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Pasen zien in een ‘Gods-ontmoeting’

ALS WIJ DE HEER
WILLEN VINDEN ,

DAN MOETEN WE

Tijdens de ontmoeting praten we over van alles. Het geleefde
leven, vragen die er ontstaan, geloof, toekomst, hoe nu verder…
HEM

NIET ZOEKEN
DAAR WAAR DE DOOD HET
VOOR HET ZEGGEN HEEFT.

DÁÁR IS HIJ NIET !..
DAAR IS HIJ GEWÉÉST.
EN DAT MOET ONS
GENOEG ZIJN:

TE WETEN DAT

Binnen mijn pastoraal werk kom ik met mensen in aanraking die om
verschillende redenen in de woestijn verkeren. Hieronder vallen
gevoelens van verdriet, onmacht, zich alleen en verlaten voelen.
Dat kan in verschillende situaties voorkomen. Denk aan ziekte,
overlijden van een dierbare, echtscheiding, werkeloosheid, teleurstelling in de Kerk, ruzie in familie of vriendenkring etc..

HIJ DÁÁR

IS GEWEEST WAAR AL
ONZE WEGEN OPHOUDEN .

DAT HÌJ DAAR IS
GEWEEST ,
MAAR NIET MEER DÁÁR IS,

DAT HIJ IS VERDER
GEGAAN…

Bij niet weten hoe verder te gaan, ontstaat een gevoel zoals we
ook kunnen ervaren op Goede Vrijdag. Op deze dag gedenken we
het verraad, het lijden en sterven van Jezus, zijn onmachtsgevoelens en ontgoocheling.
Maar het kan niet altijd Goede Vrijdag blijven. Gelukkig dat ik in
ontmoetingen ook geregeld een spontane glimlach zie verschijnen,
teken dat er lichtpuntjes ontstaan , waaraan mensen zich kunnen
vasthouden. Het laat zien dat verdriet, onmacht, duisternis, dood
nooit het laatste woord hebben. Dat er altijd leven is.
Op de middag dat ik dit artikel schrijf, heb ik net een bezoek
gebracht aan een zieke vrouw. Zij ligt al weken op bed. Tijdens
mijn bezoek werd ze heel emotioneel en vertelde dat ze de kerk
miste en de H. Communie.
Op het moment dat ik met haar aan het bidden was en de H.
Communie aan haar uitreikte, kwam er een grote glimlach op haar
gezicht en haar ogen begonnen weer een beetje te stralen.
Hier was sprake van een echte ‘Gods-ontmoeting’. Wat zou ik die
toch aan veel mensen gunnen.
De blijde boodschap van Pasen is dat we een Redder hebben die
ons in goede en verdrietige momenten bijstaat, vasthoudt, zegent
en vertelt dat Hij heel veel van ons houdt.
Beste mensen, ga een ‘Gods-ontmoeting’ niet uit de weg!
Laat deze toe in uw hart en uw geloof zal u tot vreugde zijn!
Namens het pastoraal team wens ik u allen een Zalig Pasen toe!

