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Geen plek in de herberg… 

We hopen dat u over de vorige uitgave net zo enthousiast was 

als wij dat waren. Deze nieuwsbrief als verbinding tussen de 

diverse kernen die samen één parochie vormen. Een parochie is 

net als een gezin, er zijn verschillende kinderen met ieder 

zijn/haar eigen eigenschappen en eigenaardigheden, maar met 

een gezamenlijke vader en moeder. Zo dus ook binnen de 

Franciscusparochie. We zijn met vijf ‘kinderen’ en hebben één 

Vader (God, onze Vader) en één Moeder (Maria, bij wie we alles 

kwijt kunnen).  

God heeft ons zo lief dat hij zijn Zoon aan ons gaf. In deze 

donkere dagen aan het eind van het jaar, kijken we weer uit 

naar zijn komst. We horen weer het verhaal. Er was geen plek 

in de herberg voor Jozef en Maria die zwanger was. Wij worden 

dit jaar geconfronteerd met een beperkt aantal plaatsen om 

met u te mogen vieren. De komst van het Kerstkind vervult ons 

dit jaar, nog wel meer dan eerdere jaren, met hoop. We hopen 

dat in 2021 het Corona-virus onder controle wordt gekregen, 

dat we weer terug mogen keren naar een ‘normale situatie’, 

dat we zonder gevaar voor onze gezondheid mensen mogen 

ontmoeten en nabij mogen zijn. 

Wij weten niet hoe het met u gesteld is, maar wij kunnen helaas 

niet lezen in een glazen bol, noch kunnen we koffiedik kijken 

of eender welke manier gebruiken om de toekomst te 

voorspellen. We kunnen, net als u, enkel vertrouwen op de Heer 

en hopen op het beste. 

In deze nieuwsbrief treft u weer het laatste nieuws aan en ook 

het rooster met vieringen voor, tijdens en net na de 

Kerstdagen. Wij hopen dat u een fijne voorbereiding heeft op 

het Kerstfeest, mooie dagen zult hebben met uw dierbaren voor 

zover mogelijk is en we wensen u alvast alle goeds, geluk en 

bovenal gezondheid voor een nieuw jaar, onder Gods zegen.  

Alle activiteiten in deze nieuwsbrief kunnen afgelast worden. 

Raadpleeg daarom altijd onze website voor het laatste en 

actuele nieuws en stand van zaken: 

www.sintfranciscusparochie.nl           Redactie Nieuwsbrief 
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Nieuws vanuit het Parochiebestuur 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij geschreven over de grote 
impact van corona op ons parochieleven. Helaas is - op het 
moment dat ik dit schrijf - het er nog niet beter op geworden. 
Hoe alles gaat verlopen en dan met name wat betreft de viering 
van kerstmis is nog niet bekend. Alles blijft onzeker. Volg de 
berichten hierover in de Bode en op onze website! 
Wij hopen met u dat alles weer snel zal normaliseren.  
 
Wij denken aan en bidden voor allen in onze parochie die door 
het virus zijn getroffen en hun familieleden. 
 
Het afscheid van Rob van Sambeek dat op 30 oktober in besloten 
kring gehouden zou worden, kon ook helaas niet doorgaan! 
 
Besprekingen over de plannen met de pastorie in Schijf hebben 
alle aandacht van het bestuur. Elders leest u er meer over. 
Inmiddels is er Rijkssubsidie ontvangen voor het herstel van de 
vieringtoren en het glas-in-loodraam boven de ingang van de 
kerk in Zegge. De bedoeling is dat deze restauratie in de loop 
van 2021 zal gebeuren. 
 
Op 9 november hebben de 3 parochies van de regio Zundert het 
startdocument voor de samenvoeging van de parochies 
getekend. Per 1 januari 2021 zal er ook in de regio Zundert één 
parochie zijn. Vanaf hier willen wij de parochie Christus Koning 
- gemeente Zundert hiermee feliciteren en hen alle succes 
wensen met de verdere opbouw van hun nieuwe parochie. 
 
