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Geen plaats in de herberg 
 

Omdat Keizer Augustus wilde weten hoeveel mensen er in zijn 

rijk woonden, liet hij een volkstelling houden. Ieder moest zich 

laten registreren in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. 

Zo trokken Jozef en zijn hoogzwangere Maria naar Bethlehem.  
 

Omdat een dictator/een regime op macht belust is, moeten 

mensen hun huis en haard verlaten om naar veilige(re) oorden 

te trekken of af te reizen naar zelfs een ander land.  
 

Zeg eens eerlijk: zouden wij plaats hebben in ons huis om een 

zwangere vrouw onderdak te geven? Om een vluchteling op te 

nemen die alles heeft achtergelaten wat hij bezat, om zijn 

gezin een beter en veilig leven te geven? Hoe zouden wij 

reageren wanneer we onderdak nodig hebben?  
 

Alweer worden we geconfronteerd met maatregelen met 

betrekking tot corona. Nog steeds vinden we het niet normaal 

dat we afstand moeten houden en mondkapjes moeten dragen 

voor elkaars veiligheid. 
 

In onze kerken hebben we afgelopen jaar mensen bij de deur 

verwelkomd. Ook om ze te wijzen op de regels, maar dat heeft 

er voor gezorgd dat we onze kerkgangers bij naam leerden 

kennen en wisten waar ze woonden. Mensen welkom heten, een 

boekje meegeven en ook weer gedag zeggen. De negativiteit 

van een opgelegde regel, hebben we kunnen omzetten in de 

positiviteit van kennismaken met de ander, waarvan we eerst 

de naam niet wisten. De deuren van de kerk gingen letterlijk 

open om lucht binnen te laten en om te ventileren. Ze gingen 

ook figuurlijk open om mensen die wilden vieren van harte 

welkom te heten. Zouden we zo ook de deuren van ons hart 

open kunnen zetten om mensen die het veel minder hebben als 

wij, welkom te heten. Met ze te delen en voor elkaar te zorgen. 

Mogen we u weer welkom heten in onze kerk? Dat zouden we 

graag doen! Er is plaats in onze herberg! Het wordt Kerstmis! 
 

kijk voor actueel nieuws m.b.t. de vieringen op: 

www.sintfranciscusparochie.nl           Redactie Nieuwsbrief 
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Nieuws vanuit het Parochiebestuur 
 

Voor onze parochie is het een zeer bewogen jaar geweest. Niet 

alleen vanwege de COVID-19 maatregelen en beperkingen maar 

ook voor het bestuur en de parochiekern commissies.  

Binnen het parochiebestuur hebben we vanwege het rooster van 

aftreden afscheid moeten nemen van Wim Gobbens als vice-

voorzitter en Andre Goutman als penningmeester. Namens de 

parochianen, vrijwilligers, leden van de PKC’s en het bestuur 

van de Sint Franciscusparochie wil ik hen bedanken voor hun 

toewijding en inzet voor onze parochie. Helaas vanwege privé 

omstandigheden hebben we ook afscheid moeten nemen van 

Sylvia Vergouwen, waaraan de bouwzaken van de parochie-

kerken als bestuurslid waren toevertrouwd. Ook Sylvia willen 

we hartelijk danken voor haar inzet en toewijding. 
  

Aan het besluit om een parochiekerk binnen de Sint Franciscus- 

parochie aan te wijzen, is veel overleg vooraf gegaan en was 

het uiteindelijk ook geen gemakkelijk besluit. Besloten is om 

de H. Willibrorduskerk van Sint Willebrord als parochiekerk aan 

te merken voor de wekelijkse eucharistievieringen. Daarnaast 

heeft het bestuur de nadrukkelijke wens uitgesproken om elke 

dorpskerk in onze gemeente  voor de parochianen toegankelijk 

te houden. Echter met een krimpend pastoraal team, een 

terugloop aan kerkbezoekers en vrijwilligers, stijgende kosten 

en dalende inkomsten wordt het toegankelijk houden van onze 

kerken de komende jaren een grote uitdaging.  

Een andere belangrijke opgave in onze parochie is het 

verkleinen van de kloof tussen de kerk en de veranderende 

maatschappij. We willen kinderen, jongeren en ouderen weer 

enthousiast krijgen voor het geloof en dat iedereen, jong en 

oud, zich thuis voelt in het huis van God. Door 

parochievernieuwing of wel het uitdragen van de missionaire 

kerk hopen we voor een ieder antwoord te kunnen geven op de 

vraag: “Wat betekent God en Jezus Christus voor mij ?“ 
  

Namens het parochiebestuur  

en de parochiekerncommissies                             Eugène Rokx 

wens ik iedereen Fijne Kerstdagen                     vice-voorzitter 

en een Gezond 2022 toe.  
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     Van chaos naar rust… 

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de voortgang en uitwerking 
van het pastoraal beleidsplan, waarin staat dat er in beide parochies een parochiekerk 
aangewezen gaat worden. Deze parochiekerk is de ‘moederkerk’ van de vijf kernen. 
Zij houdt ‘haar kinderen’ bij elkaar en de kinderen komen graag bij haar op bezoek. 
Zo voeden zij elkaar. In de overige 4 kerken komen parochianen momenteel om de 
week bij elkaar om te vieren.  
Elke verandering levert onrust op bij mensen. Emotie speelt daarbij een grote rol: “in 
de kerk van ons dorp ben ik gedoopt; heb ik mijn communie gedaan; ben ik getrouwd; 
heb ik een geliefde begraven”. Natuurlijk begrijpen we de emoties die hiermee 
gepaard gaan en zouden we niets liever willen dan dat alle kerken open blijven én dat 
er niets hoeft te veranderen én dat we voortgaan op dezelfde weg. De realiteit 
noodzaakt ons echter een andere koers te gaan varen. Het kerkbezoek wordt steeds 
lager en kijkend naar de gemiddelde leeftijd kunnen we niet anders dan concluderen 
dan dat er over ruim vijf jaar bijna niemand meer in de kerk zit. Daarnaast worden de 
kosten van gas/water/licht steeds hoger. De inkomsten dalen en het onderhoud aan 
de kerkgebouwen wordt schrikbarend duur. Hier komt nog bij dat we te maken hebben 
met een steeds kleiner wordend pastoraal team. Dit alles maakt dat we niet anders 
konden, dan fuseren tot de parochie Christus Koning en de Sint Franciscusparochie. 
We zullen op termijn ook kerkgebouwen moeten sluiten. Dit is voor alle betrokkenen 
een pijnlijk proces, getuige de vele parochies in het land en ons bisdom die ons reeds 
voorgingen op deze moeizame wegen.  
 

