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Op weg naar Pasen…
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Woord van onze pastoor:

Pasen is voor velen het feest van kuikentjes, lammetjes,
ontluikende narcissen en krokussen; bloem- en
bladknoppen aan de bomen en natuurlijk paaseieren.
Pasen is echter ook lijden en dood. Iets wat we
momenteel wellicht meer aan Oekraïne linken, waar
mensen lijden en de dood onverwacht kan toeslaan.

‘Pasen, het feest van
licht en bevrijding’

Maar het lijden en de dood van Jezus, zijn niet het einde.
Jezus sterft. Hij wordt in een graf gelegd. Maar Hij zei:
deze tempel (Mijn Lichaam) zal ik met drie dagen weer
opbouwen. En toen de vrouwen op die eerste Paasmorgen bij het graf kwamen, was de steen weggerold.
De windsels die men had gebruikt lagen opgerold in het
graf. Én er zat die engel, die zei: “zoekt Hem bij de
levenden!”

Een kleinere jas!?

Wat een verwarring! Jezus’ lichaam was weg! Ze hebben
hem weggehaald! Daar was die ‘tuinman’. Of hij wist
waar ze Jezus gelaten hadden? En toen werd het
duidelijk: het was niet ‘de tuinman’, het was Jezus! Hij
is niet meer dood! Hij leeft!
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FAMCAT
&
SOSSAH
pag 6 & 7:

In deze tijd voor Pasen staan we stil bij mensen die het
minder hebben als wij. Mensen in Oekraïne omdat ze er
geen vrede hebben. We staan ook stil bij het Saint
Anthony Hospital in Ghana. Middels de stichting
SOSSAH, waar u meer over leest in deze nieuwsbrief, is
de vastenactie 2022 in onze parochie geheel voor hun.

Conferentie
“Als God renoveert”

Verder viel in deze vastentijd de conferentie ‘Als God
renoveert”. Vanuit onze parochie is een delegatie
daarheen geweest. Ook hierover leest u meer in deze
nieuwsbrief.

Uitslag
Fietsfotozoektocht

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! We hopen op vrede
voor de hele wereld, we hopen op nieuw elan voor onze
geloofsgemeenschap, op steun voor de minderbedeelden
en op een mooi Pasen, voor u en uw dierbaren.
Zalig Pasen!
kijk voor actueel nieuws m.b.t. de vieringen op:
www.sintfranciscusparochie.nl Redactie Nieuwsbrief
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Red het Angelusklokje
&
Meimaand Zegge
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Vieringen op weg naar
Pasen &
Paastriduüm
HELP SOSSAH !!
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Al eeuwenlang vieren we over de hele wereld, het feest
van Pasen; het feest van opstanding.
Jezus is opgestaan uit de dood en heeft daarmee de dood
overwonnen. Daarmee laat Hij zien dat Hij sterker is dan
de dood en dat er hoop is voor de wereld. Hoop op een
betere wereld waarin we omzien naar elkaar. Met liefde
voor je naaste en liefde voor jezelf.
Echter met de gevolgen van de gezondheidscrisis nog in
ons achterhoofd , staan we weer voor nieuwe beproevingen en uitdagingen.
Door de oorlog in Oekraïne heerst er een groot gevoel
van onzekerheid en onveiligheid bij onze parochianen.
Laten we daarom omzien naar elkaar, elkaar helpen en
steunen waar dat kan en waar dat nodig is. Bovenal
moeten we mensen of groepen niet buiten sluiten of
weren in onze geloofsgemeenschap, ongeacht herkomst,
mening of politieke opvatting.

In onze kerk is iedereen welkom !
Namens het pastoraal team, bestuur van de Sint
Franciscus parochie , PkC leden en vrijwilligers wens ik
iedereen een Zalig Paasfeest.

pk.zegge@sintfranciscusparochie.nl

Bene agere et nil timere !
(Doe goed en vrees niets !)

Aanleveren kopij

Eugène Rokx

mvanoverveld1@gmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september
2022. Kopij dient uiterlijk vóór 1 augustus te zijn
ingeleverd bij de redactie. Bij voorkeur per
email, tekst in Word, afbeeldingen als JPG.

