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Op weg naar… 
 

Jozef en Maria gingen op weg naar Bethlehem, omdat ze zich 

daar moesten laten inschrijven. Wij gaan misschien op weg naar 

een leuke wintersportvakantie. We gaan misschien wel naar de 

mis op Kerstavond (wat een goed idee!) Misschien wel 

honderdduizenden zijn op weg, of eigenlijk, op de vlucht. 

Verdreven van huis en aard door oorlog of geweld. Misschien 

staat het huis er nog, misschien ook niet…  

 

Jozef en Maria konden uiteindelijk met de kleine Jezus terug 

naar huis. We komen terug van vakantie. We genieten ná de mis 

van iets lekkers, wanneer we weer thuis zijn. Vluchtelingen 

hebben gewoon niets. Zijn blij met een zeil boven hun hoofd. 

Zijn blij met een vuur dat hen warm(er) houdt. Het is maar de 

vraag of ze ooit naar hun huis kunnen terugkeren… 

 

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus op aarde.  

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

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

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

in de herberg voor Jozef en Maria die zwanger was. Een 

lichtende ster stond boven het stalletje en wees de weg. De 

herders zagen het en de drie koningen volgden het licht. Het 

licht in de wereld werd die nacht geboren. De Vredevorst. 
 

Zal Hij die vrede kunnen bewerkstelligen, wanneer wij mensen, 

niet omkijken naar hen die het minder hebben? Wanneer wij 

geen oog hebben voor vluchtelingen? Kunnen wij de mensen om 

ons heen een Zalig Kerstfeest wensen, terwijl we in onmin leven 

met buren, kennissen of zelfs familie? 
 

Laten we een eerste stap zetten en vrede in ons hart creëren, 

laten we onze naaste de hand reiken, laten we bijdragen aan 

goede en veilige plaatsen voor vluchtelingen (wat als het ons 

zou overkomen…?) Laten we Jezus in ons hart. Dan zal deze 

aarde een vredevolle plek worden waar we samen nog vaak 

Kerstfeest kunnen vieren. We wensen u alvast alle goeds, geluk 

en bovenal gezondheid voor een nieuw jaar, onder Gods zegen.  
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Woord van de vice-voorzitter 
 

Kerstmis is voor velen een feest van gezelligheid en 

samenzijn in gezins- en familieverband, met vrienden en 

vriendinnen of in de gemeenschap van de kerk. 

 

Maar wat als je Kerstmis niet samen kunt vieren omdat 

je kind ver weg woont, omdat je geen partner hebt, 

omdat je man/vrouw is overleden, omdat er ruzie is in 

de familie…. Juist omdat het zo van zelfsprekend is , kun 

je je in deze dagen en met het Kerstfeest eenzaam 

voelen.  

 

Het wonder van Kerstmis is, dat God neerdaalt op aarde, 

deel wordt van ons menselijk bestaan, dat God zelf mens 

wordt, als wij, als u en ik en iedereen. 

 

Wij worden niet alleen gelaten. Wij worden niet tot ons 

zelf veroordeeld, als mensen, maar in ons aardse 

bestaan licht de hemelse vrede op. In onze 

menselijkheid mengt zich de goddelijke heerlijkheid. 

Maar juist nu in deze moeilijke tijden , moeten we 

opnieuw leren omgaan met een ongewisse toekomst. 

Laten we omzien naar elkaar want,  

een klein gebaar is een groot geluk.  
 

Namens het bestuur van de Sint Franciscusparochie , 

wens ik iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en 

gezond 2023 toe.  
 

Bene agere et nil timere ! (Doe goed en vrees niets !) 
Eugène Rokx, vice-voorzitter parochiebestuur 
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Durft u de verandering aan….? 
 
De winter is in aantocht. Na een heel lange zomer en een 

aangenaam najaar, trekken we nu toch onze winterjas aan 
en hebben de paraplu binnen handbereik. We groeien ook 

richting het nieuwe jaar. Aan het eind van het jaar wordt 
steevast de vraag gesteld: wat zal het nieuwe jaar ons 

brengen? 
Terugkijkend op het jaar waarin we nu leven, kunnen we 

concluderen dat dit geen gemakkelijk jaar is geweest. Naast 
de coronapandemie, waar we nog steeds geen afscheid van 

hebben genomen, hebben we nu ook te maken met de 
gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De gasprijs schiet 

omhoog. Ons wordt gevraagd minder te stoken, minder te 

douchen, anders loopt de rekening wel heel erg hoog op. Het lijkt wel of vroegere 
jaren herleven. Dat geeft ons misschien een onzeker gevoel. Wij hebben de 

laatste jaren vrij kunnen leven, gedaan wat we graag wilden doen, alles kon en 
alles mocht…..Nu worden we met onze neus op de feiten gedrukt omdat die tijd 

voorbij lijkt te zijn.  
En toch dienen we vertrouwen te houden in de toekomst. Want, die toekomst zijn 

wij zelf. We moeten ons niet laten leiden door wat andere landen doen of willen, 
maar ons eigen hart volgen. 