Inmiddels is ook het nieuwe pastoraal beleidsplan van ons team 
dat de pastorale zorg verleent in zowel regio Zundert als bij 
ons, door de besturen geaccordeerd. 
U zult hier de komende tijd ongetwijfeld meer over vernemen. 
 
Graag wensen wij u – ondanks alle beperkingen – een Zalig 
Kerstmis en heel fijne dagen. Tevens alle goeds voor 2021.  
 

Namens het parochiebestuur, Wim Gobbens, vice-voorzitter 

kijk ook op:www.sintfranciscusparochie.nl 
 

 

“Geknetter in de toren” 
 

Dit lijkt wel de titel van een griezelig boek, maar …..is het niet! 

Soms kunt u dit geknetter horen in de toren van de Martinuskerk 

in Rucphen, soms ook vergezeld door lichtvonkjes. 

En u hoeft er echt niet van te schrikken, het is niet griezelig! 

Wat dan wel? Bij de verbouwing van de kerk is in de toren bij 

de galmgaten een voorziening aangebracht om vogels te weren, 

die voorheen voor allerlei schade en overlast zorgden. 

Het blijkt nu dat bij bepaalde weersomstandigheden er op die 

vogelafweer-draden spanning komt waardoor het geknetter en 

de vonkjes ontstaan.  

Gelukkig kan dit verder geen kwaad. U kunt dus rustig gaan 

slapen!  
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Nieuwe parochie 
in gemeente Zundert 
 
Het bestuur van de 
Franciscusparochie wenst 
de parochies van de regio 
Zundert proficiat met de 
aanstaande samenvoeging 
tot de nieuwe parochie 
Christus Koning. 

De parochies van Sint Bavo 
(Rijsbergen), Heilige Drie-
eenheid (Achtmaal, Klein-
Zundert en Wernhout) en 
Heilige Trudo (Zundert) 
worden samengevoegd tot 
één parochie. Een nieuw 
parochiebestuur staat in de 
startblokken. Vanaf ko-
mend jaar zijn er dan in de 
beide regio’s nog slechts 
twee parochiebesturen, dat 
van de Franciscusparochie 
en van de parochie Christus 
Koning.  

We wensen de parochie 
Christus Koning veel zegen 
toe op de weg naar een-
wording. We zien ook uit 
naar verdergaande samen-
werking tussen de beide 
regio’s met twee parochies 
en één pastoraal team.  

Moge God onze beide 
parochies renoveren tot 
vernieuwde gastvrije en 
missionaire geloofsgemeen-
schappen, waar mensen 
van elkaar willen leren wat 
het zeggen wil om leerling 
van Christus te zijn.  

 

Parochiebestuur 
Sint Franciscus 

 

Een stormachtige kerst……..of toch niet? 
 

Wanneer ik deze tekst schrijf, is het 2 november 2020 en buiten 19 graden. 
Het weer lijkt van slag. De weersvoorspellingen geven aan dat we milde 
winters en warme zomers gaan krijgen met veel regen. 
Toeval of niet: juist klonk op de radio een lied van Miss Montreal (Sanne 
Hans):“Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, 
al zit alles me tegen. Door jou ben ik nooit alleen.”  
Mensen zien op tegen deze dagen en zoeken troost in teksten die hen raken. 
 

De wereld is al vanaf maart van slag door het coronavirus. Wie had  kunnen 
denken dat 2020 in het teken zou staan van allerlei tegen onze natuur 
ingaande maatregelen. Geen handen schudden, anderhalve meter afstand, 
mondkapjes, niet meer op straat met meer dan twee personen en thuis ook 
maar twee personen op één dag ontvangen. Wij zijn hierdoor ook van slag. 
 