vice-voorzitter parochiebestuur
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Nieuws uit de Sint Franciscusparochie
Pasen, het feest van licht en bevrijding
Het houdt maar niet op met de spanningen en onzekerheden in de wereld.
Momenteel is er een oorlog in de Oekraïne aan de gang. We voelen ons verbonden met de
inwoners van Oekraïne die dag in en dag uit omgeven worden door geweld. Gezinnen worden
uit elkaar gerukt. De saamhorigheid in en buiten de schuilkelders groeit met de dag. We hopen
en bidden dat de situatie in Oekraïne en in de wereld mag veranderen naar vrede en
saamhorigheid.
Niet alleen zitten we in spanning om wat er in Oekraïne gebeurt, we voelen ons ook twee jaar gevangen
door het coronavirus, waarin het virus littekens bij ons heeft achtergelaten. Littekens die we met ons
meedragen. Denk maar terug aan de eenzaamheid onder de ouderen en jongeren, overbelasting van de
zorg in de zieken- en verpleeghuizen, onzekerheid en angst, het overlijden door corona van mensen in
verschillende leeftijdscategorieën. In veel situaties kon er ook geen afscheid van dierbaren genomen
worden of er was een afscheid in beperkte kring. Dit alles heeft er diep ingehakt.
We deelden het gezamenlijke gevoel alsof we in de woestijn beland waren. De woestijn als symbool voor
een droog en dor gebied waar weinig nieuw leven te ervaren is. Als je daar verblijft dan kan het gevoel
van eenzaamheid en van verdriet een grote rol spelen. Je ziet op dat moment geen toekomst.
Bij de eerste uitbraak van de pandemie schrokken we heel erg. De beelden uit het buitenland logen er
niet om. De handen werden ineen geslagen om te laten zien dat het virus ons niet klein zou krijgen. In
het begin van de pandemie klapten we voor de zorg, maakten we buiten muziek voor de mensen die
alleen waren in de verpleeg- en verzorgingshuizen, taarten en bloemen werden rondgebracht. De
liederen ‘17 miljoen mensen’ van Davina Michelle & Snelle en ‘Roller Coaster’ van Danny Vera klonken
veelvuldig. De ‘Jerusalema-dance-challenge’ veroverde en verbond de wereld. We zouden kunnen
zeggen dat er ondanks de crisis genoeg kracht in ons was om onmacht en verdriet om te zetten naar
troost en houvast. We hadden elkaar zóveel te geven.
Bij de daaropvolgende pieken van het virus kwam dit alles een stuk minder naar voren. De kracht in ons
begon op te raken. Het duurde te lang, we zagen geen stip aan de horizon, we raakten geïrriteerd…. de
moed zakte steeds verder in onze schoenen…Om een ommekeer te bewerken, is de oplossing vanuit het
geloof gezien: vertrouwen houden dat het na de winter altijd lente wordt, na de nacht volgt altijd de
dag… na het donker wordt het weer licht… na het sámen delen van moeilijke tijden en verdriet, komt er
óók weer een tijd waarin je vreugde met elkaar kunt delen. Jezus roept u en mij op om de krachten met
elkaar te delen. . Kracht van gebed, kracht van inzet, kracht van menslievendheid. Dat kan ons leven,
ons samenleven in positieve zin veranderen.
Nu zijn we zover dat we bijna weer terug zijn bij het ‘oude normaal’. Of zou het oude normaal niet meer
terugkomen? De tijd zal het leren. Ook hopen we voor de Oekraïne dat de samenleving weer mag worden
opgebouwd.
Zoals corona littekens heeft achtergelaten en ook de oorlog ons zal tekenen, heeft Pasen ook zijn
littekens achtergelaten. We zien het lijden en sterven van Jezus en we worden met Pasen ook gewezen
op het verdriet en lijden van de mensen in de wereld en om ons heen. Maar Pasen gaat verder. Het blijft
niet stilstaan bij het lijden en het verdriet.
Met Pasen mogen we met al onze littekens opnieuw het leven omarmen en erop vertrouwen
dat de verrezen Heer ons leidt in het leven van alledag!!
Die vreugde van Pasen wens ik u allen toe!