Onder bovenstaande omstandigheden wordt het ook nu weer Kerstmis. 
Zal het dit jaar een andere Kerstmis worden dan gebruikelijk? Vorig jaar zaten we met 
de coronamaatregelen en dit jaar wordt het wéér spannend. Wanneer u dit leest 
zouden er zomaar weer beperkende coronamaatregelen van kracht kunnen zijn. Het 
leven verloopt altijd anders dan we voor ogen hebben.   
Maria, het jonge meisje uit Nazareth, had zich haar leven ook anders voorgesteld. Zij 
had zich net als andere mensen een beeld gevormd van hoe haar toekomst er uit zou 
gaan zien. Engel Gabriël kwam echter roet in het eten gooien: God had andere plannen 
met haar. Hij had haar uitverkoren om Moeder van Jezus te worden. Na alle vragen en 
onzekerheden die op haar pad kwamen, sprak ze in gelovig vertrouwen tot haar Heer: 
“Mij geschiede naar Uw Woord”.  Met andere woorden: als God met mij deze weg wil 
gaan, zal ik met Zijn hulp dit kunnen aanvaarden en volbrengen. Zo werd aan de 
heilsgeschiedenis van God met mensen, die begonnen was met Abraham, in Maria een 
nieuw hoofdstuk toegevoegd als Moeder van onze Verlosser. “Mij geschiede naar Uw 
Woord”, realistische woorden van Maria die ook op ons van toepassing mogen zijn. De 
huidige missionaire weg, die God met ons in vertrouwen wil gaan, kunnen wij alleen 
volbrengen als we sámen blijven en eensgezind ons geloof belijden en vieren. Eén 
Herder, één kudde. Aan verdeeldheid hebben we niets.  
Hoe de toekomst eruit zal gaan zien weet ik ook niet, maar ik vertrouw erop dat God 
erin zal voorzien. De geboorte van het Kerstkind mag een nieuw begin zijn van een 
missionaire parochie: een parochie die niet alleen op zichzelf en naar binnen is 
gericht, maar ook en vooral betrokken wil zijn op maatschappelijke vragen en noden, 
een parochie die gastvrij is en mensen verwelkomt die zoeken naar zin in hun bestaan. 
Een parochie waar jonge gezinnen samen mogen komen om vreugdevol te leren over 
geloof en kerk. Een parochie waarvan de parochianen zich leerlingen van Christus 
zullen noemen. 
Ik wens ons samen toe, dat het Kerstkind de chaos mag doorbreken en rust binnen mag 
laten in onze mooie parochies Christus Koning en Sint Franciscus. 
 
Ik wens u namens het pastoraal team  
een Zalig en hoopvol Kerstmis  
en een gezegend Nieuwjaar.   Pastoor Hans van Geel 
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Nieuws uit Sprundel 

HERDENKING 100 JAAR 

KERKGEBOUW  

Op  12 juni 1922 werd de 
eerste steen gelegd voor een 
nieuw kerkgebouw. We kun-
nen het ons nu bijna niet meer 
voorstellen, maar toen was het 
kerkgebouw te klein en was er 
meer ruimte nodig.  
Bijna een jaar later is op 14 
mei 1923 de kerk gewijd door 
bisschop Hopmans.  
Inmiddels is het kerkgebouw 
ingrijpend verbouwd en omge-
vormd tot een Dorpshuis en 
een kapel.  
Toch willen we herdenken dat 
dit voor Sprundel beeld-
bepalend gebouw 100 jaar oud 
is. Een werkgroep is bezig met 
de voorbereidingen voor deze 
herdenking. Een jaar lang 
zullen er allerlei activiteiten 
zijn in het teken van dit 
jubileum.  De start van het 
feestjaar zal zijn met de St. 
Jansviering 25 juni 2022. Er 
wordt gedacht aan een 
historische optocht, aan het 
uitoefenen en laten zien van 
oude ambachten die een 
relatie hebben met de bouw 
van een kerk, aan een Bour-
gondische dag en enkele 
activiteiten op zondagmid-
dagen zullen ook ingekleurd 
worden door deze herdenking. 
De Heemkundekring denkt na 
over het uitbrengen van een 
boekje met de geschiedenis en 
ook de tentoonstelling zal in 
het teken staan van het 100-
jarige kerkgebouw. De afslui-
ting van dit speciale jaar zal 
zijn tijdens een feestelijke 
viering in de St. Janskapel op 
zondag 14 mei 2023. 
Wij houden u op de hoogte via 
de website, Facebook pagina 
en de Rucphense Bode.  
Als u ideeën hebt voor een 
leuke activiteit en/of oude 
foto’s die u wilt uitlenen: 
neem aub contact op met de 
parochiekern Sprundel: 
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl 

Mag ik me even voorstellen? 
Aangenaam kennis te maken! Mijn naam is 

Ad Goossens en ik ben, door de Bisschop 

van Breda, m.i.v. 1 juni jl. benoemd als de 

nieuwe penningmeester van het bestuur 

van de Sint Franciscusparochie. Mijn voor-

ganger, André Goutman, bereikte de leef-

tijd waarop hij volgens het bestuurs-

reglement geacht werd af te treden. 

Hierdoor kwam de functie van penning-

meester vrij, die ik met evenveel 

enthousiasme en energie, net zo goed ga 

proberen in te vullen als André, dat al die jaren gedaan heeft. 

In het kort iets over mezelf. Ik werd 63 jaar geleden, geboren in Sint 

Willebrord, maar woon al sinds mijn tweede levensjaar in Rucphen. Al 

ruim 41 jaar ben ik gelukkig getrouwd met Mary. Samen hebben we twee 

volwassen kinderen, die het ouderlijk huis al geruime tijd geleden 

verlaten hebben.  

Tot mijn (vervroegde) pensionering, vorig jaar november, heb ik gewerkt 

in het basisonderwijs. Eerst als onderwijzer, vervolgens als directeur en 

tot slot als bovenschools directeur en als directeur-bestuurder. In deze 

laatste functie heb ik veel ervaring opgedaan in het besturen van een 

organisatie en het beheren van de financiën ervan. In de kerkorganisatie 

ben ik echter nog behoorlijk ‘groen’. Gelukkig weet ik me gesteund door 

de vele vrijwilligers, waarvan er sommigen al vele tientallen jaren actief 

zijn in onze parochiekernen.   