De storm in ons leven laait op wanneer we uit balans worden gebracht. 
Wanneer we iemand missen die overleden is, ons werk verliezen, het gevoel 
hebben van eenzaamheid; zovele gevoelens die ons verdrietig kunnen 
maken. Op zulke momenten lijkt de wereld stil te staan, de toekomst biedt 
dan (even) geen perspectief. In deze periode liggen vreugde en verdriet 
dicht bij elkaar. Een maand met feesten zoals Sint Nicolaas, Kerstmis en 
Oud en Nieuw. Momenten van vreugde en tegelijkertijd, voor sommigen, 
een tijd van gemis.  
 

Te midden van deze uitersten aan gevoelens staat de geboorte van Jezus. 
God die mens wordt in de wereld. De komst van Jezus brengt gemengde 
gevoelens met zich mee. Zo ook bij Maria. Zij was door God uitverkoren om 
moeder te worden van Jezus. Heel veel vragen en  gevoelens kwamen bij 
haar naar boven. Echter er brak hoop en vertrouwen door, door die storm 
van vragen en gevoelens. Maria kon de heel bekende woorden met haar hart 
uitspreken: Mij geschiede naar Uw Woord….  Met andere woorden: met de 
hulp van God zal ik deze beproeving kunnen doorstaan. Zoals Maria dat kon, 
zo kunnen wij ook, met Gods hulp, deze Corona-beproeving doorstaan. 
 

Mensen om ons heen worden creatief om de coronapandemie te boven te 
komen. Een praatje maken, boodschappen doen, wat eten brengen, een 
kaartje sturen, een bloemetje bezorgen, muziek maken, een kaarsje 
opsteken. Allemaal kleine gebaren die veel warmte brengen in een kille tijd. 
Het kindje Jezus is niet voor niets voor ons geboren. Hij roept ons op om 
meer op elkaar betrokken te zijn. We leven niet voor onszelf alleen…..we 
leven met en voor elkaar. Dat is onze kracht! 
 

Zó met een ander meeleven, zó intens betrokken zijn op de ander dat het 
ons hart ten diepste raakt. Vreugde en verdriet delend. Zichtbaar in een 
lach en in een traan. Onzichtbaar in ons hart. Dat onze gebeden op die 
manier uit ons hart komen. Dat we op die wijze gemeenschap mogen zijn. 
Dat we zo kerk mogen zijn in deze tijd. Dan zal kerstmis leven in ons hart. 
Dan zal kerstmis werkelijk ervaren worden…niet alleen met de kerstdagen, 
maar ook daarna. Dan zal de storm overgaan in een zachte bries. Zo blijft 
God zichtbaar in onze tijd. 
 

Ik wens u, mede namens het pastoraal team: 
 

Zalig Kerstmis en een gezegend, krachtig, hoopvol en gezond 2021. 

 

Pastoor Hans van Geel 
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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. 
 

Ook hier geldt dat u meer informatie kunt terugvinden op onze website. 

 

 

BEZINNING 
Hoe belangrijk is het om 

samen te dromen! 

Alleen lopen we het risico 

om luchtspiegelingen te 

hebben, waarin je ziet wat 

er niet is; dromen worden 

samen gebouwd. Laten we 

dromen als één mensheid, 

als wandelaars van 

hetzelfde mensenvlees, als 

kinderen van ditzelfde land 

dat ons allen onderdak 

biedt, ieder met de 

rijkdom van zijn geloof of 

zijn overtuigingen, ieder 

met zijn eigen stem, alle 

broeders en zusters. 
 

Paus Franciscus 
in Fratelli Tutti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adventsactie 2020 
 
Op 29 november a.s. start de adventsperiode, een tijd waarin we 
op weg zijn naar Kerstmis, de geboortedag van Jezus, het 
kerstkind. Het is een tijd waarin we willen omkijken naar kinderen 
wereldwijd die onze aandacht nodig hebben en verdienen. Bij alle 
onzekerheid door corona willen we de kinderen die het door welke 
omstandigheden dan ook moeilijk hebben niet uit het oog 
verliezen. 
 
