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Noli me tangere
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Woord van onze pastoor:
‘Witte Donderdag en
Goede Vrijdag…
op weg naar Pasen’.

Toen Maria Magdalena op Paasochtend bij het graf kwam, was
het leeg. Ontzet was ze, de Heer was weg! Ze zag de tuinman
(dacht ze) en ging naar hem toe. Hier zouden de woorden ‘noli
me tangere’ zijn uitgesproken door Jezus. De betekenis valt het
best te omschrijven als ‘raak me niet aan’ of ‘houd je niet aan
me vast’. Alsof Jezus wil zeggen: ‘we zullen elkaar anders
moeten vasthouden’. Hoe treffend zijn die eeuwenoude
woorden in deze tijd. Ook wij zullen elkaar anders moeten
vasthouden. Nog steeds geldt er een maximum aantal bezoekers
per viering. We kunnen elkaar nog steeds geen vrede wensen in
de viering door middel van een handdruk. We moeten ook nog
steeds 1,5 meter afstand houden en voor 21:00 u thuis zijn.
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Vier Pasen &
Overwegingen op de
website

Daarom is het fijn dat u ons op dit moment vast kunt houden.
De nieuwsbrief, momenteel in uw hand, is een mooie manier
om elkaar op de hoogte te houden en de verbinding te
onderhouden die we fysiek zo node missen. We kunnen u zo op
de hoogte houden en informatie geven, die u anders vanuit de
viering mee naar huis nam. We wijzen u graag op een andere
mogelijkheid, namelijk de website. Ook daar zijn en blijven we
met elkaar verbonden.
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Franciscusroute
Fietsfotozoektocht

Ook via de livestream vanuit de Sint Bavo te Rijsbergen, wil de
parochie u graag vasthouden-op-afstand. U kunt meevieren en
de
geestelijke
communie
ontvangen.
Ga
naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/968-St-Bavo-parochie-teRijsbergen
Nu we elkaar nog niet echt mogen vasthouden willen we u
vragen: Laten we elkaar vasthouden in ons hart!
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Vieringen Goede Week
&

Corona begint het nieuwe ‘normaal’ te worden, maar we weten
ook dat we door de werkelijkheid achterhaald kunnen worden.
Alle activiteiten die in deze nieuwsbrief worden aangekondigd
kunnen afgelast worden. Raadpleeg daarom altijd onze website
voor het laatste en actuele nieuws en stand van zaken:
www.sintfranciscusparochie.nl
Redactie Nieuwsbrief

(c) Ramon Mangold / Katholiekleven.nl

De uitgestrekte armen
van Jezus aan het kruis
reiken naar ons.
Hij wil ons omarmen.
Hij brengt ons thuis.
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Aanleveren kopij

Het is en blijft vreemd en verwarrend om te leven in het Coronatijdperk. Enerzijds lijkt het wel eens alsof wij al helemaal aan “het
nieuwe normaal” gewend zijn en anderzijds went het totaal niet!
De impact op ons leven is dan ook erg groot.
Zo ook op het leven in onze parochie: vieringen met een beperkt
aantal bezoekers en veel parochianen die voor hun veiligheid niet
naar de kerk durven te komen. Overigens alle begrip hiervoor!
Vergaderingen, besprekingen die niet door kunnen gaan of via
Zoom plaats vinden. Zoals ook onze bestuursvergaderingen.
Het zal voor u geen verrassing zijn dat het bestuur grote zorgen
heeft over de parochiële financiën. De vaste lasten blijven, terwijl
de inkomsten onder zware druk staan. Geldstromen uit collectes
en intenties drogen op en wij zien helaas ook dat de
parochiebijdragen (veel) minder worden. Terwijl het geld echt
nodig is om onze kerkgebouwen en pastorale dienstverlening in de
toekomst te blijven behouden. Wij doen dan ook een dringend
beroep op u om uw parochiebijdrage te blijven geven (en indien
mogelijk te verhogen). En mocht u nog niet deelnemen: u kunt zich
te allen tijde aanmelden bij het secretariaat van uw parochiekern!
Kijk voor het adres en openingstijden op onze website. Elke gift is
welkom en daar zijn wij u dan ook zeer dankbaar voor.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat het pastoraal
beleidsplan door het bestuur werd geaccordeerd. Inmiddels zijn er
enkele wijzigingen in aangebracht vanwege de parochiefusie in de
regio Zundert. Ook deze wijzigingen zijn geaccordeerd. Het
pastoraal beleidsplan is een belangrijk document. Het pastoraal
team omschrijft hierin welke keuzes zij maakt voor de manier van
werken en vieren in onze parochie. En die zal anders zijn dan u
gewend bent! Momenteel licht het team haar plan toe aan de
diverse parochiekerncommissies.
Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer over het pastoraal
beleidsplan. Op www.sintfranciscusparochie.nl staat ook een link
naar dit plan.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september
2021. Kopij dient uiterlijk vóór 27 augustus te zijn
ingeleverd bij de redactie. Bij voorkeur per
email, tekst in Word, afbeeldingen als JPG.