 

De Rooms-Katholieke Kerk staat voor grote uitdagingen, waaraan ik mijn 

bescheiden bijdrage wil leveren. Veel mensen zijn op zoek naar zingeving 

in hun leven, maar toch neemt het kerkbezoek af. Onze kerkgebouwen 

worden te groot en de exploitatie van onze parochie(kernen) staat onder 

druk. Voor het in standhouden van onze parochie, zijn wij voor een 

belangrijk deel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. 

We ontvangen jaarlijks van alle parochiekernen bij elkaar, ongeveer 

€130.000,- aan parochiebijdragen. Gelukkig zijn er ook nog wel andere 

inkomsten, zoals de opbrengsten van collectes, plaatsengeld, de 

begraafplaatsen, verhuur en andere inkomsten. De totale inkomsten voor 

onze parochie bedroegen in 2020 bijna € 400.000,-. Een aanzienlijk 

bedrag, maar als je bedenkt dat we hiervan, voor de vijf parochiekernen 

personele kosten, onderhoud en schoonmaak van onze gebouwen en 

begraafplaatsen, energiekosten, verzekeringen en allerlei andere kosten 

moeten betalen, begrijpt u vast dat ook onze parochie het steeds 

moeilijker krijgt om rond te komen en moet interen op onze spaargelden. 

De totale kosten bedroegen vorig jaar namelijk ruim € 461.000, zodat er 

een negatief resultaat was van ruim € 61.000!  

Mocht u nog geen parochiebijdrage betalen, dan beveel ik dat van harte 

bij u aan. Als u al wel een bijdrage betaalt, en wilt u overwegen om deze 

te verhogen, dan is dat natuurlijk ook zeer welkom. Als u meer informatie 

wenst of vragen heeft over het voorgaande, neem dan contact op via: 

secretariaat@sintfranciscusparochie.nl  of bezoek het spreekuur van uw 

parochiekern.  

Kijk op www.sintfranciscusparochie.nl voor de openingstijden en 

contactgegevens. 
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Mag ik me even voorstellen?  
Mijn naam is Eugène Rokx, 52 jaar, 

getrouwd en vader van een lieve 

dochter. Ik ben geboren en getogen in 

Sint Willebrord en ben opgegroeid in 

een traditioneel agrarisch gezin. 

Vanwege mijn interesse in de landbouw 

heb ik gestudeerd aan de Agrarische 

Hogeschool in Den Bosch en heb na het 

afstuderen een MBA-opleiding gevolgd 

aan de European University. 

Na wat rondzwervingen ben ik uiteindelijk teruggekeerd naar Sint 

Willebrord en heb de tuinbouwactiviteiten van mijn ouderlijk bedrijf 

voortgezet met als specialiteit asperges. Dankzij mijn kennis en 

ervaring in het bewaren van agrarische producten ben ik sinds 2013 

nauw betrokken bij onderzoek naar nieuwe bewaartechnieken en bij 

het adviseren van fruittelers om de bewaring te verbeteren. 

 

Om iets voor de samenleving te betekenen heb ik tijdens mijn 

loopbaan diverse bestuursfuncties bij verschillende organisaties 

vervuld, zoals bij de ZLTO, ondernemersvereniging Willebrord 

Promotion, Waterschap Brabantse Delta en in de ledenraad van 

Rabobank de Zuidelijke Baronie. 

Op een zekere dag, afgelopen zomer, ben ik benaderd door pastoor 

Hans van Geel om een gesprek te hebben over de toekomst van onze 

parochie. Alhoewel ik geen regelmatige kerkganger ben, ligt de 

toekomst van de parochie mij erg na aan het hart. Het voortbestaan 

van onze kerken in de dorpskernen hangt, als gevolg van stijgende 

kosten, tekort aan pastorale beroepskrachten, een sterk dalend 

aantal kerkbezoekers en dalende inkomsten, aan een zijden draadje. 

In mijn functie als vicevoorzitter van de Sint Franciscusparochie, 

hoop ik samen met het parochiebestuur, bestaande uit bekwame, 

enthousiaste en gedreven leden, maar ook met de 

ParochieKernCommissie en alle vrijwilligers de schouders eronder te 

zetten om jong en oud enthousiast te krijgen voor onze parochie en 

overtuiging. 

 

Nieuws uit Sint Willebrord 

Gulden Mis 
Op de woensdag ná de derde zondag van de advent 

vindt al verschillende jaren de Gulden Mis plaats. 

In deze viering wordt stil gestaan bij de blijde 

verwachting van Maria. Er wordt gevierd bij enkel  

kaarslicht en de smeekbeden die men, in deze mis, 

tot Maria richt worden geacht te worden verhoord. 

Vandaar de naam Gulden (gouden) Mis. In het verleden oefende de 

Gulden Mis een bijzondere kracht uit op mensen wier naasten op zee 

waren of die in nood verkeerden. Wie kent er nu niemand in nood? 

U bent welkom: 15 december 19:00 u in Sint Willebrord. 
 

Alpha-cursus 
Sinds begin september is 

er in de pastorie van 

Zundert de eerste Alpha-

cursus voor de parochie 

Christus Koning én de Sint 

Franciscusparochie van 

start gegaan. Na een korte 

try-out in juni van dit jaar 

zijn Ingrid, Jeannette, Ton 

en Wim voor ‘het echt’ 

gestart. In eerste instantie 

was het even spannend óf 

er wel mensen op af 

zouden komen. Na een 

stukje in de Bodes van 

Zundert én Rucphen meld-

den zich uiteindelijk liefst 

10 deelnemers. 

Voor een eerste  

cursus een heel 

mooi aantal. 
 

Elke maandag komen ze 

tegen 18:00 u bij elkaar. 

Praten gezellig even bij en 

beginnen met samen eten. 

De week wordt doorge-

nomen, lief en leed wordt 

gedeeld en na het toetje, 

volgt een inleiding dmv 

een filmpje of, liever nog, 

een spreker over diverse 

onderwerpen. Zoals: Is er 

meer?, Wat maakt mij 

gelukkig?, Wie is Jezus 

voor mij?. Hoe bid ik? etc. 

Het gesprek is laag-

drempelig en draait om 

uitwisseling, waardoor 

men weer  meer betrokken 

bij en bewust wordt van 

het geloof. Het is absoluut 

géén bijbel- of geloofs-

cursus! De planning is om 

in het voorjaar een nieuwe 

cursus te starten in Sint 

Willebrord. Doe je mee? 
  