DAT

HIJ IS OPGEWEKT…

Pastoor Hans van Geel
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Nieuws vanuit het Parochiebestuur
Wij zijn erg blij u te kunnen melden dat onze bisschop mevr. Sylvia Vergouwen uit
Schijf als lid van ons parochiebestuur heeft benoemd. Hierdoor zijn alle
parochiekernen weer in het bestuur vertegenwoordigd. Inmiddels hebben wij Sylvia
al leren kennen als een zeer betrokken bestuurslid. Binnen het bestuur leidt zij de
commissie gebouwen.
Wij zien dat in de huidige maatschappij de betrokkenheid bij het “kerkgebeuren”
drastisch afneemt. Ook bij ons!! Wij mogen en kunnen onze ogen daar niet voor
sluiten. Het is goed om ons als parochiebestuur te bezinnen over de toekomst –
zowel die op de korte als op de langere termijn. Wij gaan dit dan ook doen. Via de
gebouwencommissie is aan de vijf parochiekerncommissies gevraagd hierover mee
te denken.
Daarbij komen vragen aan de orde als:
* zijn er in de toekomst voldoende vrijwilligers en financiële middelen om de
parochiekern levend te houden?
* kunnen wij alle kerken in stand houden?
- qua aantallen bezoekers? (momenteel worden in alle vieringen
de bezoekers geteld om hier een goed beeld van te krijgen)
- qua (toekomstige) noodzakelijke onderhoudskosten?
* zullen er voldoende pastores beschikbaar blijven?
* hoe loopt de samenwerking met de parochies uit de Regio Zundert?
* enz.
Al deze vragen raken de centrale vraag over de vitaliteit van onze Sint
Franciscusparochie in de toekomst. Moeilijke vragen …. maar nogmaals: we mogen
onze ogen hier niet voor sluiten. Bij het zoeken naar antwoorden moeten wij ons
niet te veel door emoties laten leiden. Wij zullen hier realistisch, met open ogen
en met gezond verstand over na moeten denken.
Mogelijk hebt u als betrokken parochiaan ideeën en suggesties voor de toekomst
van onze parochie en uw eigen parochiekern. Wij zijn hier erg benieuwd naar! Laat
ze ons weten! Mail ze aub naar: bestuur@sintfranciscusparochie.nl
Inmiddels is in al onze parochiekernen de actie Kerkbalans bezig of al afgerond.
Wellicht ten overvloede willen wij u nogmaals wijzen op het grote belang van deze
actie die onmisbaar is om het pastoraat in onze parochiekernen mogelijk te blijven
maken en onze kerkgebouwen in stand te houden. Mocht u nog niet deelnemen: u
kunt zich te allen tijden bij het secretariaat van uw parochiekern aanmelden!
Namens het parochiebestuur, Wim Gobbens, vicevoorzitter.

In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven en
proberen om mensen die het minder hebben dan wijzelf te helpen. Daar-bij
besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom
water. We ondersteunen hiermee water-projecten in Congo, Sierra Leone,
Nicaragua en Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen worden waterputten,
pompen en opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan
alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen
gewoon naar school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er
is meer tijd
voor school en werk.

Schoon water verandert alles!
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Nieuws uit de Sint Franciscusparochie
Pelgrimstocht naar Teteringen

Van de redactie:
Tot heden verzorgde Mieke van
Dijk uit Rucphen de lay-out van
onze Franciscusnieuwsbrief.
Zij is er in geslaagd om een eigen
en inmiddels geheel vertrouwd
gezicht aan onze nieuwsbrief te
geven.
Door drukke bezigheden en
daardoor een gebrek aan tijd
heeft zij de keuze gemaakt om
met deze werkzaamheden te
stoppen. Wij hebben daar alle
begrip voor en danken haar
hartelijk voor al wat zij voor de
nieuwsbrief heeft betekend. Wij
zijn blij dat zij wel in de
redactie blijft meedenken over
onze nieuwsbrief.
Mocht u suggesties of ideeën
hebben m.b.t. onze nieuwsbrief
of onze website, dan zouden wij
daar graag kennis van nemen:
redactie@sintfranciscusparochie.nl

Wij zijn
reacties.

benieuwd

naar

uw

Religie door de eeuwen heen
Onder
deze
naam
is
er
momenteel een expositie, op 3
locaties in onze regio, waarin
religie centraal staat.
In de Heemtuin Rucphen staan:
“processies” centraal.
(www.heemtuinrucphen.nl)

In de Weeghreyse te Rijsbergen
gaat het over: “bijgeloof”.
(www.deweeghreyse.nl)

In de Van Goghkerk te Etten-leur
is het thema: “van religie naar
zingeving”.
(www.vangoghbrabant.com/nl/etten-leur)

Op 10 maart was er een Viering
van Woord en Gebed met het
thema ‘Processie: een weg naar
groei’, waarin pastoor Hans van
Geel voorging. Samen met
vrijwilligers van de heemtuin en
leden van Zanggroep Rucphen,
was het voor de ruim 30
aanwezigen een heel warme en
goede
viering.
Kijk
voor
openingstijden en meer info, op
de vermelde websites.