Graag wensen wij u Zalig Pasen
en heel fijne Paasdagen

Parochiebestuur

Hoe kunnen we achterover leunen
als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?

bestuur@sintfranciscusparochie.nl
Voorzitter:
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Vice-voorzitter:
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Gerard Damen
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Jan van Steenoven

Namens het parochiebestuur,
Wim Gobbens, vicevoorzitter.

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar
dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf
werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en
voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf
en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt
verdeeld binnen gemeenschappen.

Even minderen voor een ander
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar
willen we als Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan
meewerken. Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten,
maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig
bestaan voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet
alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op
kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt
u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart
over alle mensen. Doe mee!! Kijk op www.vastenactie.nl
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Noli me tangere
Op deze Paasmorgen
zie ik je staan
ik kijk je aan
en jij zegt:
hou me niet vast
Noli me tangere
Noli me tangere
daar sta je dan
in een helder stralend licht
een lieve lach op je gezicht
alle pijn is verdwenen
ik kan het niet aan
Ik kan het niet aan
jou zo te zien
zo mooi, zo lichtend,
ik weet dat je moet gaan
ik wil je vasthouden
dicht tegen me aan
Dicht tegen me aan
tegen alle coronaregels in
klinkt die ene belangrijke zin:
ik hou van jou
blijf bij mij
maak me vrij
Maak me vrij
zodat ik opnieuw kan leven
met kracht
vanuit de hemel gegeven
vertrouwen
in die nieuw wereld
de huidhonger
voorgoed voorbij
fysiek gemis vervaagt

Deze Paasmorgen is anders
een nieuwe dag ontloken
de eenzaamheid doorbroken
jij leeft voort in mij
ik laat je vrij
Noli me tangere