De Franciscusparochie (regio Rucphen) en de parochie Christus 
Koning (regio Zundert)  willen graag een bijdrage leveren aan een, 
door het bisdom voorgesteld, project in Malawi, waar meer dan de 
helft van de bewoners moet rond komen van 1 euro per dag. 
Bovendien is in dit straatarme land de ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen schrikbarend.  
Er wordt uitsluitend mais verbouwd, een gewas dat uiterst gevoelig 

is voor klimaatomstandigheden waardoor de voedselvoorziening 
erg onzeker is. Het afgelopen jaar is 90% van de oogst verloren 
gegaan. De vele alleenstaande moeders met schoolgaande 
kinderen worden hierdoor extra getroffen, dit ook omdat ze als 
alleenstaande geen toegang hebben tot steunmaatregelen. 
Schooluitval, vooral onder meisjes, is erg hoog. Malawi is dit jaar 
ook nog eens onevenredig zwaar getroffen door de 
coronapandemie. 

 
In Malawi werkt een landelijke organisatie, CICOD, aan het 
verbeteren van het levensonderhoud, van opleiding, van sanitair 
en milieubeheer. Het project waar we voor gekozen hebben richt 
zich, via de genoemde stichting, op 160 huishoudens van 
alleenstaande moeders met 464 schoolgaande kinderen die vaak 
hun school verzuimen door de voedselonzekerheid.  
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De landelijke organisatie 
wil bereiken dat de 
voedselvoorziening door het 
inrichten van modeltuinen 
en het beschikbaar stellen 
van 5 kippen per gezin beter 
op peil blijft. Er is 

begeleiding bij het kweken 
van meerdere gewassen, bij 
het op orde krijgen van hun 
financiën en er wordt 
sojameel gegeven zodat de 
alleenstaande moeders hun 
kinderen tenminste twee 
keer per dag een 
fatsoenlijke maaltijd 
kunnen geven. 
Wilt u dit zo hoognodige 
initiatief steunen door het 
overmaken van een gift dan 
kan dit via  
 
NL21 INGB 0000 0058 50  
t.n.v.Vastenactie Den Haag. 
 

Vermeld: Project Malawi.  
 

Hartelijk dank voor uw 

bijdrage! 

Diaken Jan van Steenoven, 

namens pastoraal team. 
 

                                                              

 2020 en 2021:  
 

Vanwege de coronapandemie 
heeft zowel de toediening van 
de Eerste Heilige Communie 
als van het sacrament van het 
Heilig Vormsel dit jaar in onze 
parochiekernen niet plaats 
gevonden. Het pastoraal team 
heeft besloten om deze te 
verplaatsen naar volgend jaar 
in de hoop dat we dan op een 
volwaardige wijze deze heuge-
lijke gebeurtenissen kunnen 
vieren. Als de coronamaat-
regelen het mogelijk maken, 
zullen in 2021 zowel de 
communicanten van 2020 als 
die van 2021 de mogelijkheid 
geboden worden om hun 
Eerste Communie te doen 

 Even voorstellen: 
 

Mijn naam is Jeannette Jongenelen - de Kort. 
Geboren en getogen in het Zeeuwse Goes, 
maar al meer dan 25 jaar woonachtig in het 
mooie Roosendaal. Daar heb ik samen met 
mijn man 25 jaar een transportbedrijf en 
autoverhuur gehad. Ik ben 57 jaar en ik heb 
een dochter van 24 jaar, een Jack Russell en 
twee poezen. In maart 2019 is mijn man 
overleden. 
 
Sinds 17 augustus jl. ben ik werkzaam als teamassistente voor de 
samenwerkende parochies Rucphen en Zundert, waar ik mij als 

een vis in het water voel!  
 
Op dit moment ben ik bezig met de afronding van mijn HBO-
opleiding Theologie in Utrecht. Tevens heb ik de Pastorale School 
gevolgd en heb ik in 2018 de opleiding tot Pastoraal Assistent 
afgerond. 
Mijn hobby’s zijn: lezen, muziek luisteren, creatief bezig zijn, 
poëzie lezen en schrijven, reizen, mensen ontmoeten.  
In het bemoedigen en bijstaan van mensen vind ik mijn 
voldoening. 
 