Zalig Pasen!!
Pastoor Hans van Geel
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Nieuws uit de Sint Franciscusparochie
Een kleinere jas!?
De rooms-katholieke kerk is met 3,7 miljoen leden, het grootste
kerkgenootschap van Nederland. Voor hun inkomsten zijn de
kerkgenootschappen in Nederland, (dus ook de onze!) grotendeels
afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van hun leden. Echter slechts
ongeveer 30 procent van de leden betaalt jaarlijks de
parochiebijdrage en dit percentage zal nog verder dalen. De
gezamenlijke kerkbijdrages bedroegen in 2020 nog zo’n 66 miljoen
euro, tegenover 77 miljoen was in 2019. Dit is een daling van 10
procent in één jaar tijd. Bijna 8 op de 10 parochies, schrijven de
laatste jaren ‘rode cijfers’ en bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies in 2020 een verlies
van ongeveer 15 miljoen euro.
Onze parochie leed in 2020 een verlies van bijna 65 duizend euro. We zijn nog bezig met het
opstellen van de jaarrekening over 2021, maar er is geen reden om aan te nemen dat we het
afgelopen jaar minder verlies hebben geleden. Ook voor dit lopende boekjaar hebben we de
begroting helaas weer met een negatief saldo moeten sluiten. Net als vele andere parochies
beschikt ook de Sint Franciscusparochie over een eigen vermogen, in de vorm van spaargeld.
We kunnen de verliezen dan ook nog wel enige tijd opvangen, maar als we op deze manier
doorgaan zal ons spaargeld opraken, zelfs wanneer we nog zuiniger gaan doen en het
noodzakelijke onderhoud aan onze kerken uitstellen.
Onderzoekers geven aan dat de rooms-katholieke kerk in Nederland in een negatieve spiraal is
beland. Volgens Joris Kregting (religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit) neemt het
aantal kerkbezoekers ieder jaar met 10 tot 15 procent af. We nemen aan dat ook in onze
parochie het aantal betalende kerkleden zal afnemen en er dus steeds minder geld ‘in het laatje’
zal gaan komen de komende jaren. Het onderhoud van de kerkgebouwen zal voor onze parochie
in de toekomst de grootste kostenpost zijn. Vanwege hun omvang en leeftijd vergen
kerkgebouwen veel onderhoud. Wanneer het gebouw een monumentenstatus heeft, krijgen we
soms wat subsidie van de overheid, maar het meeste onderhoud moeten we toch zelf betalen.
Een reorganisatie binnen de katholieke kerk is volgens Kregting de enige mogelijkheid om de
grote verliezen tegen te gaan. Hij verwacht dat er steeds meer kerkgebouwen zullen moeten
sluiten. Kregting stelt: "Ze zullen zich een wat kleinere jas moeten aanmeten”. Niet in ieder
dorp meer een eigen kerk. Het parochiebestuur realiseert zich terdege dat ook wij in de
toekomst niet zullen ontkomen aan moeilijke en wellicht gevoelige ingrepen. We beraden ons,
samen met deskundigen van het Bisdom Breda op een toekomst, waarin we in onze parochie
minder kerken open kunnen houden.
Geloven kan ook met minder kerken, geloven is immers niet afhankelijk van een gebouw. We
begrijpen echter heel goed dat als het zover komt, en we in de toekomst over moeten gaan tot
het sluiten van kerken, dit bij velen van ons, vreselijk veel pijn zal doen! Het is dus belangrijk
om deze stap zorgvuldig te overwegen en voor te bereiden. We moeten op zoek naar een
manier om in de toekomst op een andere manier invulling te geven aan onze
geloofsgemeenschap waarin we blijven omzien naar elkaar en de andere verworvenheden
zoveel mogelijk intact houden.
Voor een reactie of meer informatie: mail secretariaat@sintfranciscusparochie.nl o.v.v:
Ad Goossens, Penningmeester Sint Franciscusparochie.
(Voor deze tekst is gebruik gemaakt van de gegevens uit een onderzoek dat in november 2021 werd uitgevoerd
door onderzoekscollectief Spit en dagblad Trouw.)
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Nieuws uit de Sint Franciscusparochie
NOODSTROOM REDT LEVENS
IN GHANA

FamCat is kort voor FAMilieCATechese en is komen
overwaaien uit België. Het is een laagdrempelige
manier om jonge gezinnen (weer) vertrouwd te
laten raken met Kerk en Geloof. Op zondagochtend
komen deze gezinnen samen in de kerk. Gezinnen
met kinderen die zich voorbereiden op de Eerste
Heilige Communie worden daarom van harte
uitgenodigd.
Hoe ziet FamCat in onze parochie eruit? Op zondag
10 april worden ouders en kinderen van Rucphen,
Schijf, Sint Willebrord, Sprundel en Zegge uitgenodigd om naar de parochiekerk te komen. Dat is
de Willibrorduskerk in Sint Willebrord. (zie ook blz
11!)
We verwachten ouders en kinderen rond 09.15 uur
en om 09.30 uur starten we met de eucharistieviering. Tijdens deze viering voor de FamCat, zal er
een kindernevendienst worden gehouden, waar
kinderen zich op een aangepaste manier bezig
houden met het evangelie van die zondag.
Na de viering volgt het programma van de FamCat.
De aanwezige ouders en kinderen gaan in 5
groepen langs 5 verschillende werkwinkeltjes, in
parochiecentrum, Lanteern en kerk, waar, op een
leuke en leerzame manier, iets wordt verteld over
het geloof. Na +10 minuten gaan we naar het
volgende winkeltje. Zo hebben we na 50 minuten
alle winkeltjes bezocht en verzamelen we weer in
de kerk.
Voor de allerkleinsten kan er – mocht daar behoefte
aan bestaan - een crèche georganiseerd worden.
De FamCat is op 10 april aanstaande. Eerste
Communicanten en hun gezinnen zijn van harte
welkom. We hopen velen te mogen begroeten en
hopen dat de FamCat naar meer zal gaan smaken.