Jeannette
de Kort

Witte Donderdag en Goede Vrijdag… op weg naar Pasen
Ruim een jaar geleden was de eerste corona-uitbraak in Nederland een feit. Wij
schrokken, maar niemand had het vermoeden waar het ons heen zou brengen. In de
weken die voorbij gingen, zagen we de situatie alleen maar slechter worden. Het
aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens nam grote vormen aan. De
angst en onzekerheid in onze samenleving waren voelbaar. Het werd stiller en onze
vrijheid werd steeds meer beperkt. De niet essentiële winkels, horeca en scholen
gingen dicht, weer open en later weer dicht. Op het moment dat ik dit artikel
schrijf, zijn de scholen en de kappers weer open. Ook voor de kerk veranderde er
veel. De gebedshuizen van hoop en kracht werden voor de mensen gesloten.
Gelukkig hebben een aantal kerken een kapel/grot waar mensen nog steeds een
kaarsje kunnen aansteken. Het aantal mensen in een weekendviering en bij een
uitvaart werd beperkt. Het is voor nabestaanden heel moeilijk en emotioneel om
hun dierbare niet de uitvaart te kunnen geven die ze gewenst hadden. Huwelijken
werden verplaatst naar 2021 en velen zijn weer doorgeschoven naar 2022. We
proberen dit jaar alle communicanten en vormelingen van 2020 en 2021 hun eerste
Heilige Communie en Heilige Vormsel te laten doen.
We vergaderen online, beperken de contacten, maar proberen wel van ons te laten
horen. Er werd in de samenleving van alles georganiseerd zoals het zingen/muziek
maken bij verzorgingshuizen, met gezinnen op zoek naar knuffelberen die mensen
voor hun ramen hadden gezet, kaarten sturen naar eenzame mensen, een praatje
op afstand, eten rondbrengen, etc. De tijd gaat verder en nu bereiden we ons voor
op het Paastriduüm beginnend met Witte Donderdag. Jezus die afscheid neemt van
zijn leerlingen met een teken van Brood en Wijn. Hij breekt het Brood en deelt het
uit. Daarmee duidt Jezus aan dat Hij voor iedereen aanwezig/present is. De
vriendschap van Jezus met ons is groot! We hoeven ons, ook in deze pandemie, niet
alleen te voelen. Veel mensen volgen de H. Mis via de televisie of livestream. Er
hebben nog nooit zoveel mensen via de media meegevierd. Zo zijn we toch met
elkaar verbonden. Hierin voel je ook de kracht van eensgezindheid. Iedereen heeft
het moeilijk en door de geestelijke verbondenheid met elkaar geeft dit kracht en
verlichting. Door de vele testen en het op gang komen van het vaccineren verschijnt
er licht aan het eind van de tunnel. Het is geen doodlopende weg. Toch valt het
niet mee om ons vertrouwen in geloof, in de overheid en in elkaar vast te houden.
Jezus reikt ons Zijn liefde aan: “Ik ben met u alle dagen van het leven”.
Na het afscheid van zijn leerlingen gaat Jezus de Hof van Olijven binnen om te
bidden: ‘Vader als U het wilt, laat deze kelk aan Mij voorbij gaan’. Met andere
woorden: laat Mij niet de weg van het lijden hoeven gaan. Maar even later zegt Hij:
‘Vader met de kracht van Uw liefde zal ik deze weg kunnen volbrengen’. Door
bespotting en vernedering wordt Hij vervolgens veroordeeld tot de kruisdood. In
het coronatijdperk zien we nog steeds veel verdriet en pijn bij nabestaanden, bij
mensen om ons heen, in de wereld. Maar ook bespotting en vernedering, omdat
mensen het coronavirus niet serieus namen/nemen.
In de media spreken virologen en artsen in de ontwikkeling/voortgang van het
coronavirus elkaar tegen en dat maakt het ook verwarrend. Dat splijt onze
samenleving. Dat brengt ons het gevoel van Goede Vrijdag. Een donkere dag waarop
we het lijden en sterven van Jezus gedenken. We staan, heel speciaal, stil bij de
mensen die getroffen zijn door het coronavirus…bij de duisternis, donkerte, leegte,
de pijn van het gemis. Is Goede Vrijdag nu het einde? Is corona nu het einde ? Jezus
heeft ons de belofte gegeven dat Hij drie dagen na zijn sterven weer zal verrijzen.
En zo is het ook gegaan. De dood heeft niet het laatste woord. Met Pasen laat Jezus
de dood achter zich. Hij leeft! Hij verschijnt aan Maria Magdalena en zijn
leerlingen….en aan ons! Durf de wereld in te kijken met ogen van hoop! Aan de
horizon zie je de verrijzenis gloren. Ook uit deze coronapandemie zullen wij
opstaan en weer leven… Vier Pasen met een hoopvol hart!
Vanuit deze gedachte wens ik u namens het pastoraal team een Zalig Pasen toe!
Pastoor Hans van Geel
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OVERWEGINGEN OP DE WEBSITE
We kunnen ons bijna niet meer voorstellen hoe het is om elkaar een hand
te geven, tegen elkaar aan te zitten, samen te zingen in een koor of met
velen samen te komen in de kerk. Covid heeft ons veel beperkingen
opgelegd.

VIER PASEN 2021
Jezus leeft, Hij is waarlijk
opgestaan! Dat is de boodschap
van Pasen. We willen dit vieren
en daar leven we veertig dagen
lang naar toe.
Het Bisdom Breda nodigt u van
harte uit om de Veertigdagentijd
bewust te beleven in de
voorbereiding op Pasen, ook al is
in 2021 nog steeds alles anders
door het coronavirus.
Bezoek onze website:
www.sintfranciscusparochie.nl
om te kijken of u gedurende deze
periode bij een van de vieringen
kunt zijn en wat u daarvoor moet
doen.
Zijn alle plekken al gereserveerd,
vier dan thuis mee, via livestream
(www.kerdienstgemist.nl) of via
de televisie bij KRO-NCRV op
NPO2.