Mail naar:  

alpha-ruzu@outlook.com 
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Sint Franciscusroute 

Fietsfotozoektocht 2021 

U heeft nog maar even!!! 
Velen gingen u voor, maar als u nog 

graag meedoet heeft u nog maar tot 1 

december 2021 de gelegenheid de 

Fietsfotozoektocht te fietsen en mee te 

dingen naar een van vijf dinerbonnen. 

Deze bonnen à € 100,- zijn te besteden 

bij - Brasserie de Pastorie in Sprundel 

     - Eeterij ’t Heike in Sint Willebrord 

     - Het Wapen van Nassau in Rucphen 

     - Kir Royal in Schijf 

     - Café Zaal Kerkzicht in Zegge 

die deze fietsfotozoektocht mede 

mogelijk hebben gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fietsfotozoektocht-setjes zijn te 

koop, à € 3,-, bij vele winkeliers in de 

gemeente Rucphen met de herkenbare 

poster.  

De trekking van de prijs zal geschieden 

door de organisatie. Zij zullen een fiets-

tocht maken langs de vijf horeca-

gelegenheden waarbij ze een ‘biking-

diner’ houden. In iedere gelegenheid 

wordt er een deel van een diner 

geserveerd en wordt er door de eigenaar 

van de locatie een dinerbon getrokken. 

De uitslag met daarbij foto’s van de 

trekking zullen vanaf 20 december te 

vinden zijn op de website van onze 

parochie:  sintfranciscusparochie.nl of 

op beleefsprundel.nl  

Wij wensen u een mooie en inspirerende 

tocht toe. Veel succes! 

Zie nog een tip elders in deze 

nieuwsbrief! 

 

Nieuws uit Sint Willebrord 

Twee diocesane onderscheidingen 
In de Sint Franciscusviering 2021 hebben Janny Siemons - de 
Rooij (rechts) en Gerrie Verlaar – Snoeren (links), uit handen 
van Pastoor van Geel, een diocesane onderscheiding gekregen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto K. Wagener 
Beide dames zijn vrijwilliger in de parochiekern van de  
H. Willibrordus - Sint Willebrord van de Sint Franciscusparochie. 
 
Janny is geboren en woont (weer) in Sint Willebrord en kreeg 
de onderscheiding voor haar inzet in respectievelijk het 
parochiebestuur van de H. Willibrordus-parochie (tot aan de 
fusie) en het parochiebestuur van de Sint Franciscusparochie 
(na de fusie). Verder ook als lid van de ParochieKernCommissie. 
Janny is al jaren gastvrouw op het parochiecentrum waar zij op 
haar eigen en humorvolle wijze klaar staat voor haar mede-
parochianen. Zij is een hele grote hulp voor parochie-assistente 
en pastoraal team, die zelden een tevergeefs beroep op haar 
doen. Ondanks dat de wind haar niet altijd in de rug blies, is 
zij er steeds voor gegaan. Hiervoor ontvangt zij deze 
onderscheiding. 
 
Gerrie woont inmiddels in Etten-Leur en krijgt de onder-
scheiding voor haar jarenlange trouwe inzet als lectrice, 
(hulp)koster en assistente bij uitvaarten. Sinds haar huwelijk is 
de in Dongen geboren en in Etten-Leur opgegroeide Gerrie 
actief binnen de Willebrordse (kerk)gemeenschap. In haar 
woning tegenover de kerk was zij een luisterend oor voor 
parochianen, die bij haar man hun gerepareerde schoenen 
kwamen halen, als ook voor de bewoners van de 
tegenovergelegen pastorie. Ook als koorlid heeft zij haar 
steentje bijgedragen. Nu zij is verhuisd is ze nog steeds net zo 
betrokken bij het wel en wee van de Willebrordse 
geloofsgemeenschap. Omdat dit reeds (meer dan) veertig jaar 
is, heeft zij hiervoor deze onderscheiding onderscheiden. 
 
Tijdens de jaarlijks Franciscusviering op 2 oktober jl. zijn de 
onderscheidingen uitgereikt. Door de medewerking van 
lectoren en koorleden uit alle kernen, was het echt een viering 
voor-en-door de Sint Franciscusparochie. Wat een genot! Ook 
de door verschillende vrijwilligers gebakken lekkernijen gingen 
er met koffie/thee na afloop wel in. Fijn om ook hier elkaar te 
kunnen ontmoeten en de twee gedecoreerden te feliciteren. 
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Contact met Parochie Sint Franciscus Regio Rucphen 

 

Parochiekernen: 

H. Martinus, Rucphen;   H. Martinus, Schijf; 

H. Maria Boodschap, Zegge;  H. Joannes de Doper, Sprundel en 

H. Willibrordus, Sint Willebrord;  

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. 
 

Mortuarium 
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. Meer informatie vind u op: 

www.sintfranciscusparochie.nl 
 

 

SINT FRANCISCUSPAROCHIE 

VORMSELWERKGROEPNIEUWS 
 

Afgelopen jaar zijn we erin 

geslaagd Vormselvieringen te 

organiseren voor de kinderen uit 

groep 8 van 2021 èn 2020. In 

totaal zijn er op 16,17 en 22 juli 

65 kinderen gevormd, verspreid 

in drie vieringen over verschil-

lende parochiekernen.  

Deze Vormelingen waren zowel 

op school als in de parochie goed 

voorbereid door pastor Gerard 

Damen en pastor Wim van Reen. 

Doordat de pastorale bezetting in 

onze parochie momenteel mini-

maal is, zoekt de Vormselwerk-

groep naar een oplossing om de 

aanstaande Vormelingen in zo 

min mogelijk bijeenkomsten toch 

goed voor te bereiden op hun 

keuze voor het Vormsel.  
We denken aan een 

bijeenkomst met 

alle Vormelingen 

samen gedurende 

een middag en avond. Met een 

aantrekkelijk programma met de 

nodige diepgang en plezier, 

samen eten en samen op weg in 

het processiepark naar de 

Mariagrot in St. Willebrord. Dit 

wordt waarschijnlijk begin juni 

2022. Het aantal Vormelingen en 

Coronamaat-regelen bepalen of  

er 1 of 2 Vieringen plaatsvinden.  

Zodra er concrete plannen zijn, 

zullen we de ouders van de leer-

lingen van groep 8 informeren en 

zal een aanmeld-formulier ver-

spreid worden. 