WE ZIEN JOU TOCH ZEKER OOK !!??
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Onze parochie doet dit jaar mee aan de
Vasten-actiecampagne, m.m.v. Diaconie
en Caritas, en ontvangt daarvoor een
bijdrage
van
Vastenactie.
De parochiekernen omarmen het project
'Noodstroom voor Ghana' van SOSSAH
(Stichting Onderlinge Samenwerking
Saint Anthony’s Hospital) in Dzodze,
Ghana.
Het project Noodstroom moet een
oplossing bieden wanneer de stroom
uitvalt in het ziekenhuis. Iets wat
dagelijks gebeurt, overal in Ghana en
wat vaak erg lang duurt. Denk je eens in:
stroomuitval tijdens een operatie, of
medicijnen die ineens niet meer gekoeld
worden en tropische temperaturen
krijgen, een te vroeg geboren baby in de
couveuse en aan de beademing, die
ermee stopt …
SOSSAH zet zich in voor het ziekenhuis
én voor de bewoners van en rondom
Dzodze en bestaat uit leden uit Zegge en
van ver daarbuiten, tot in Ghana.
Gedurende de 40-dagen-tijd zullen
diverse inzamelingsacties plaats vinden,
zoals de jaarlijkse Vastenmaaltijd van
Caritas-Zegge en in alle kernen m.b.v.
een lezing van Annemieke de Bruyckere.
Bij diverse supermarkten staat bij de
kassa een doosje waar je met jouw
statiegeldbonnetjes dit project kan
steunen. In alle kernen hangen de
Vastenactie-posters met daarop de
QRcode van dit project (nr 401865)
waarmee rechtstreeks gedoneerd kan
worden.
Vastenactiezakjes
kunnen
worden ingeleverd zowel in de kerk als in
de brievenbus van het secretariaat.
Doneer nu ❤
, ga naar:
www.vastenactie.nl/projecten/stroomredt-levens-in-ghana
Akpe (heel erg bedankt
in het Ewe/Ghanees).
SCAN DE QR-CODE
info@sossah.nl
www.sossah.nl

Al een week voor de
conferentie zijn we bij
elkaar gekomen om als
voorbereiding te kijken
naar een aantal korte
filmpjes, waarin Father
James
Mallon
werd
geïnterviewd over zijn
boek “Divine Renovation”
In
het
Nederlands
vertaald als “Als God
renoveert”.
Met
in
gedachte de Bijbeltekst:
wanneer God het huis
niet bouwt, bouwen de
bouwers voor niets.(ps 127)

foto: Ramon Mangold

Op donderdag 24 maart
vertrokken
we
naar
Breda. Een warm welkom
wachtte ons daar en wat
’n drukte! Zo’n 1000
mensen bij elkaar en dat
na corona, was ook even
wennen.
Het
meeste
speelde zich af in de
plenaire zaal, waarvan
hier een impressie.

Er werd geopend met een
eucharistieviering,
met
een aantal bisschoppen
en met Mgr Liesen als de
hoofdcelebrant.

Daags van te voren was Wim Roelands uit onze
parochie gevraagd om acoliet te zijn, dus mooi dat
een van onze conferentiegangers daarbij een
actieve rol had. Indrukwekkend is het altijd
wanneer er zoveel mensen bij elkaar zijn en
meebidden en meezingen in grote verbondenheid.

Er werd ook goed voor de inwendige mens gezorgd.
Wat was dat een geweldige organisatie om al die
monden gevuld te krijgen. Ruim 120 vrijwilligers
waren er betrokken om alles in goede banen te leiden. Middels
maaltijden in buffetvorm verliep het allemaal heel soepel.
Toen dan toch het moment waarvoor we gekomen waren en wat
zich tijdens deze dagen nog een paar keer zou herhalen: de
lezing(en) van Father James Mallon. Oorspronkelijk een Schot,
maar werkzaam in Hallifax – Canada. Met zijn ietwat Schotse
accent vertelde hij met humor en pakkende beelden zijn strijd van
de vernieuwing. Hij heeft zijn weg naar vernieuwing beschreven in
zijn boek ‘Als God renoveert’.
De valkuilen en de euforische
momenten, zoals in het boek,
kwamen allemaal voorbij evenals
heel wat eyeopeners. Gaandeweg
merkte je het enthousiasme bij
de toehoorders groeien. Wat een
geïnspireerde en inspirerende
man. En wat een kleine stappen
om mee te beginnen. Bidt, bidt,
bidt! en zet die eerste stap! Het
is eigenlijk heel eenvoudig, maar
je moet het wel doen! Vergeet
ook niet om de kracht van de
Heilige Geest te vragen, zonder
God gaat het natuurlijk niet
lukken.
foto: Ramon Mangold