Bij het begin van de crisis zijn 9 van de 10 kerken in onze regio’s een tijd
gesloten geweest voor vieringen. We konden wel in een lege Sint
Bavokerk eucharistie vieren via een livestream. Toen de kerken weer
open mochten konden we nog met maximaal 100 kerkgangers
samenkomen.
De gebedsruimtes moesten wel coronaproof worden gemaakt. Verplichte
looprichtingen werden aangelegd, banken om-en-om afgezet, er werden
desinfectiepompjes geplaatst en een spatscherm gemaakt om de heilige
communie uit te reiken. Kerkgangers moesten zich ook verplicht
aanmelden. De vanzelfsprekendheid van zomaar binnenlopen ging er af.
Tegenwoordig worden bezoekers aan de kerkdeur welkom geheten en
wordt hun aanmelding vastgesteld. Het welkom heten is een dierbaar
uitvloeisel van de maatregelen geworden. We ontdekken hiermee het
belang van gastvrijheid. Vrijwilligers van parochiekernen hebben veel
belangrijk werk verzet om de kerken tot veilige plekken te maken. We
zijn erg blij dat zij dit hebben willen doen en we zijn hen dankbaar dat
ze zich er nog steeds voor inzetten. We hopen natuurlijk ooit weer
ongedwongen kerk te mogen zijn. Maar tot die tijd leven we met
beperkingen en zoeken we manieren om parochianen die niet naar de
kerk kunnen of durven gaan, te betrekken bij het kerkelijke leven.
De livestream is zo’n mogelijkheid. Een andere is dat ik mijn overwegingen die ik op zondag gehouden heb op de websites van de parochies
plaats. Ik ben maanden geleden hiertoe over gegaan. Misschien bent u er
wel eens een tegengekomen. Het is mijn bescheiden poging om
parochianen te betrekken bij de zondagsviering en deelgenoot te maken
van mijn gedachten.
Ik moet u erkennen, dat ik het eerst niet goed aandurfde. Ik voelde wat
huiver om mijn woorden op internet vast te zetten. Een preek uitspreken
is anders dan een preek lezen.

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.
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Wanneer ik een preek uitspreek, kan de
sfeer van het moment van invloed zijn
op het gesproken woord. Ik wijk dan wel
af van wat ik had geschreven. Met het
plaatsen op de website kan dat niet
meer.
De eerste keren vroeg ik mij af: Wat
zouden mensen er van vinden? Zou ik
goed genoeg hebben opgeschreven wat
ik wilde zeggen? Zouden mensen het niet
verkeerd opvatten? Deed ik er goed aan
om de overweging te plaatsen? Wie zat
er op mijn woorden te wachten? Wilde
ik zelf in de belangstelling staan, terwijl
eigenlijk God behoort te spreken?
Allemaal voorbehouden die mij hadden
kunnen doen besluiten om de preken
niet te plaatsen.
Inmiddels heb ik al meerdere keren mijn
overwegingen naar de websites van de
parochies
gestuurd.
Mijn
eerste
onzekerheid heeft plaats gemaakt voor
een licht vertrouwen. Mijn woorden zijn
van mij, maar een lezer mag er een
eigen gedachte bij hebben, ook als die
afwijkt van die van mij.
Ik hoop dat wie mijn overwegingen
voorbij ziet komen, ervan uit zal gaan,
dat ik als voorganger mijn hart en hoofd
wilde laten spreken omwille van de
wijngaard des Heren. Ik hoop ook dat ik
met mijn gedachten u, lezers, een
beetje op weg mag helpen in het
stilstaan bij uw eigen geloofs- en
levensvragen.

