 

duisternis overwint. De oude 

Paaskaars Wordt bewaard, maar 

boet niet aan kracht in. Mocht u 

om een of andere reden kracht 

nodig hebben dan mag u de oude 

Paaskaars lenen voor de tijd die u 

nodig heeft. Laat hem dan elke dag 

een tijdje branden, misschien dat 

er een gebed in gedachten komt. 

Wilt u, in Sint Willebrord, de 

Paaskaars een tijdje in huis, bel 

dan naar het parochiecentrum 

(01615-382201) of bel Nelly Roks 

op 06-8284 4328. 

De krimp van de parochiekern H. 

Martinus Rucphen zorgt voor een fors 

negatief saldo op de begroting voor 2020 én 

zorgt ervoor dat we te weinig vrijwilligers 

hebben om alle taken volledig te kunnen 

uitvoeren. Komt u ons helpen ? 
 

Tarieven 2020 

Op onze website treft u de actuele tarieven 

aan. In het bijzonder willen wij u even laten 

weten dat de prijs voor een misintentie is 

aangepast naar € 11,00. 
 

Heilige Bernadette in Bisdom Breda 
De relieken van de heilige Bernadette 

Soubirous komen naar Nederland. De heilige 

was de zieneres van Lourdes, het plaatsje in de 

Franse Pyreneeën dat nu een bekende bede-

vaartplaats is. Tussen 11 mei en 15 juni 2020 

maken de relieken een rondgang door heel 

Nederland. Op 12 juni zullen ze onthaald 

worden in Zegge. Van 13 tot 15 juni zal er in 

Bergen op Zoom een programma zijn waarin de 

relieken zullen worden vereerd. Kijk voor meer 

info op: www.bisdombreda.nl 
 

Voettocht naar Zegge 
Kerk & Samenleving – Rucphen organiseert op 

10 mei een voettocht naar Zegge. Om 6:15 u is 

het vertrek bij de H. Martinuskerk en doel is de 

eucharistieviering van 8:00 u, welke door het 

Sint Cecilia-koor zal worden opgeluisterd. Voor 

en na de viering is er gelegenheid om koffie   of 

thee te drinken. Info: André Goutman (06-5733 

6670) of Toon Naalden (0165-326210) 
 

Mariamaand in Zegge  
Traditiegetrouw staat de meimaand in het 

teken van Maria. Zeker ook in Zegge en bij het 

‘Kapelleke van de Zeg’. Iedere avond is er om 

18:45 u een Rozenhoedje, op dinsdag, woens-

dag en donderdag gevolgd door een viering. 

Elke zaterdag om 19:00 u en zondag om 6:00, 

8:00 & 10:00 u is er een Eucharistieviering in 

de kerk. Koren uit de regio luisteren de 

vieringen op. Op 31 mei is er om 19:00 u de 

sluitingsviering met processie. 

LET OP! GENOEMDE DATA KUNNEN 

AFWIJKEN OF VERVALLEN!  

CHECK DEZE SITE! 
(WE WILDEN U HET NIEUWS ECHTER NIET ONTHOUDEN!)  

http://www.bisdombreda.nl/