Op 24 en 25 maart jl.
vond in Breepark te
Breda de conferentie
‘Als
God
renoveert
plaats.
Met
een
groepje uit de Sint
Franciscusparochie én
de parochie Christus
Koning
zijn
we
daarheen geweest.
Hier volgt een kleine
impressie van deze
dagen.

foto: Ramon Mangold

de Sint Franciscusparochie

Mooi was het dat bij elk blok met Father Mallon, er getuigenissen
waren van grote en kleine initiatieven in het land, waarvan, uit
diverse parochies, mensen kwamen vertellen.
Vier keer vertelde James Mallon over de Missionaire Parochie in
verschillende thema’s. Tussendoor was er ruimte voor ontmoeting,
de inwendige mens en was er de gelegenheid om seminars te
volgen over diverse onderwerpen.
In een speciaal ingerichte kapel was er de mogelijkheid
tot Aanbidding van het Allerheiligste, door Father
Mallon aangeduid als ‘de machinekamer van de
conferentie’.
Ook op vrijdag was er een eucharistieviering. Nu met
de bisschop van Brugge als hoofdcelebrant en een
preek van Father Mallon. Bijzonder in zijn preek op deze dag van
Maria Boodschap de vermelding dat de hemel de adem inhield over
wat het antwoord van een jonge
vrouw zou zijn. Ze zei ja!
Kunnen wij dat ook antwoorden?!
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en de Missionaire Parochie

foto: Ramon Mangold

Fr. Mallon vertelde over de
kracht van gebed en hij deelde
ook dat het hem vaak ook even
ongemakkelijk maakt om voor
iemand te bidden. Dat is heel
menselijk. Maar hij kent de
kracht van gebed, hij snapt niet
hoe het werkt, maar hij weet dat
het werkt: het is geweldig en
bijzonder.
Hij gaf ons een oefening om
samen te bidden: We maakten
groepjes van drie en spraken
een gebed uit over elkaar.
Wanneer we even niet weten
wat te bidden of te zeggen, dan
kunnen we even stil zijn, zei hij.
We proberen te luisteren naar
God en soms komt er dan een woord op ons hart. Soms ook niet,
dan kunnen we simpelweg bidden: Kom Heilige Geest.
Te weten dat iemand voor jou bidt is heel indrukwekkend.

de ‘Machinekamer’

foto: Missionaire Parochie

foto: James Mallon

Natuurlijk was er ook tijd voor onderlinge contacten. De
organisatie had een wolk geregeld, van waaruit je de droom voor
jouw parochie kon uitspreken. Met alle conferentiegangers van
de Sint Franciscus-parochie hebben we dat gedaan.
Onze droom is door pastoor van Geel uitgesproken en te
bekijken
op
www.missionaireparochie.nl/mijn-droom-voormijn-parochie.

Koosje, Janny, Mathee, Karin,
Pastoor Hans, Ad, Nelly, Eugène,
Wim en Jeannette (vlnr)

Zo kwam een eind aan de conferentie, maar nog geen eind aan
het proces. We zijn nog maar net gestart! Bidt u met ons mee
om weer een levendige, bloeiende en actieve gastvrije parochie
te worden, die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet!?
Doe mee met ALPHA, kom eens naar een viering!
Het is de moeite! God is er ook en Hij ziet je graag!
Op de valreep mocht onze vice-voorzitter
nog op de foto met Father Mallon.
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Speciaal voor deze conferentie was een band
samengesteld en was een
veelal Engelstalig repertoire
ingestudeerd. Maar wat was
het mooi en wat waren het
toch bijzondere teksten. Bij
verschillende
conferentiegangers zitten de liedjes
nóg in hun hoofd. Zoals:
I’m gonna shine
like stars in the Heavens
I’m gonna burn bright,
Gonna let love rise
I’m gonna shine
like stars in the heavens.
I’m gonna burn bright,
I got just one life to shine
like stars in the heavens
Here I am
with open hands,
my life laid down
surrendering.
Here I am,
oh Father send me
Ik ga helder vlammen.
Ik ga de liefde laten stijgen.
Ik ga stralen
als de sterren
in de hemelen.
Ik ga helder vlammen.
Ik heb één leven
om te stralen als de sterren
in de hemelen.
Hier ben ik
met open handen,
mijn leven neergelegd,
in overgave,
Hier ben ik,
oh Vader zend mij.