Gebed van Franciscus,
aangepast naar de 40-dagentijd

Heer, leer mij deze veertigdagentijd,
na te gaan, hoe ik als volgeling van Jezus,
mijn medemens kan bijstaan.
Maak mij een instrument van uw vrede,
waar haat het hart verscheurt.
Laat mij liefde brengen, waar wordt beschuldigd.
Laat mij vergeving schenken, waar verdeeldheid
mensen van elkaar vervreemdt.
Heer, leer mij deze veertigdagentijd,
te ontdekken, hoe ik, als volgeling van Jezus,
mijn medemens kan verlichten.
Laat mij eenheid stichten, waar twijfel knaagt.
Laat me geloof brengen, waar dwaling heerst.
Laat me waarheid uitdragen,
waar wanhoop tot vertwijfeling voert.
Heer, leer mij deze veertigdagentijd,
de weg te vinden, hoe ik, als volgeling van Jezus,
mijn medemens kan opbeuren.
Laat hoop doen herleven, waar droefenis neerslachtig maakt.
Laat me vreugde brengen, waar duisternis het zich beneemt.
Heer, leer mij deze veertigdagentijd,
rust te vinden, om bij mezelf te onderzoeken,
hoe ik, als volgeling van Jezus, zou moeten zijn.
Maak dat ik niet zozeer zoek
om getroost te worden, als wel om te begrijpen.
om bemind te worden, als wel om te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken.
en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven.
Heer, help ons samen met alle mensen in onze Franciscusparochie deze veertigdagentijd, de goede weg te vinden.

Pastor Wim van Reen

Liturgiecommissie Sint Franciscusparochie
ook te vinden op onze website!

H.Hartbeeld in Martinustuin Rucphen.
Eerder hebt u hier al kunnen lezen over de restauratie van
het monumentale H. Hartbeeld van Rucphen.
Inmiddels is de restauratie klaar en staat het beeld op zijn
definitieve plaats achter tegen de Martinuskerk in het
dorpspark van Rucphen.
Overigens leuk te weten dat de gemeente dit dorpspark
de naam “Martinustuin” heeft gegeven. De aanleg is zo
goed als klaar en in dit voorjaar wordt de tuin aangeplant.
Het is de bedoeling dat pastoor Hans van Geel dit beeld
zal inzegenen na de viering op zondag 20 juni waarin wij
het feest van het Heilig Hart vieren .
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Eerste Heilige Communie
Vorig jaar hebben we de vieringen van de Eerste Communie verplaatst naar dit kalenderjaar, in de hoop dat we ze
dit jaar op de vertrouwde manier zouden kunnen vormgeven. Helaas is de verwachting dat de beperkende
maatregelen nog wel een tijd voort zullen duren. Daarom zijn de communiewerkgroepen gaan nadenken over een
plan B. Als pastores hebben we gezegd dat we de eerste communievieringen dit jaar door zouden laten gaan, zo
nodig in aangepaste vorm. Dit heeft geresulteerd in de volgende aanpassingen:
• De presentatievieringen gaan niet door. In verschillende kernen vindt de presentatie nu plaats via filmpjes op
Teams, gestuurd aan de ouders of met alleen de communicanten.
• Sommige groepen zullen gesplitst worden in kleinere groepen, zodat in ieder geval de ouders aanwezig kunnen zijn.
Op sommige plaatsen wordt een livestream gebruikt om overige familieleden mee te kunnen laten kijken.
• De voorbereiding vindt (vooralsnog) digitaal plaats.
De planning is nu als volgt:
kern
jaargang 2020
jaargang 2021
Sint Willebrord 10 apr 2021 11 apr 2021 3 jul 2021 18 sep 2021 19 sep 2021
12:30 en
13:00 u
10:00 en 13:00 u
13:00 u
14:00 u
11:15 u
Rucphen
13 mei 10:30 en 13:00 u (mogelijk gesplitst in groepen)
Sprundel
15 mei 10:30 en 13:00 u (mogelijk gesplitst in groepen)
Zegge
11 sep 2021 10:30 u
Schijf
verplaatst naar 2022

Pastor Gerard Damen

Meimaand 2021 Zegge
Moeder Maria is er gelukkig altijd. Wat hebben veel mensen in deze moeilijke coronatijd steun weten te vinden bij
Maria. Er gebeurden wondertjes, waarbij mensen toch herstelden vanuit een slechte gezondheidssituatie. Maar nog
belangrijker was er de steun voor iedereen: het weten dat je er niet alleen voor staat. Bij moeder Maria staat de
deur altijd open. Ook dit jaar kan in Zegge de meimaand niet hetzelfde worden gevierd als in 2019 en daarvoor, maar
er is gelukkig al wel wat mogelijk.
zo
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do
19:00 u