  
De herders in het veld waren ook onzeker over hun toekomst. Zij staan symbool 

voor al die mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving om welke reden 
dan ook. De herders kregen onverwacht een vreugdevolle boodschap die hun 

leven helemaal zou veranderen. “Heden is u een redder geboren, Jezus de Heer”. 
Zij gingen op weg en vonden het Kindje Jezus in de kribbe liefdevol omringd door 

Maria en Jozef. 

 
In die ontmoeting met het dit klein kind vonden zij een thuis, een warm welkom 

en werden zij erkend in hun diepste wezen. Het Kindje Jezus heeft vanaf het begin 
al veel liefde en respect geschonken aan allen die Hem in het hart hebben 

gesloten. Dat vieren we met Kerstmis. Het Kind is onder ons gekomen om mens 
voor de mensen te zijn en nodigt ons uit om samen een mooie, kleurrijke 

samenleving te vormen die gestoeld is op een stevig fundament. Een samenleving 
waarin ieder een plaats mag hebben en zich veilig mag voelen. Dus het tijdperk 

‘ikke..ikke..ikke….’ sluiten we af en we gaan over naar een tijdperk van ‘wij, wij 
samen, wij met elkaar’! Sámen kunnen we de samenleving veranderen. Daar 

speelt de Kerk ook een rol in. Niet meer als een min of meer gesloten groep, maar 
naar buiten tredend in alle openheid om te laten zien waar we voor staan. 

Kerk zijn heeft niets te maken met het kerkgebouw op zich…dat zijn maar stenen. 
Kerk zijn heeft te maken met levende stenen….met mensen, met u, met mij, met 

ons allemaal.  Dat het Kindje Jezus voor ons allemaal geboren mag worden! 

 
Ik wens u namens het pastoraal team een Zalig Kerstmis toe.  

Pastoor Hans van Geel 
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In juni overleedt  
 

Karin  

van Loon 
 

Er is op 1 juli in een 

plechtige viering afscheid 

van Karin genomen. 

Karin was naast secretaris 

van de PKC Zegge, ook 

het vaste gezicht van het 

secretariaat op maandag. 

Karin wordt erg gemist. 

Zeker ook door haar man 

Piet, die eveneens lid is 

van de PKC Zegge.  

Wij wensen hem en 

verdere familie heel veel 

sterkte toe. 

26 juli overleedt  
 

Walter  

van Merriënboer 
 

Op 1 augustus hebben we 

afscheid van Walter 

genomen. 

Walter was vele jaren 

koster in onze kerk en 

kapel. 

Nadat hij zijn kostertaken 

had overgedragen heeft 

hij zich tot zijn overlijden 

ingezet voor onze kapel. 

Wij zijn hem heel 

dankbaar. 

De nabestaanden wensen 

wij heel veel sterkte toe. 

Dank je wel……het was overweldigend! 
 
8 november jl. was het 25 jaar geleden dat ik door Mgr. 

Muskens tot priester ben gewijd voor het bisdom Breda. 

Dit mooie jubileum heb ik op 6 november gevierd met 

een eucharistieviering in de H. Trudokerk te Zundert en 

een receptie in het Wapen van Zundert. Beide momenten 

zijn onvergetelijk geworden. 

Een prachtig versierde H. Trudokerk, een groot samen-

gesteld koor, veel misdienaars en acolieten, de kosters 

die het allemaal in goede banen hebben geleid, 

gildebroeders, lectoren en daarnaast een volle kerk met 

warme betrokkenen. Het voorbereidend comité heeft er 

samen met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen 

een heel mooie dag van gemaakt. Niet alleen voor mij, 

maar ook voor mijn moeder, familie en vrienden. 

Dank je wel voor de hartverwarmende woorden die er 

na de viering gesproken en gezongen zijn. Ik heb heel 

veel warme felicitaties in diverse vormen in ontvangst 

mogen nemen. De rode draad gedurende de dag werd 

gevormd door het thema: ‘Groeien in verbroedering’. 

Laat mijn jubileum een inspiratiebron zijn voor een 

steeds verdergaande samenwerking tussen de diverse 

parochiekernen. Laten we in vertrouwen verder gaan, 

wetende dat de Heer met ons mee trekt bij de opbouw 

van een missionaire parochie.  

Nogmaals hartelijk dank!  

Hartelijke groeten,                         Pastoor Hans van Geel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zal de stal van vrede komen, 

waar een kindje wordt behoed: 

veilig ligt het er te dromen 

alsof nergens oorlog woedt. 

Zal ooit nog komen die advent? 

 

Zal de stad van vrede komen, 

waar dat kind zo klein regeert 

en de wind zingt in de bomen 

dat je machtig wordt geëerd 

als je klein en weerloos bent 

Zal ooit nog komen die advent? 

 

Zal het land van vrede komen 

waar dat kind heet: licht van licht, 

waar de schepping wordt hernomen 

en het tere eerste licht 

stralen in het duister zendt? 

Zal ooit nog komen die advent? 