Nieuws uit de Sint Franciscusparochie
Uitslag Fietsfotozoektocht - Sint Franciscusroute
Beste fietsers/puzzelaars van de Sint
Franciscusroute, jullie geduld op de
uitslag is danig op de proef gesteld. We
hadden de uitslag al in december op het
programma staan, echter ook bij ons
strooide corona roet in het eten. De
horeca moest dicht en we hadden nu
juist met de trekking van de dinerbonnen
afgesproken met onze sponsoren.
Er zijn 500 deelnameformulieren van de Sint Franciscusroute
“Fietsfotozoektocht 2021” verkocht. Hiervan zijn er 76
ingeleverd, waarvan 60 juist beantwoord.
De juiste antwoorden bij
Sprundel:
nrs: 3,
Sint Willebrord: nrs: 8,
Zegge:
nrs: 4,
Rucphen:
nrs: 1,
Schijf:
nrs: 2,

de foto’s van:
6, 13, 17, 23, 32 en 35
11, 15, 21, 25, 31 en 34
9, 12, 20, 24, 26 en 33
7, 10, 16, 19, 28 en 29
5, 14, 18, 22, 27 en 30

De vraag, wat is de naam van de bekende Italiaanse Sint
Franciscus pelgrimsroute en in welke steden start en eindigt
deze, is door iedereen juist beantwoord. Er zijn verschillende
versies van deze route. De goede antwoorden zijn:
• Il Sentiero di Francesco van La Verna naar Assisi;
• Camino di Francesco van Florence naar Rome; &
• Sentiero Francescona della Pace van Assisi naar Gubio.
Zaterdag 19 februari is uiteindelijk de trekking door kunnen
gaan. Jan, Ad en Jac van de organisatie hebben een rondje
gemaakt langs de horeca die de prijzen beschikbaar hebben
gesteld. Bij iedere ondernemer is uit de juiste ingeleverde
deelnemersformulieren een winnaar getrokken:
in:
Rucphen bij het Wapen van Nassau:
Fam Mulders uit Rijsbergen
Zegge bij café zaal Kerkzicht:
Fam Kas uit Sint Willebrord
Schijf bij Kir Royal:
Hr. Smeekes uit Klein-Zundert
Sint Willebrord bij Eeterij ’t Heike:
Mw. van Ostaijen uit Schijf
Sprundel bij Brasserie de Pastorie:
Mw. van Wesel-van Overveld uit Nispen
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Zij hebben inmiddels de
gewonnen
dinerbon
van
€100,ontvangen.
Wij
feliciteren hen hartelijk met de
gewonnen prijs en hopen dat
ze veel plezier mogen hebben
met het verzilveren ervan.

Ook de overige deelnemers
bedanken wij hartelijk. We
hebben heel veel positieve
reacties over de puzzeltocht
ontvangen van zowel binnen
als buiten onze regio.
We hebben dan ook besloten
dat deze fotopuzzelzoektocht
een vervolg moet krijgen.
Hierover zult u spoedig meer
horen.
Rest nog om alle puzzelaars en
natuurlijk ook onze sponsoren
hartelijk te bedanken.
Namens de organisatie: Ad
van de Sande, Jan van den
Broek Jzn, Jac van Trijp en
Helen van Oosterhout

Nieuws uit de Sint Franciscusparochie
Oorlogsmonument

Sint Willebrord

verplaatst
Bijgaand gedicht maakt pijnlijk duidelijk dat
ook vandaag de dag oorlogsgeweld nog steeds
niet uitgebannen is.

Gedicht

We hebben er lang om gevraagd: een mooie
en respectvolle plek voor het monument ter
herdenking van de oorlogsslachtoffers en de
gevallenen in vredesmissies daarna. Het
monument stond jaren in de Dorpsstraat,
alwaar verkeersregelaars nadrukkelijk nodig
waren om een waardige herdenking te kunnen
hebben. Nu staat het monument voor de kerk
aan de begraafplaats-zijde. Dit vraagt minder
maatregelen voor een herdenking. En het
heeft nog een bijkomend positief effect:
wanneer er bloemstukken mee terugkomen
vanaf een crematieplechtigheid, wordt er af en
toe ook een bloemstuk bij het monument
neergelegd. Een bijzondere blijk van waardering en medeleven bij de nabestaanden van
de slachtoffers. Op 4 mei zullen we hier, in het
bijzijn van veteranen, onze oorlogsdoden weer
herdenken.