De vormselwerkgroep van Sint 

Franciscus, die maar uit enkele 

mensen bestaat,  zal in overleg 

gaan met de werkgroep van de 

parochie Christus Koning om te 

kijken waar we elkaar kunnen 

ondersteunen en versterken.  

Na de Kerstperiode kunt u van 

ons een update verwachten.  

Lianne van Trijp, 

Parochiële Vormselwerkgroep. 

Nieuws uit Zegge 

Koningsmaal voor Ghana 
 

Na een succesvolle editie in 2021 herhaalt 
SOSSAH het ‘Koningsmaal’ voor Ghana.  
Annemieke de Bruijckere is voorzitster van 
SOSSAH en lid van PKC H. Maria Boodschap - Zegge. 
Ze is geboren in Ghana waar haar vader arts was in een ziekenhuis. 
Het gezin keerde terug naar Nederland. In 2016 ging Annemieke terug 
naar Ghana en naar het ziekenhuis waar haar vader gewerkt had. Ze 
zag dat alle hulp welkom was en startte met Stichting Onderlinge 
Samenwerking Saint Antony’s Hospital. SOSSAH helpt met, medische, 
apparatuur voor intensieve zorg in het ziekenhuis, met mobiele 
gezondheidszorg ter plaatse aan de armste kinderen en gezinnen op 
het boeren-platteland van de Volta Regio. Met de hulp van SOSSAH 

kunnen kinderen gezond opgroeien, kunnen 
bejaarden, weduwen en gehandicapten rekenen 
op gerichte zorg, hetgeen een positief effect 
heeft op de gemeenschap. 
 

Brunch als een koning en ondersteun het goede 
werk van SOSSAH in Ghana. Het Koningsmaal 
bestaat uit: Stokbroodjes met beleg, gevulde 

eitjes, een lekker drankje en een stukje 3Koningentaart. In en om 
Zegge wordt alles gratis bij u thuis bezorgd op zondagochtend 9 
januari, tussen 09.00 en 12.00 uur. Kosten: € 19,00 per 
‘Koningsmaal’. Bestel via: sossahghana@gmail.com of 06-30076911. 
(uiterlijk donderdag 6 januari 2022) Een gift is hartelijk welkom op: 
NL98 RABO 0363 3914 28 t.n.v: SOSSAH ovv: ‘Sossah Koningsmaal 
Generator’  
Alvast hartelijk dank voor jullie steun! Zie ook: www.sossah.nl 
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Missionaire parochie 
Aan het pastoraal team wordt soms de vraag gesteld waar de 

missionaire parochie over gaat. Wat is er dan anders dan wat we nu 

al doen? De missionaire parochie komt voort uit het boek van de 

Canadese priester James Mallon: ‘Als God renoveert, de parochie van 

onderhoud naar bloei’, waarin hij beschrijft hoe de kerken, zoals wij 

die ook kennen, vooral bezig zijn met het onderhouden van wat we 

hebben. Hetgeen wat we hebben wordt kleiner en krimpt en ons 

onderhoud daarvan leidt niet langer tot bloei en de kosten daarmee 

gemoeid zijn schrikbarend hoog. We managen een kleiner wordende 

kerk en bezorgen haar zo uiteindelijk een zachte dood. Willen we 

dat? Nee, natuurlijk niet! Maar we doen het wel. Hoe is het tij dan 

te keren? Wat is er voor nodig om van onderhoud naar bloei te komen?  
 

Mallon geeft enkele suggesties waarmee we een andere keuze kunnen 

maken. Belangrijk daarbij is om meer aandacht te schenken aan ons 

geloof en aan onze geloofsbronnen. Dat doen wij in onze katholieke 

kerken veel te weinig. Een pastor onderzocht ooit het vrijwilligers-

werk in parochies en kwam tot de ontdekking dat er veel loyaal werk 

door mensen wordt verzet, maar dat zij nauwelijks stil staan om na 

te denken over de bronnen van hun geloof. Een vraag als “wat heeft 

mijn geloof te betekenen in mijn vrijwilligerswerk?“ wordt 

nauwelijks in gesprek gebracht. Deze onderzoekende pastor gaf zijn 

boek de titel mee: ‘Eigenlijk wisten we het wel, maar we waren het 

vergeten’.  

De suggesties die Mallon geeft zijn bedoeld om vooral niet te 

vergeten waarom we kerk zijn en waartoe wij als gelovigen bedoeld 

zijn. Wij zouden, meer dan nu, mogen laten zien aan de wereld, dat 

wij leerlingen van Christus zijn. Met onze doop hebben we de 

opdracht meegekregen om God een gezicht te geven in de wereld, 

door op te komen voor de zwakkeren, door voor onze naasten te 

zorgen en door zelf naaste te worden van mensen die niet meer voor 

zichzelf kunnen zorgen. Als iemand aan ons vraagt of wij leerling van 

Christus zijn, dan zouden we kunnen antwoorden: vraag het aan de 

mensen om mij heen, zij kunnen het beter zeggen. 
 

Zoals u wellicht weet, bestaat het pastorale team, na het vertrek van 

pastor Gerard en pastor Rob nog uit pastoor Hans van Geel en pastor 

Wim van Reen, ondersteund door de assistent-diaken, die het team 

bijstaat in liturgie en diaconie. We zijn hem hiervoor zeer 

erkentelijk. Een enkele emeritus-priester of emeritus-pastoraal 

werkende kan bij gelegenheid een dienst verrichten.  

U begrijpt dat niet alles wat voorheen in een groter team 

vanzelfsprekend was, nu op een gelijke manier kan worden 

aangeboden. Dat heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van de 

missionaire parochie. We zullen kleine stappen zetten, omdat grote 

wellicht niet meer gemaakt kunnen worden. Maar we houden ons vast 

aan de geloofszekerheid, dat het bewandelen van elke nieuwe weg 

begint met het zetten van de eerste stap. We vertrouwen er 

eveneens op, dat de resultaten van het pastorale werk niet alleen op 

ons conto geschreven worden. We mogen ons toevertrouwen aan 

God, die ons leidt en die niet alleen de kerk zal renoveren, maar ook 

ons in ons eigen hart zal vernieuwen.               Pastor Wim van Reen 

 

 

 

Een methode die Mallon aanreikt om 

ons meer te leren bekleden met ons 

geloof is de Alphacursus: een laag-

drempelige manier om met elkaar in 

gesprek te raken over alle zaken die 

met onze kerk en ons geloof van doen 

hebben. Mensen komen samen en 

gaan eerst met elkaar aan tafel, eten 

en buurten. Hierna wordt er een 

inleiding gehouden op een thema dat 

die bijeenkomst centraal staat, 

bijvoorbeeld “wie is Jezus voor jou?”. 