Al heel wat jaren lopen
gelovigen uit ons bisdom naar de
Chrismaviering. Dit jaar op 17
april. Ongeveer 15 km met
mede-gelovigen op pad. Tijd
voor gebed, bezinning en vooral
persoonlijk contact. Heeft u
interesse? Mail Wim Roelands:
secpkcwill@outlook.com

Symbolentafels
Op initiatief van onze pastoor
staat er in elke kerk/kapel een
speciale tafel. Elke week vanaf
Aswoensdag t/m Pasen komt er
een symbool bij wat met de
evangelielezing te maken heeft.
We nodigen u uit om elke week
een kijkje te komen nemen! Bij
voorkeur in de kerk, maar u kunt
ook op onze website kijken!
Meimaand in Sint Willebrord
Sinds 1926 staat
de grot naast
de kerk in het
park. Een plek
van rust in het
drukke
dorpshart, waar
veel
mensen
dagelijks even
een
kaarsje
aansteken voor bv. een dierbare,
een proefwerk of operatie. En
soms ook tijd maken om gewoon
even bij ‘Óns Lief Vrouwke’ te
zijn. In de meimaand is er op de
eerste zondag de processie van
de Leur en elke werkdag ’smiddags een Rozenhoedje.
Traditiegetrouw
sluit
Sint
Willebrord de maand af met een
viering bij de grot, met processie
en afsluiting in de kerk op 31 mei
om 19:00 u. De communicantjes
en Fanfare de Eendracht zijn er
natuurlijk bij en ook u bent van
harte welkom!

Meimaand
in Zegge
1421: de Sint
Elisabethvloed
teistert
WestBrabant. In de
buurt van Zegge,
dreigt een schipper te vergaan.
Hij doet aan Maria de belofte
een kapel te bouwen indien hij
behouden aankomt. Zijn gebed
wordt verhoord en op de plaats
waar hij strandde, laat hij een
Mariakapel bouwen. Die eerste
kapel bestaat niet meer, de
huidige dateert uit 1922. Maar
Mariaoord Zegge heeft een rijke
historie
Een legende vertelt dat tijdens
de hervorming het Mariabeeld uit
voorzorg werd ondergebracht in
een boerderij in de Noordhoeksestraat. Toen er brand uitbrak,
brandde de gehele boerderij af,
behalve de hoek waar het
Mariabeeld stond. Het beeld is
ongedeerd gebleven.
Nu, bijna 600 jaar na de
Elisabethvloed weten jaarlijks
duizenden
pelgrims
“het
kappelleke” van de Zeg te
vinden. Men bidt om kracht,
steekt een kaarsje op voor
zichzelf of een geliefde. Jong en
oud vindt daar binnen iets dat
tot bezinning en rust stemt.
In de meimaand is er dagelijks
om 18:45 u een Rozenhoedje (op
dinsdag, woensdag en donderdag
aansluitend een viering) in de
kapel.
Elke zaterdag om 19:00 u en op
zondag om 6:00, 8:00 en 10:00 u
is er een Eucharistie-viering in de
kerk, opgeluisterd door diverse
koren uit de omgeving. Na deze
vieringen brengen vele pelgrims
een bezoek aan de kapel. Daarna
praten zij, onder het genot van
een kop koffie of thee met een
worstenbroodje, bij in het café.
Vrijdag 31 mei 2019 is om 19:00
u de sluitingsviering
met
aansluitend de Processie.
Kijk voor meer informatie op
www.sintfranciscusparochie.nl

viering in Ut Gebouwke op 10/03
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U bent van harte welkom.