Stormschade

Bij de storm in februari liep het dak van de
Rucphense H. Martinuskerk behoorlijk schade
op. Begin maart is dit hersteld.
Een hoogstaand klusje, zoals blijkt uit de foto
van Mieke van Dijk
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ik hoop dat je nooit hoeft te vluchten
voor regimes die misdadig zijn
ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen
van angst of van honger of pijn
ik hoop dat je nooit hoeft te kijken
als je dochter brutaal wordt verkracht
ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen
omdat je slechts zei wat je dacht
ik hoop dat je nooit wordt getreiterd
omdat je iets anders gelooft
ik hoop dat je nooit hoeft te huilen
als alles is weg geroofd
ik hoop dat je nooit hoeft te zien
dat je land voor je ogen verbrandt
ik hoop dat je nooit hoeft te smeken
om asiel in een veilig land
maar stel dat het ooit zou gebeuren
dan hoop ik voor jou en voor mij
op een land dat ons zal omarmen
en zegt: kom maar hier, je bent vrij

Nieuws uit de Sint Franciscusparochie
Restauratie H. Maria Boodschap-kerk Zegge
De kerk van Zegge staat in de steigers. We zijn gestart met
de restauratie van de vieringtoren en het grote raam boven
de hoofdingang, in de toren.
In 2008 is de eerste aanzet gemaakt voor de restauratie van de
kerk van Zegge. Omdat dit een monument is, zijn we gebonden
aan diverse regels. Door het mislopen van subsidie werd de
restauratie telkens uitgesteld. Uiteindelijk is het ons in 2020 gelukt
om voor subsidie in aanmerking te komen.
De vieringtoren bleek door vochtinslag, ernstig geleden te hebben.
De oorzaak was de slechte staat van de loodbedekking van vloeren
en stijlen. Eenmaal op de steiger bleken ook de klokkenstoel en het
Angelus-klokje ernstig geleden te hebben. (zie hieronder).
Het tweede deel van deze restauratie, betreft het glas-in-loodraam boven de hoofdingang in de grote toren. Na de oorlog is dit
in 1956 hersteld. De destijds gebruikte profielstenen worden door
de ondersteuningsconstructie van het raam stuk gedrukt. Vanwege
de veiligheid moet dit raam nodig worden gerestaureerd. Hiervoor
wordt het gehele raam eruit genomen en nagekeken/gerepareerd
door Glasbedrijf Brabant. De profielstenen worden vervangen en
het raam wordt weer teruggeplaatst. Ook het metselwerk rondom
het raam wordt hersteld. Hopelijk is het voor de Meimaand weer in
orde.

Red het bijzondere Angelusklokje van Zegge
In de vieringtoren hangt het Angelusklokje. Door de slechte
conditie van de klokkenstoel, is dit in onbruik geraakt. Het is de
vurige wens van de PkC en overige parochianen van Zegge om dit
klokje in ere te herstellen. De oorsprong van dit klokje gaat terug
naar 1695 en is destijds gegoten door de bekende klokkengieter
Passchier Melliaert uit Antwerpen. Hij heeft o.a. ook de klokken van
de Grote Kerk in Breda gegoten. De spelende engeltjes bovenaan
de klok vind je ook terug op de klokken van Breda.
Het Angelusklokje van Zegge wordt al in 1911 beschreven door Jan
Kalf in een boek over de monumenten van de voormalige Baronie
van Breda. De kosten van restauratie van dit bijzondere klokje zijn
geraamd op € 6000,--. Help mee dit klokje te behouden voor de
komende generaties middels een speciale crowdfundingsactie.
Scan de QR-code en doe mee! Uw bijdrage wordt zeer
gewaardeerd. Dank voor uw steun!
Telkens wanneer dit klokje luidt,
hoort u uw bijdrage blij klinken!
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Nieuws uit de Sint Franciscusparochie
Jij blijft mij boeien
God,
wat zou ik graag geloven,
dat Jij werkelijk bestaat.
Niet als Oppermacht van boven,
maar als Één die met mij gaat.
Als een maatje door het leven,
wat er ook met mij gebeurt,
die me een houvast wil geven
en met mij naar toekomst speurt.
God,
wat zou ik graag geloven,
dat die goede Zoon van Jou
nog een keer zou kunnen leven
en dicht bij ons leven zou.
Die ons nog eens zou vertellen
hoe het met de wereld moet,
onze chaos zou herstellen:
‘k-zou Hem volgen op de voet.
Ik hoop dat mijn geloof
in Jou kan groeien
want tegen alles in
blijf Jij me boeien.
God, wat zou ik graag ontdekken
dat Jouw zoon nog altijd leeft.
Dat Hij met ons op wil trekken
en ons inspiratie geeft.
Dat Hij ons de kracht zou geven
om datgene te gaan doen,
wat de wereld nieuwe hoop geeft
en een toekomst visioen
Tekst Y van Emmerik