Ik ben meer dan 25 jaar vrijwilligster geweest in het pastoraat 
binnen verschillende parochies. In 2019 ben ik tevens werkzaam 
geweest voor het bisdom van Breda in Zeeland als 
projectmedewerker Jonge Gezinnen en Jongerenpastoraat. Het 
geeft mij veel vreugde om als teamassistente het pastorale team 
te mogen ondersteunen en hopelijk ook te kunnen ontlasten in 
diverse taken.  

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking, en hoop u spoedig te 
mogen ontmoeten!              Met hartelijke groet, Jeannette de Kort 

 
Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel 
 

Voor enkele parochiekernen gebeurt dat in één viering. Voor de meeste 
parochiekernen zullen er aparte Eerste Communie-vieringen zijn. De 
data daarvoor en ook voor de presentatie- en dankvieringen, zijn al met 
de communiewerkgroepen gecommuniceerd. Op sommige plaatsen heeft 
de voorbereiding al een aanvang genomen, rekening houdend met de 
beperkingen die er nu zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld ouderavonden gepland 
via MS Teams. 
Ook de Vormseldata zijn inmiddels bekend: vrijdag 23 april om 19.00 uur 
in de H. Martinuskerk in Rucphen; zaterdag 24 april om 11.00 in de H. 
Willibrorduskerk te St. Willebrord en om 19.00 uur in de H. Martinuskerk 
in Schijf. Deze data zijn in de eerste instantie bedoeld voor de 
vormelingen van 2021. Vormelingen die dit jaar niet gevormd konden 
worden, kunnen zich hierbij aansluiten. Mocht het aantal vormelingen te 
groot worden, zullen we naar een passende oplossing zoeken. Uiteraard 
is een en ander nog steeds afhankelijk van de coronamaatregelen. 
Wanneer de vooruitzichten wat gunstiger zijn, zal de parochiële 
vormselwerkgroep zich buigen over de aanmelding en voorbereiding. U 
zult daarover dan nader worden geïnformeerd. 

namens het pastoraal team, pastor Gerard Damen  
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                       16 – 30 januari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Actie Kerkbalans komt er weer 
aan, dit keer met een krachtig 
thema dat goed de noodzaak 
weergeeft van deze jaarlijkse 
actie: ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Een thema dat de 
waardevolle toekomst van de 
kerk centraal stelt. De kerk van 
morgen kan er alleen zijn, als wij 
ons daar vandaag voor inzetten.  
We hebben daar uw inzet en 
bijdrage hard bij nodig. Dit 
verzoek is noodzakelijk, want de 
inkomsten uit Kerkbalans vormen 
de financiële basis voor onze 
Franciscusparochie. Net als voor 
een huishouden is een gezonde 
financiële situatie belangrijk voor 
het voortbestaan van de kerk. 
Vandaar dat we elk jaar al onze 
parochianen om een bijdrage 
vragen.  
 

U zult begrijpen dat de Actie dit 
jaar door het corona-virus anders 
zal verlopen dan eerdere jaren, 
maar we willen hem juist nu bij u 
onder de aandacht brengen. De 
schadelijke gevolgen van het 
corona-virus, zoals eenzaamheid, 
angst en onzekerheid, kunnen 
worden verzacht door een goed 
functionerende kerk. Juist het 
verbindende aspect van kerk-zijn 
is in deze tijd heel hard nodig. 
Bovendien lopen de vaste kosten 
van de kerk gewoon door en 
worden er extra uitgaven gedaan 
om contact te houden met 
parochianen. 
 

Tussen 1 en 16 januari ontvangt u 
daarom een verzoek om bij te 
dragen. We hopen dan ook dat we 
weer op u mogen rekenen. 
Dankzij uw bijdrage kunnen we 
onze belangrijke taken blijven 
vervullen en plannen maken voor 
de toekomst, voor morgen en 
verder…  
Hartelijk dank voor uw bijdrage !! 