6

vr
19:00 u

7

18:45 u

Eucharistie-viering Rozenhoedje in

Eucharistie-

Woord- en
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27 19:00 u

Eucharistie-viering Eucharistie-

Eucharistie-

Woord- en

in kerk *

viering* in kapel

Communie-viering* Communie-viering kapel of kerk

of kerk

in kapel of kerk

kapel of kerk

kapel of kerk

viering in kerk *

19:00 iu

Mariale Woord- en Rozenhoedje in

19:00u

19:00 u

Eucharistie-viering Rozenhoedje in

20 19:00 u

kapel of kerk
21 18:45 u

Mariale Woord- en Rozenhoedje in

28 18:45 u

Mariale Woord- en Rozenhoedje in
in kapel of kerk

30 7:00 & 9.00 u 31 19:00 u
Eucharistie-viering Eucharistie-

*: voorafgegaan door Rozenhoedje

in kerk *

viering ter

NB. er zijn in de Meimaand géén vieringen op zaterdag

afsluiting* in kerk

Voor aanmelding en laatste info: www.sintfranciscusparochie.nl

Franciscus van Assisi:

Daar waar naastenliefde is en wijsheid, is geen angst of onwetendheid
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Nieuws uit de Sint Franciscusparochie
Meimaand in Sint Willebrord
in parochiekern Rucphen.
Onder meer door het verspreiden en
weer bij u thuis ophalen van de
Vastenzakjes, hebben wij sinds jaar
en dag, in onze kern, uitgebreid
aandacht besteed aan de jaarlijkse
Vastenactie
Vanwege corona doen wij het dit jaar
anders: de zakjes worden tegelijk
met deze Paasnieuwsbrief verspreid.
Wij vragen u om, voor 12 april,
de gevulde zakjes
òf in de bus in de kerk te doen
òf in de brievenbus te doen bij een
van de volgende adressen:
• St. Martinuskerk
Raadhuisstraat 3
• Fam. Goutman
Turfberrie 9
• Fam. Struijs
Burg. Antonissenstraat 62
Fam Lahaije
Rubensstraat 5
• Fam Gobbens
van der Zijpedreef 45
Namens de Vastenactie:
hartelijk dank voor uw gift!

Het programma is nog volop in ontwikkeling.
Wij raden u aan om onze facebook-pagina, website
en posters goed in de gaten te houden!!
De H. Willibrorduskerk bestaat dit jaar 95 jaar!

Nieuws uit parochiekern Schijf
Mijn naam is Tosca Goorden en ik ben actief als voorzitter van de
parochiekerncommissie Schijf. Ook ben ik gastvrouw in de kerk van Schijf
sinds de Corona maatregelen van toepassing zijn.
De kerk van Schijf heeft een vaste kern met trouwe bezoekers. Het valt
meteen op als er iemand van deze mensen een keer niet aanwezig is.
Sinds het Corona-virus grip op ons heeft, hebben we in onze kerk ook maatregelen genomen om toch de mensen welkom te kunnen heten. Dat is ons
goed gelukt. Zo maken we gebruik van het Supersaas registratiesysteem. In
het begin had dit aardig wat voeten in aarde, want we kwamen iedere keer
net wel of net niet over de grens van maximaal 30 personen terecht. Toch
zeker met de feestdagen gaf dit wat extra spanning. Maar de vrijwilligers
die zich hier mee bezighouden zijn er iedere keer weer uit gekomen. Dank
daarvoor.
Ondanks de koude periode die we achter de rug hebben blijven de mensen
onze kerk goed vinden. Niet alleen de vaste kern maar ook de mensen die
misintenties hebben aangevraagd.
De diensten worden iedere keer opgeluisterd door een cantor. Het is erg fijn
dat dit mogelijk is. We hopen uiteraard dat, nadat wij Corona beter de baas
zijn, we onze zangkoren weer mogen begroeten.
Helaas moeten we mededelen dat er dit jaar geen Eerste Heilige
Communieviering zal zijn. Dit in verband met Corona. Maar ja,
voorzichtigheid is geboden en gezondheid staat voorop.
Het is een bijzondere tijd en daarom wil ik iedereen heel veel sterkte
toewensen. Dat we goed naar elkaar omzien en een helpende hand bieden
daar waar het nodig is.

St Franciscusroute start Fietsfotozoektocht
Na de lancering van de Sint
Franciscusroute op 4 oktober 2020
staat op 18 april 2021 de start van de
Fietsfotozoektocht op het program.
Een evenement waarbij iedereen
afzonderlijk start zodat het ook in
deze tijd van corona veilig kan zijn.
U volgt de bewegwijzerde Sint
Franciscusroute, een 38 km. lange
route, die u voert langs religieuze
erfgoedpareltjes en mooie natuur van
onze vijf kerkdorpen. Het is een route
waarbij inspanning, bezinning en
ontspanning samengaan.
De route is volledig bewegwijzerd met
gekleurde routebordjes met daarop
de Heilige Franciscus.