Parochiekerk nodigt u van harte uit om te vieren.
Sinds de advent van 2021 is de Heilige Willibrorduskerk te Sint Willebrord aangewezen als
parochiekerk voor onze Sint Franciscusparochie. Dat betekent dat in deze kerk, het religieuze
centrum van de parochie, de hoogtijdagen van bv Kerstmis en Pasen gevierd worden en dat er
elke zondag een eucharistieviering is. We zijn blij om te zien dat steeds meer mensen uit de
parochie de weg naar onze kerk weten te vinden. Dat doet ons heel goed, omdat, alleen
wanneer we ons samen inspannen, we binnen de Sint Franciscusparochie kunnen blijven vieren.
We nodigen u dan ook van harte uit om het Paastriduüm bij en met ons te vieren. Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We gaan
door de dood naar het leven. Het wordt Pasen! Op de achterzijde van deze nieuwsbrief ziet
u de vieringen van Palmzondag en de Goede Week en ook de vieringen op 1e Paasdag in al
onze kerken. We hopen u te mogen ontmoeten. Met Pasen, maar ook daarna, blijft u van harte
welkom! Elke zondag om 9:30 u. Kijk ook op: www.sintfranciscusparochie.nl/vieringen.
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Vieringen Palmzondag en Pasen
Eerste Paasdag

Palmzondagviering met palmwijding
09
04

17:00u Sprundel

Sint Janskapel
19:00u Schijf

H. Martinuskerk
10
04

09:30u Sint Willebrord

H. Willibrorduskerk

Eucharistieviering
pastoor Hans van Geel

17
04

Eucharistieviering

Zegge

pastoor Hans van Geel

H. Maria Boodschapkerk

pastor Piet Swinne pr

Eucharistieviering

Sint Willebrord

Eucharistieviering

pastoor Hans van Geel
FAMCAT-viering *
m.m.v. Fasollasi

H. Willibrorduskerk
11:00u Sprundel

meer info

08
04

11:00u Zegge

09
04

11:00u Rucphen

13
04

11:00u Sprundel

H. Martinuskerk

Sint Janskapel

pastoor Hans van Geel pr
Woord- en Communieviering
pastor Ria van Oorschot pw

Schijf

Woord- en Communieviering

H. Martinuskerk

pastor Jan Brok pw

Tweede Paasdag

Op weg naar Pasen
11:00u Schijf

H. Martinuskerk

Woord- en Communieviering
pastor Jan Brok pw
Eucharistie-viering

* zie in deze nieuwsbrief

06
04

09:30u Rucphen

KBO-paasviering
diaken Jan van Steenoven

18
04

KBO-paasviering

09:30u Zundert

bovenregionale
eucharistieviering

H. Trudokerk

pastoor Hans van Geel pr

H. Maria Boodschapkerk diaken Jan van Steenoven
H. Martinuskerk

gebed van een missionaris

RAS-paasviering
pastoor Hans van Geel pr
KBO-paasviering

Heer Jezus,

Sint Janskapel

pastor Ria van Oorschot pw

Uw liefde wil alle harten bereiken,

Sint Willebrord

KBO-paasviering

ik bid U om zegen voor de missie van de Katholieke kerk

H. Willibrorduskerk

pastoor Hans van Geel pr

Dat veel mensen U daar mogen ontmoeten en geraakt
worden door Uw onvoorstelbaar grote liefde voor hen

Witte Donderdag
14
04

19:00u Sint Willebrord

H. Willibrorduskerk

Ik geef U mijn hart.

Eucharistieviering

Maak het gelijkvormig aan dat van U.

pastor Piet Swinne pr

Help mij om een kanaal te zijn van Uw liefde,

diaken Jan van Steenoven

ondanks mijn eigen zwakheden en tekortkomingen.
Geef mij Uw blik van liefde voor anderen,

Goede Vrijdag
15
04

15:00u Sint Willebrord

om Uw handen en voeten te zijn en Uw liefde uit te dragen

Kruisweg

Ik vraag U dit op voorspraak van Maria

Processiepark of
H. Willibrorduskerk
19:00 u Sint Willebrord

H. Willibrorduskerk

Wees gegroet, Maria, vol van genade.

Diaken Jan van Steenoven

De Heer is met U

Goede Vrijdagviering

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

Pastor Piet Swinne pr &

en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot

Diaken Jan van Steenoven

Heilige Maria, Moeder van God
Bid voor ons zondaars

Paaszaterdag
16
04

21:00u Sint Willebrord

nu en in het uur van onze dood. Amen.

Paaswake
Pastor Piet Swinne pr &

H. Willibrorduskerk

Diaken Jan van Steenoven
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