Vervolgens gaan deelnemers met 

elkaar in gesprek over wat inleiding en 

vraag bij hen oproepen.  

Er is in onze parochies een Alpha-

cursus gestart, en de 10 deelnemers 

zijn enthousiast over deze geloofs-

ontmoetingen. Een klein begin van 

missionaire parochie: mensen die 

samenkomen rond hun geloof. Je zou 

mogen zeggen: eigenlijk 

wisten we wel dat het zo 

hoort, maar we waren 

het allen vergeten.  

 
Wat de missionaire kerk wil realiseren 

is gastvrijheid. Je kunt met recht de 

vraag stellen of gemiddelde katho-

lieke kerken bakens van gastvrijheid 

zijn. Feitelijk zijn we dat nauwelijks. 

Wie naar de kerk wil komen, is 

meestal bij binnenkomst aan zijn lot 

overgelaten. Je kiest een plaats uit 

om mee te vieren en als alles voorbij 

is, verlaat je de kerk, zonder ook 

maar iemand te hebben gesproken. 

Niemand heeft je welkom geheten, 

niemand neemt afscheid van je en 

nodigt je uit voor de volgende keer. 

Een kleine ingreep is slechts nodig om 

gastvrijer te worden. Heet mensen 

welkom bij binnenkomst, reik hen een 

boekje aan en wens hen een fijne 

viering en nodig ze, bij vertrek, weer 

uit voor de volgende keer.   

 

De missionaire parochie wil 

gastvrijheid hoog in haar vaandel 

hebben staan. Zo zal er na afloop van 

vieringen dus geregeld gelegenheid 

zijn om samen koffie te drinken, 

elkaar te leren kennen en bij te 

praten, misschien wel over de preek. 

Het geeft de gelegenheid om meer 

betrokken te raken bij de parochie en 

gemeenschap te worden/zijn.  
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Tijden kerkdiensten vanaf advent 2021 
Op 26 oktober jl. warenvertegenwoordigers van de parochiebesturen 

van de Sint Franciscusparochie, parochie Christus Koning en leden 

van de ParochieKernCommissies bijeen. Het pastorale team had hen, 

na overleg met de bisschop, uitgenodigd om te spreken over de 

aangekondigde aanpassing van de frequentie en aanvangstijden van 

de kerkdiensten in beide parochies. 
 

In zijn inleiding gaat pastoor van Geel in op het gesprek dat hij enkele 

weken geleden had met de bisschop. In dit gesprek is ter sprake 

gekomen dat uitbreiding van het pastorale team op korte termijn niet 

te verwachten valt. Het beleid van ons bisdom is en blijft dat 

diensten niet voorgegaan mogen worden, door leken. De bisschop 

heeft in dit gesprek bovendien gemeld dat in de parochiekerken 

iedere zondag eucharistie gevierd moet worden. Om het pastorale 

team niet te veel te belasten, zijn pastoor van Geel en de bisschop 

overeengekomen, dat in de overige kerken van de parochie vanaf het 

eerste weekend van de advent (27 en 28 november), nog maar eens 

in de twee weken een dienst gehouden zal worden.  

Er was bij alle aanwezigen begrip voor het feit dat de huidige 

situatie, met de beschikbaarheid van slechts twee vaste voorgangers 

en een wisselende beschikbaarheid van emeriti, niet houdbaar is. 
 

Na uitgebreid intern overleg is het pastoraal team gekomen tot het 

volgende rooster: 

Oneven week  Elke week    

zaterdag  zondag 

17:00u: Sprundel 19:00u: Schijf  

17:00u: Achtmaal 19:00u: Wernhout Eucharistieviering 
 

Even week  09:30u: 

zaterdag   Sint Willebrord 

17:30u: Zegge 19:00u: Rucphen 11:00u: 

17:30u: Klein Zundert 19:00u: Rijsbergen      Zundert 

De weekvieringen in Zegge en Sint Willebrord blijven ongewijzigd. 

Net als de weekvieringen in Rijsbergen, Klein-Zundert en Wernhout. 
 

Het pastorale team heeft een heldere toelichting gegeven op de 

keuze voor dit rooster: 

•In dit schema worden geen uitzonderingen gemaakt, het rooster is 
voor iedere parochie gelijk. 
•Er zijn op zaterdag meer emeriti-priesters beschikbaar, waardoor  
er een grotere kans is dat er in de kerken een eucharistieviering kan 
plaats vinden.  
•Wim van Reen krijgt door dit rooster, meer tijd beschikbaar voor 
het uitvoeren van het in het pastorale beleidsplan omschreven 
beleid, zoals voorbereiding voor communie en vormsel (Famcat). 
 

Alle aanwezigen gaan akkoord met het voorstel van het pastorale 

team. We gaan uiteen in het vertrouwen dat iedereen zich zal 

inspannen om draagvlak te creëren voor deze aanpassingen en zich 

zal inspannen om het tot een succes te maken. We vragen van harte 

uw hulp hierin. Zoals Father James Mallon zei tijdens de kick-off 

voor de conferentie van 2022: “Soms moeten we het goede 

loslaten, om het beste te kunnen doen”.  

Nieuws uit Sint Willebrord 

Kinderkerst-avond 

nieuwe stijl 
Vorig jaar waren we er bijna klaar 

voor, maar toen werd het afge-

blazen, vanwege de corona-

perikelen... Dit jaar hoefden we 

daarom niet veel voor te bereiden, 

enkel op te frissen. Op 24 

december is er vanaf 18:00 u. de 

mogelijkheid om een herderstocht 

te lopen. Het park en ‘in en om de 

kerk’ lenen zich hier uitermate 

goed voor. Op diverse locaties 

wordt het Kerstverhaal tot uitvoer 

gebracht. Van verplichte inschrij-

ving bij ‘de Romeinen’, via ‘de 

Herberg’ en ‘de Herders in het 

veld’ naar ‘de Grot, waar Jezus 

geboren werd’ en ‘de Drie 

Koningen’. Geëindigd wordt in de 

H. Willibrorduskerk, waar de grote 

Kerststal weer is ingericht. Zo 

wordt het Kerstverhaal beleefd in 

plaats van verteld. Wij denken dat 

dit superleuk gaat worden en dat 

je erbij ‘moet’ zijn geweest.  