Op deze feestelijke dag op 18 april zullen de
kerken in St. Willebrord, Zegge, Rucphen,
Schijf en Sprundel open zijn van 12.30 tot 14.30
uur. Tevens hopen wij dat plaatselijke
muziekverenigingen deze dag muzikaal mogen
en kunnen opluisteren. Bij voorkeur buiten,
want we hopen op goed weer.
Deelnameformulieren zijn te verkrijgen in de
vijf kerken in de Gemeente Rucphen en bij
diverse adressen in de gemeente Rucphen waar
de opvallende poster van de Fietsfotozoektocht
Sint Franciscusroute voor het raam hangt.
Deelnemen kan van 18 april tot 1 december
2021. De kosten voor het deelnemen aan de
Fietsfotozoektocht zijn € 3 per deelnameformulier. Deelnemers maken kans op een
dinerbon ter waarde van € 100.
De organisatie is in handen van Parochie Sint
Fransciscus: Helen van Oosterhout en Beleef
Sprundel: Ad van de Sande, Jac van Trijp en Jan
van den Broek Jzn.
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DOE MEE !!!

Vieringen Palmzondag en Pasen
Palmzondagviering met palmwijding
27 17:00 u Sprundel
03
Sint Janskapel
19:00 u Sint Willebrord

Eucharistieviering
pastoor Hans van Geel

Eerste Paasdag
04 9:00 u
04

Sint Willebrord

Eucharistie-viering

H. Willibrorduskerk

pastoor Hans van Geel
Woord- en Communieviering

Eucharistieviering

Zegge

H. Willibrorduskerk

pastoor Hans van Geel

H. Maria Boodschap-kerk pastor Gerard Damen

Schijf

Woord-en communieviering

9:30 u

H. Martinuskerk

pastor Wim van Reen
Woord-en communieviering

10:30 u Rucphen

28 09:00 u Zegge
03
H. Maria Boodschap-kerk
10:30 u Rucphen
H. Martinuskerk

pastor Wim van Reen

Schijf

Woord- en Communieviering

H. Martinuskerk

em-pastor Ria van Oorschot
Woord- en Communieviering

H. Martinuskerk
11:00 u Sprundel

Woord-en communieviering
Diaken Jan van Steenoven

Sint Janskapel

pastor Gerard Damen
Woord- en Communieviering
em-pastor Ria van Oorschot

Vieringen Paastriduüm en 2e Paasdag
De vieringen van het Paastriduüm zijn te
volgen via de livestream vanuit Rijsbergen:

Er zijn speciale 'kindervieringen' met
marionetten-spel, door Pastor Gerard Damen
en zijn vrouw Ineke, te zien op:

www.kerkdienstgemist.nl/stations/968-St-Bavo-parochie-te-Rijsbergen
01 19:00 u Rijsbergen
04

Witte Donderdagviering
pastoor Hans van Geel

Sint Bavokerk
02 19:00 u Rijsbergen
04

met pastoraal team
Kruisverering

Sint Bavokerk

met pastoraal team

03 21:00 u Rijsbergen
04
Sint Bavokerk

pastoor Hans van Geel

Paaswake
pastoor Hans van Geel
met pastoraal team

27 17:00 u livestream
03
PalmPasenPop gaat door!
03 17:00 u Livestream
04
PaasPop gaat door!
05 11:00 u Rijsbergen
04
Sint Bavokerk

Zegen in Lockdown-tijd
Zegen deze dag
De mensen die niet naar buiten kunnen
De mensen die zich opgesloten voelen
De mensen die opgesloten zijn
Zegen deze dag
De mensen die opgesloten zijn in zichzelf

komt uit:

De mensen die zich ingesloten voelen
De mensen die ruimte en adem zoeken
Zegen deze dag
De mensen die naar buiten kunnen gaan
De mensen die elkaar groeten
De mensen die elkaar ruimte geven
Marinus van den Berg

verkrijgbaar bij www.adveniat.nl
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Woord- en Communieviering
pastor Wim van Reen

