
Dit is de website van de Sint Franciscusparochie. 

Bent u via de QR-code-poster hier gekomen, dan bent u wellicht voor het eerst hier. 

Kijk rustig even rond en zie wat wij u, naast het kerkgebouw, kunnen bieden. 

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een 
ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, 
contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen 
komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen.  
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. 

 
Wat u ook getriggerd heeft, wij willen u graag attenderen op de zorg die wij als parochie 
voor onze inwoners hebben. Ons pastoraal team kan u een luisterend oor bieden, wanneer 
u het even niet ziet zitten, wanneer u behoefte heeft aan hulp of een gesprek. 
Ook de protestantse kerk doet hier aan mee. Wij en zij zijn te bereiken op: 
 
Sint Franciscusparochie 
Pastoor Hans van Geel, pr:       06-29352765 jehmvangeel@home.nl 
Pastor Wim van Reen, pw:      06-40290899 wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl 
Pastor Gerard Damen, pw:      06-23980192 g.damen@live.nl 
Assistent-Diaken Jan van Steenoven:   06-83591622 jan.vansteenoven@kpnplanet.nl 
 
Protestantse Gemeente Zundert 
Dominee André Vlieger:      06-51600522 apvlieger@gmail.com 
 
Gereformeerde Kerk Rijsbergen: 
Dominee Hans van Winkelhoff:     06-19021077 predikant@ngkrijsbergen.nl 
  

Het is momenteel actie Kerkbalans. De jaarlijkse actie, waarmee wij 

trachten onze financiële balans op orde te krijgen. De kerken in onze 

parochie zijn gebouwd door onze voorouders. We hopen er nog jaren te 

blijven komen voor doop, Eerste Communie, Heilig Vormsel, huwelijk of 

uitvaart en natuurlijk voor de wekelijkse viering. Daar moet veel voor 

gebeuren, want we krijgen géén subsidie en toch moet de 

kachel draaien, moeten de kaarsen branden en ook de pastorale dienst- 

verlening brengt kosten met zich mee. De laatste jaren is het aantal 

bijdragers helaas dalende. Helpt u ons mee de kerk in balans te houden? 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? 

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. 
  

Kijk voor contactgegevens en rekeningnummer van uw dorp op de link onderaan deze 

pagina. Hartelijk dank, namens ons en de komende generaties. 