Vieringen op weg naar Pasen, Goede Week en Pasen
Op weg naar Pasen
11 10:00 u Zegge
04

Steunpunt Mariavaart

Witte Donderdag
Woord/Communieviering

Eucharistieviering

pastor Wim van Reen

04

pastoor Hans van Geel

12 10:00 u Schijf

Eucharistieviering

04

pastoor Hans van Geel

Steunpunt St Antoniushof
11:00 u Zegge

diaken Jan van Steenoven
H. Willibrorduskerk

13 13:30 u Rucphen
04
H. Martinuskerk

Goede Vrijdag
19 15:00 u Rucphen
04
H. Martinuskerk

diaken Jan van Steenoven
KBO-Paasviering

15:00 u Schijf

Woord- en Communieviering

pastor Gerard Damen

H. Martinuskerk
15:00 u Sprundel

Palmzondagviering met palmwijding
13 17:00 u Sprundel
04

Steunpunt St. Janshof
15:00 u Zegge

Woord- en Communieviering

Sint Janskapel
H. Martinuskerk
19:00 u Sint Willebrord

H. Willibrorduskerk

09:30 u Zegge
H. Maria Boodschap-kerk

pastor Gerard Damen
Woord-en communieviering

pastor Wim van Reen

H. Willibrorduskerk

Woord- en Communieviering
met presentatie

pastor Gerard Damen

19:00 u Rucphen

Woord-en communieviering

diaken Jan van Steenoven

H. Martinuskerk

20 21:00 u Sint Willebrord
04

pastoor Hans van Geel

Woord- en Communieviering

pastor Gerard damen

H. Willibrorduskerk

Kinderkerkpaasviering

pastor Gerard Damen
Themaviering

pastor Gerard Damen
Eucharistieviering

pastoor Hans van Geel
pastor Wim van Reen

Woord- en Communieviering

04

pastor Gerard Damen

H. Martinuskerk

Woord- en Communieviering

H. Maria Boodschap-kerk diaken Jan van Steenoven
11:00 u Sprundel

Diaken Jan van Steenoven

St. Janskapel
11:00 u Schijf

KBO-Paasviering
Woord- en Communieviering

H. Willibrorduskerk

diaken Jan van Steenoven
pastor Wim van Reen

21 09:30 u Rucphen
09:30 u Zegge

Woord- en Communieviering

Sint Janskapel/Trapkes

pastoor Hans van Geel

1e Paasdag

Woord- en Communieviering
16 10:00 u Sprundel
04
Steunpunt Sint Janshof
pastor Wim van Reen
17 10:00 u Rucphen
Eucharistieviering
04
Steunpunt De Schuitvaart pastoor Hans van Geel
11:00 u Schijf
KBO-Paasviering

18 11:00 u Sint Willebrord
04

Kruisweg

diaken Jan van Steenoven

04

11:00 u Sprundel

pastor Wim van Reen

Parochiële Paaswake

Eucharistieviering

15 13:45 u Sint Willebrord

De Hoge Dries

olv vrijwilligers
Kruisweg

Paaszaterdag
20 17:00 u Sint Willebrord
04
H. Willibrorduskerk

Op weg naar Pasen
Steunpunt Rozemarijn

pastor Gerard Damen
Kruisweg

Parochiële viering met kruishulde
19 19:00 u Sint Willebrord
04

Eerste Communicanten

14 09:30 u Rucphen
04
H. Martinuskerk

Kruisweg

H. Maria Boodschap-kerk diaken Jan van Steenoven

met presentatie
Eerste Communicanten

19:00 u Schijf

pastor Wim van Reen

KBO-Paasviering
Woord- en Communieviering

Nieuwenbergh

Parochiële viering

18 19:00 u Sint Willebrord

H. Martinuskerk
11:00 u Sint Willebrord

pastor Wim van Reen
KBO-Paasviering

H. Willibrorduskerk

Woord- en Communieviering

diaken Jan van Steenoven
Woord- en Communieviering

pastor Gerard Damen
Woord- en Communieviering

pastor Wim van Reen

Woord- en Communieviering

pastor Gerard damen

2e Paasdag
22 09:30 u Schijf
04
H. Martinuskerk

Parochiële viering
Woord- en Communieviering
pastor Wim van Reen

Jezus stond op toen het licht werd.
Het laat zien wat de opstanding is:
de duisternis wordt verbroken, het licht breekt door, de dag breekt aan !
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