 
Woon(zorg)initiatief  pas-
torie en omgeving Schijf 
Een aantal jaren geleden is in 
Schijf, het idee ontstaan om 
zorgwoningen voor ouderen te 
realiseren i.s.m. een zorgver-
lener in en nabij de pastorie in 
Schijf.  
Sinds eind vorig jaar is er een 
nieuwe, andere weg ingeslagen, 
waarbij nog steeds hetzelfde doel 
voor ogen wordt gehouden, maar 
waarbij het benaderd wordt 
vanuit een CPO (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap), 
een vorm van sociale project-
ontwikkeling. Door middel van 
een haalbaarheidsonderzoek,  ge-
subsidieerd door het Rijk en  
uitgevoerd door adviesbureau 
Droomwonen 
wordt onder-
zocht, wie er 
behoefte heeft 
aan een der-
gelijke  levens-
loopbestendige 
woning en wat 
de wensen zijn. 
In januari van dit jaar, werd voor 
de doelgroep (55+) een eerste 
info-middag georganiseerd in D’n 
Hoge Dries, welke een lange lijst 
van geïnteresseerden opleverde. 
 

Ondanks deze vreemde tijd, is er  
niet stilgezeten. Op dit moment 
werken een stedenbouwkundig 
bureau en architect aan een 
onderzoek naar de mogelijk-
heden van de huidige bebouwing 
en het toevoegen van nieuw-
bouw om erachter te komen wat 
er mogelijk is aan programma.  
 

Daarnaast is het belangrijk om te 
weten wat de 49 geïnteres-
seerden in het woon-initiatief 
aan wensen hebben. Via  een 
digitale vragenlijst hebben zij dit 
afgelopen maand aan kunnen 
geven. 
In totaal hebben 22 geïnte-
resseerden aangegeven graag 
actief mee te willen denken in 
het vervolg en iedereen wil op 
verschillende manieren op de 
hoogte gehouden worden. 
 
Komende weken gaan we, 
uiteraard ‘corona-proof’ met de 
22 ‘meedenkers’ verder in 
gesprek. Het streven is om het 
haalbaarheidsonderzoek begin 
2021 af te ronden. Zodra daar 
meer over bekend is, leest u dat 
uiteraard ook hier.  
 
VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE 
Al heel wat jaren is Mevrouw Joke 
Duynstee – Vermaas (90) trouw lid 
van het kerkkoor. Maar in de mei- 
en oktobermaand is ze ook nog 
voorbidster bij het Rozenkrans-
gebed in de Lourdesgrot te Sint 
Willebrord. Om hiervoor hun 
grote waardering uit te spreken 
heeft de ParochieKernCommissie 
H. Willibrordus Mw. Duynstee op 
31 oktober in het zonnetje gezet 
met een flinke bos bloemen en 
een Heilig Hartbeeld (iets 
waarvan ze wisten dat Mw 
Duynstee dat nog wenste). Pastor 
Wim van Reen heeft dit mogen 
uitreiken en van Mw. Duynstee 
kregen we een mooi gedicht. Een 
volgende nieuwsbrief zullen we 
dit met u delen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u ook een vrijwilliger die 
een ‘zonnetje’ verdiend, geef het 
door aan het secretariaat van uw 
parochiekern! 
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Corona 
 

Medeparochianen, in het voorbije half jaar zijn wij allen 
geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Onze 
pastoor en het parochiebestuur schrijven er ook over in hun 

artikel. We hebben gezien hoe dierbaren stierven aan het virus. 
Menigeen werd ziek, sommigen zeer ernstig. Mensen moesten 
verzorgd worden in ziekenhuis of konden met hulp van familie 
en vrienden thuis blijven. We hebben ervaren hoe beperkende 
maatregelen greep kregen op ons bestaan. Ook in de kerk 
ontkwamen we niet aan regulering. We hebben na de lockdown 
van de eerste tijd een fijne zomerperiode tegemoet kunnen 
gaan, waarin we op een normalere manier vakantie zouden 
kunnen vieren en elkaar zouden mogen opzoeken. Maar al gauw 
bleek dat het virus weer om zich heen sloeg. De aantallen 
besmettingen liepen in een rap tempo op en de ziekenhuizen 
stroomden opnieuw vol. De schrik sloeg ons en velen met ons 
om het lijf. Een volgende lockdown dreigde, maar kreeg half 
oktober een iets minder streng gezicht dan de eerste set 
maatregelen. Toch werden we weer op onszelf in eigen kleinere 
kringen teruggeworpen. Een tegenvaller was dat het aantal 
kerkbezoekers teruggeschroefd werd naar 30 personen, 
waardoor het organiseren van activiteiten vrijwel stil viel. 