Het is voor alle kinderen uit de Sint 

Franciscusparochie.  

Beleef zelf het Kerstverhaal! 

Je moet je wel even aanmelden! 

Dat kan via  dit mailadres: 

herderstocht2021@outlook.com 

Na aanmelding krijg je een tijdstip 

waarop je aanwezig moet zijn. Zo 

voorkomen we te grote groepen 

mensen. We rekenen op je 

medewerking en zien je graag. 

Team Herderstocht 2021. 
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Eerste Communie in 2022 
Op 21 oktober jl.waren vertegenwoordigers van 
alle werkgroepen Eerste Heilige Communie van de 
10 parochiekernen bijeen om te spreken over de 
planning van de vieringen in 2022 en over de wijze 
waarop de voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie zal gaan verlopen.  
 

De planning ziet er als volgt uit:  
Zundert zaterdag 23 april 10:30 u 
Wernhout zaterdag 30 april 13:00 u 
Achtmaal zondag 15 mei 11:00 u 
Rijsbergen zondag 15 mei 13:00 u 
Sint Willebrord zaterdag 21 mei 13:00 u 
 zondag 22 mei 13:00 u 
Rucphen donderdag 26 mei 13:00 u (Hemelvaartsdag) 
Sprundel zaterdag 28 mei 13:00 u 
Klein Zundert zaterdag 4 juni 13:00 u (Pinksterzaterdag) 
Zegge zondag 5 juni 13:00 u (1e Pinksterdag) 
Schijf zaterdag 25 juni 13:00 u 
 

De voorbereiding op de Eerste Communie kent twee sporen. De 
werkgroep kan in de eigen parochiekern aan de hand van een 
methode of project met de kinderen werken aan opdrachten voor in 
de kerk en voor thuis.  
Het pastoraal team zal in de H. Willibrorduskerk aandacht schenken 
aan de voorbereiding voor de kinderen van de Sint Franciscusparochie 
en in de H. Trudokerk van Zundert voor de kinderen van de parochie 
Christus Koning. Het pastoraal team is momenteel bezig dit traject 
te ontwikkelen.                                                 Pastor Wim van Reen 
 

Nieuws uit Schijf 

Woon(zorg)-initiatief 
Alweer 1 jaar geleden berichtten we u over het woon(zorg)-initiatief in en 

rond de Schijfse pastorie. De bedoeling is om op deze locatie appartementen 

voor speciale doelgroepen te realiseren. Esther Nouws en Sylvia Vergouwen 

begeleiden de plannen om de pastorie en later ook de Sint Martinuskerk een 

tweede leven te geven als wooncomplex. Op die manier hoopt de Schijfse 

gemeenschap de woningmarkt een zetje te geven en het religieus erfgoed 

te bewaren. De plannen voor de pastorie zijn al dermate ver in ontwikkeling, 

dat het alleen nog wachten is op groen licht van de gemeente Rucphen. 

Uit recente haalbaarheidsonderzoeken is gebleken dat er genoeg animo voor 

deze plannen bestaat. De informatiebijeenkomst werd bezocht door 80 

belangstellenden. De pastorie zelf wordt omgebouwd tot 3 appartementen. 

De gebouwen erachter worden gesloopt om ruimte te maken voor een twee-

laags woningcomplex. 

De doelgroep is senioren, want als deze de overstap maken naar dit 

wooncomplex, komen hun huizen vrij voor starters en andere uit Schijf 

vertrokken belangstellenden. Voor het behoud van het kerkgebouw, 

wanneer dit eventueel leeg zou komen te staan, is een combinatie met 

woningen een aantrekkelijke oplossing. Aldus een artikel in BN/de Stem in 

september jl. Hopelijk komt de toestemming vanuit de gemeente snel en 

kan de werkgroep verder met deze ambitieuze plannen 

 

Nieuws uit Sprundel 

Onze Lieve Vrouw 

                  van Fatima 
Centraal in het Fatimapark staat het 

beeld van Onze Lieve Vrouw van 

Fatima. Het park is een oase van 

groen en rust in het centrum van het 

dorp met ernaast de begraafplaats en 

de vijftien monumentjes van de 

Geheimen van de Rozenkrans. Deze 

monumentjes zijn enkele jaren 

geleden gerestaureerd en weer 

opnieuw ingezegend tijdens een 

historische processie.  

We hebben nog eens goed gekeken 

naar het beeld van Maria en moeten 

constateren dat dit beeld toe is aan 

een grondige restauratie. Het beeld is 

meerdere malen overgeschilderd 

waardoor er enigszins sprake is van 

verlies van detail.  

Het hoofd van Maria is in het verleden 

ook beschadigd en weliswaar wel 

behandeld, maar oogt toch niet erg 

mooi meer.  

We hebben daarom de restaurateur 

van de Geheimen van de Rozenkrans 

gevraagd te onderzoeken hoe het 

beeld van Maria weer in ere hersteld 

kan worden en wat daarvan de kosten 

zijn.  

We vermoeden dat dit een flinke 

kostenpost zal zijn, die het vermogen 

van de parochiekern te boven gaat. 

We zullen daarom een beroep moeten 

doen op sponsoren. We zullen ook een 

beroep doen op de inwoners van 

Sprundel. Immers: we kunnen 

allemaal genieten van dit prachtige 

park met het beeld van Maria, de St. 

Jansberg en sinds kort het 

kabouterpad voor de allerkleinsten. 

Zodra er meer duidelijkheid is zullen 

wij u informeren en een geld-

inzamelings-actie starten. 

 

 

 

 

 

foto: www.radiorucphen.nl 
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Nieuws uit Rucphen 

Wijkcontactpersonen 
Sinds 1999 is er in Rucphen een 
groot aantal van circa 80 tot 90 
personen actief om de rol van 
“wijkcontactpersoon” in te vullen. 
Het cluster Gemeenschaps-
opbouw prijst zich erg  gelukkig 
met deze groep mensen die, naast 
het 2 à 3x per jaar rondbrengen 
van deze  Nieuwsbrief in “hun” 
wijk, ook letten op geboortes, 
verhuizingen en   mensen die 80 
jaar of ouder worden. 
Is dit niet de reden dat mensen 
graag in een dorp wonen? 
Dit betekent niet sociale controle, 
maar aandacht voor elkaar, 
betrokkenheid tonen en een 
vertrouwde, fijne woonomgeving 
creëren. 
 