Inmiddels weten we per half november dat de besmettingen in 
aantal afnemen en we iets betere tijden tegemoet lijken te 
gaan. Er schijnt licht aan het einde van de tunnel, omdat er een 
veelbelovend vaccin aangeboden wordt. Het blijft echter nog 
een tijdlang een hele toer om al zolang de meest basale 
coronamaatregelen vast te houden en er niet in te verslappen. 
We hadden u ook graag een definitief overzicht van 
kerstvieringen aangeboden, maar we zullen nog even moeten 
wachten met het vastleggen van vieringen, omdat we nog wat 
onzeker zijn over de mogelijkheden tot vieren. We weten dat 
het aantal bezoekers bij de kerstvieringen beperkt zal blijven, 
maar het is nog onzeker om hoeveel kerkgangers het mag gaan. 
Wel wordt er op meerdere plaatsen in de Franciscusparochie 
gewerkt aan alternatieve manieren om in ieder geval kinderen 
en jonge gezinnen kerstmis te laten beleven. En ook hier geldt, 
dat we rekening zullen moeten houden met beperkende 
maatregelen en zullen we de veiligheid van ieder voorop 

stellen. Er is dus en blijft veel ongewis en dat maakt ons allen, 
pastores en parochianen, onzeker.  
In deze ongewisse tijden zochten en zoeken velen hun heil bij 
Maria, in gebed en bij het aansteken van een kaarsje. Vaak 
gebeurde en gebeurt dit door een Wees Gegroet uit te spreken, 
of door stamelend naar woorden te zoeken voor wat bijna niet 
uit te drukken is, en ook wordt er veel in stilte gebeden. Een 
Oma en haar kleinkind hebben de weg naar de Mariakapel 
gevonden. Een verhaaltje over hen mag ons troost bieden. 
 
 
 
 

 

Een lichtje bij Maria. 
  

Oma komt elke dag naar de kapel 
om daar een kaarsje aan te steken 
en soms wat in het schrift te 
schrijven. Op een dag gaat ze met 
haar kleindochter van 11 jaar de 
kapel binnen en doet daar wat ze 
altijd doet. Ze steekt een kaarsje 
aan. Ze schrijft ook deze keer iets 
in het schrift en gaat even zitten. 
Het meisje ziet wat Oma doet. Het 
vraagt of zij ook een kaarsje mag 
aansteken. Oma vindt dat goed en 
even later branden hun twee 
kaarsjes. Of ze ook iets in het 
schrift mag schrijven? Ja, dat mag 
van Oma. “Wat wil je schrijven?” 
vraagt ze. Het meisje wil 
schrijven: Maria, in mijn klas zijn 
kinderen ziek met corona, zorg dat 
ze beter worden en dat corona 
ophoudt. Oma zegt: “heel goed 
van jou, maar schrijf dan”: ‘Maria, 
wilt u mij helpen om altijd goed 
mijn handen te wassen en om 
ervoor te zorgen dat de stoeltjes 
in de klas niet te dicht bij elkaar 
staan?’ “Want weet je”, zegt 
Oma, “Maria kan alleen samen 
met jou iets doen. Jouw kaarsje 
brandt dus niet alleen voor Maria, 
en andere mensen, maar vooral 
ook voor jou. Maar je moet niet 
denken”, zegt Oma, “dat nu Maria 
en jij meteen corona gaan 
stoppen. Jij kunt zelf een handje 
helpen om het in de klas gezellig 
en veilig te maken voor iedereen. 
Jouw kaarsje zorgt er niet voor dat 
corona helemaal weggaat en ook 
niet dat alles in een keer helemaal 
goed en licht wordt. Jouw kleine 
lichtje zal jou eraan herinneren, 
dat je zelf een lichtje voor 
kinderen in de klas kunt zijn.”  
Het meisje glimlacht 
bij de gedachte dat 
ze zelf een lichtje 
kan zijn.  
 
 
 
 
 
 
Pastor Wim van Reen 



Vieringen op weg naar Kerstmis, 1
e
 en 2

e
 Kerstdag, Oud en Nieuw             

 Kerstavond

GULDEN MIS 17:00 u Sint Willebrord HERDERTJESTOCHT

in en rond de (zie info op site!)

H. Willibrorduskerk pastoraal team H. Willibrorduskerk

17:00 u Zegge HERDERTJESTOCHT

Gulden Mis in en rond de (zie info op site!)

H. Maria Boodschapkerk

19:00 u Sprundel Woord- en Communieviering

pastor Ria van Oorschot

19:00 u Schijf Woord- en Communieviering

pastor Gerard Damen

21:00 u Rucphen Woord- en Communieviering

H. Martinuskerk pastor Gerard Damen

21:00 u Zegge Eucharistieviering

H. Martinuskerk pastoor Hans van Geel

23:00 u Sint Willebrord Nachtmis

Eucharistieviering

H. Willibrorduskerk pastoor Hans van Geel

1e Kerstdag 2e Kerstdag

09:30 u Sprundel Woord- en Communieviering 09:30 u Schijf Woord- en Communieviering

St. Janskapel pastor Ria van Oorschot H. Martinuskerk pastor Wim van Reen

09:30 u Zegge Woord- en Communieviering 09:30 u Sint Willebrord Eucharistieviering (regionaal)

H. Maria Boodschapkerk diaken Jan van Steenoven H. Maria Boodschapkerk pastoor Hans van Geel

11:00 u Rucphen Woord- en Communieviering 11:00 u Zegge Woord- en Communieviering

H. Martinuskerk pastor Ria van Oorschot H. Martinuskerk diaken Jan van Steenoven

11:00 u Schijf Woord- en Communieviering 11:00 u Rucphen Kerstverhaal/Verteltheater

H. Martinuskerk pastor Wim van Reen H. Martinuskerk Kindje wiegen

11:00 u Sint Willebrord Woord- en Communieviering

09:30 u

H. Willibrorduskerk Pastoor Hans van Geel

Oudjaar Nieuwjaar

Schijf Oudjaarsviering 11:00 u

Woord- en Communieviering bovenregionaal

H. Martinuskerk pastor Gerard Damen H. Willibrorduskerk Pastoraal Team

De redactie van de Franciscus-Nieuwsbrief wenst u fijne Kerstdagen en een gezegend Nieuw jaar

25 

12

H. Willibrorduskerk diaken Jan van Steenoven

"Het Woord

is vlees geworden

en heeft onder

ons gewoond"

Mis op woensdag na de

derde zondag van de Advent,  

waarvan de liturgie begint 

met Rorate coeli desuper, 

opgedragen met een 

overvloed aan brandende 

kaarsen. 

Aan deze mis werd 

bijzondere kracht en 

'gouden' zegen 

toegeschreven, vanwege het 

gedenken van Maria's blijde 

verwachting.

kijk op WWW.SINTFRANCISCUSPAROCHIE.NL/VIERINGEN !!!

Sint Willebrord Eucharistieviering31 

12

17:00 u 01 

01

JOH 1:14

LET OP!: ALLE VERMELDE VIERINGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD! KIJK OP DE WEBSITE VOOR ACTUEEL NIEUWS!!

24 

12

Sint Willebrord Eucharistieviering (regionaal)

26 

12

27 

12

16 

12

19:00 u Sint Willebrord

Op weg naar Kerstmis

Eucharistieviering
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