Weet u wie de contactpersoon in 
uw wijk is?  
Zou u zelf die rol willen vervullen? 
 
In Rucphen ontstaan nu ook 

nieuwe wijken. Voor die wijken 

zoeken we nog mensen die de rol 

van wijkcontactpersoon willen 

invullen. Het is een mooie manier 

om mensen in de buurt beter te 

leren kennen. 

 
Heeft u belangstelling, neem dan 
contact op met Antoon Nouws, 
voorzitter van het cluster 
Gemeenschapsopbouw. 

Mail: acmnouws@onsbrabant.nl 
of meld u bij het secretariaat van 
de parochiekern, elke dinsdag 
tussen 9:30 en 11:00 u in de Sint 
Martinuskerk. 

 

Mededeling  

Fietsfoto 

zoektocht 
Let op!!  
 

Er is een wijziging in foto 16  
U krijgt van ons de oplossing: 
Dit huis is te vinden in Rucphen 

 

 

Het Luisterhuis 
7 oktober jl. is Het Luisterhuis van start gegaan op twee plaatsen 

binnen de parochie Christus Koning. Elke 1e donderdag van de maand 

is Het Luisterhuis open 14:00 - 16.00 u. in het parochiecentrum aan 

de Molenstraat 9 te Zundert en in het parochiecentrum aan de St. 

Bavostraat 7 te Rijsbergen. Het 

project dat is bedacht en uitgewerkt 

door Jeannette Jongenelen - de Kort 

draagt "Het Luisterhuis" als naam, 

omdat het een laagdrempelig project 

betreft met de uitstraling van een 

huiskamer, waar mensen welkom zijn 

voor een kopje thee of koffie. Het 

idee achter “Het Luisterhuis” is het 

bieden van persoonlijke Aandacht 

(met een hoofdletter!), gezelligheid, 

rust, veiligheid en bezinning, kortom: 

een activiteit waar mensen naar uit 

kunnen kijken. Een mogelijkheid om 

mensen uit hun isolement te halen. 

Om vanuit christelijke barmhartigheid een luisterend oor te bieden 

aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Het Luisterhuis wordt 

ondersteund door de gezamenlijke kerken: de PKN Zundert, de 

Gereformeerde Gemeente Rijsbergen en de RK parochie Christus 

Koning. U bent van harte welkom! Koffie of thee staat klaar! Het 

Luisterhuis is ook gevestigd in Roosendaal. Mail voor meer informatie 

naar: teamassistente.rucphen.zundert@gmail.com  

of hetluisterhuisroosendaal@gmail.com 
 

Nieuws uit Zegge 

Voorbereiding meimaand 2022 in volle gang 
Alhoewel de winter nog moet komen wordt er in Zegge 

al gewerkt aan de voorbereiding van de Meimaand 

2022. De afgelopen twee jaar heeft de 

coronapandemie ons parten gespeeld, waardoor het 

niet mogelijk was de meimaand in zijn volle glorie te 

vieren. In 2022 hopen we u op een mooie en bijzondere 

manier als pelgrim weer te kunnen begroeten.  
De vieringen op zon- en feestdagen zijn, net als vorig jaar, om 7:00 

en 9:00 uur met, voor de vroege pelgrims, om 6:30 uur het Rozen-

kransgebed in de kerk. We hopen, naast 

enkele zangers, ook weer koren te 

mogen begroeten om met prachtige 

Marialiederen deze vieringen te 

omlijsten. Op maandag tot vrijdag is er steeds om 18:45u een 

Rozenkransgebed. Aansluitend is er om 19:00u. op dinsdag een 

Eucharistieviering, op woensdag een Communieviering en op 

donderdag een Mariaviering. Natuurlijk komen daarbij nog de 

bedevaarten en speciale vieringen. De meimaand zal op 1 mei 

feestelijk worden geopend en 31 mei worden afgesloten met 

eucharistieviering en processie. We hopen dat u, net als wij, weer 

uitziet naar de komende bedevaartmaand mei in Zegge.                                     



  Vieringen Kerstavond, Kerstmis en Oud & Nieuw

bovenparochiële eucharistieviering

bovenparochiële eucharistieviering

NIEUWJAAR 1 januari 2022

1e KERSTDAG 25 december 2021

26 december 2021

31 december 2021OUDJAAR

Zundert

Sint Willebrord                                                                                                                                                                                

Raadpleeg uw eigen parochiekernsecretariaat in verband met intentie's.

Kijk op www.sintfranciscusparochie.nl/vieringen naar de actuele berichtgeving

 en houd de Rucphense Bode in de gaten!

LET OP doordat deze nieuwsbrief al voor advent verschijnt, zijn niet alle voorgangers bekend. 

Daarom is alleen daar waar bekend de voorganger en aard van de viering vermeld. 

 Bij andere locaties is enkel het tijdstip aangegeven.

Vermelde vieringen zijn dus nog onder voorbehoud.

Rucphen

H. Martinuskerk

Sint Janskapel

2e KERSTDAG

Zegge

KERSTAVOND

eucharistieviering met kerkkoor

eucharistieviering met

fanfare de Eendracht en

cantor Wim Roelands

Schijf

H. Martinuskerk

Sint Willebrord

H. Willibrorduskerk

09:30 u

17:00 u

H. Maria Boodschap-kerk

Sprundel

Sint Janskapel

17:00 u 09:30 u

19:30 u

Rucphen

H. Martinuskerk

H. Maria Boodschap-kerk

Sint Willebrord

H. WillibrorduskerkSprundel

22:00 u

Schijf

H. Martinuskerk

24 december 2021

    Ga naar

    www.sintfranciscusparochie.nl/

    kaarsje-aansteken

    Het is gratis, maar een kleine

    bijdrage is altijd welkom!

    Pastoraal team, parochiebestuur,

    PKC's en nieuwsbriefredactie   

    wensen u een Zalig Kerstfeest 

                     &

    een gelukkig en gezond 2022

Pastoor Hans van Geel pr

Pastor Piet Swinne pr

Bisschop J.W.M. Liesen en 

Diaken Jan van Steenoven

Pastoor Hans van Geel pr

Pastoor Hans van Geel pr

10:30 u

Sint Willebrord

H. Willibrorduskerk

H. Willibrorduskerk

eucharistieviering met kerkkoor

H. Trudokerk

11:00 u

Zegge
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