 

Zal de wereldvrede komen 

waar een kindje goed ontmoet 

waar geen duister ooit zal komen 

we steeds lopen in het licht zo goed 

en elk mens steeds wordt gekend 

Zal ooit nog komen die advent? 
tekst 123: Adri Bosch 4: Wim Roelands 

 

 

 

 

 

 

 

       

PERSONALIA:  

       Parochiekern Zegge meldt: 
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FamCat        

Catechese is in onze katholieke kerk in 

Nederland een ondergeschoven kindje 
geworden. De ouderen onder ons, van boven 
de pakweg 55 jaar, weten nog hoe meneer 

pastoor of de kapelaan op school kwam. Dat 
is al lang niet meer; eigenlijk al heel lang niet 

meer. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dat geloofsonderricht werd overgenomen 
door de leerkrachten, maar met de uitbreiding 

van het aantal schoolvakken en de lesstof, 
kwam de godsdienst in het gedrang. 
 

Bovendien was in het verleden dat 
geloofsonderricht vooral op kinderen gericht. 

Velen moesten zonder enige begeleiding hun 
geloof in het volwassen leven, maar een plek 
zien te geven. En dat is nog niet eenvoudig, 

want het is nu juist het leven zelf, dat ons 
geloof bevraagt. 

 
Dat al brengt met zich mee, dat vele 
katholieken in hoge mate onmondig zijn, waar 

het hun geloof betreft en daardoor ook niet 
goed in staat hun kinderen een 

geloofsopvoeding mee te geven. 
 
Nu scholen die taak al gedurende decennia 

nog nauwelijks op zich (kunnen) nemen, 
zullen de parochies dat zelf moeten doen. 

Daarbij gaat het echter niet meer om “les”, 
maar meer om het gelegenheid bieden het 
geloof te leren kennen en het eigen 

geloofsleven vorm te geven, zodat een 
werkelijke spiritualiteit mag opleven, in de zin 

van “richting gevend in het eigen bestaan”. 
 
Veel mensen zijn dan weliswaar niet meer zo 

kerkelijk als vroeger, maar -omdat het leven 
zelf ons geloof bevraagd- wel bezig met  

 

          
 

zingevingsvragen of levensvragen, dan wel 
typisch religieuze gevoelens. Daarbij gaat het 

dus zeker niet meer om alleen kinder-
catechese, maar om geloofsoverdracht en 
verdieping, juist ook voor volwassenen. 

 
Een vorm daarvoor is de laatste jaren 

uitgedacht: de FamCat, voluit 
familiecatechese. Waarbij het hele gezin, 
veelal op zondagochtend in en rond de 

Eucharistieviering, aan de slag gaat. In onze  
Sint Franciscusparochie én de parochie 

Christus Koning pakken wij dat dan ook op. In 
beginsel eerst met de voorbereiding van de 
Eerste Heilige Communie. Hopelijk later ook 

met andere projecten.  
 

FamCat op zich is slechts een vorm. De inhoud 
moet er aan worden gegeven. Voor de Eerste 
Heilige Communie is door enthousiaste 

parochianen al een nieuw project en werkboek 
ontwikkelt, onder de titel  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Op 5 zondagen worden  

de kinderen voorbereid 
op  hun  Eerste  Heilige  

Communie én betrokken  
bij de Eucharistieviering van die ochtend. Voor 
hun ouders is er een eigen programma, waarin 

zij aan de slag gaan met dezelfde 
onderwerpen, maar uiteraard op volwassen 

wijze.  
Dat wordt gedaan in de parochiekerk. Zowel 
in de H. Trudokerk van Zundert alsook in de 

H. Willibrorduskerk te St. Willebrord. 
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Zanggroep Melody – 50 jaar! 
 
Op 6 oktober dit jaar bestond zanggroep 

Melody uit Zegge precies 50 jaar. 
Een halve eeuw!! Tijd voor een feestje. 

Zaterdag 8 oktober was geprikt om dit feest 
te vieren. Een kleine groep was al maanden 
bezig met de voorbereidingen en dat hebben 

ze geweldig gedaan. In het begin van de 
middag werd er verzameld in de pastorie van 

Zegge. Alle leden werden verdeeld in 
tweetallen en men ging op weg voor een 
puzzeltocht. Bij terugkomst stond er in de 

pastorie een prachtige jubileumtaart met 
afbeelding te wachten. De taart smaakte 

verrukkelijk na een middagje buiten zijn. 
Om 17.30 uur begon de eucharistieviering met 
een feestelijk tintje. Pastoor Hans van Geel 

hield een mooi woordje. Na de viering was er 
een receptie met daarbij aanwezig diverse 

oud-leden en dirigenten . 
Het vervolg van het jubileumfeest was bij zaal 
Kerkzicht. Gestart werd met een etentje, 

waarvoor ook de partners waren uitgenodigd. 
Toen het eten van de tafels was startte een 

party, waarbij Joey van Beek de muziek 
verzorgde. Het was geweldig 
Wij hopen dat onze zanggroep Melody er nog 

vele jaren bij weet te verzamelen. Gelukkig is 
het aantal leden eerder groeiend dan dalend, 

dat zie je tegenwoordig niet veel meer bij 
verenigingen.  
Mocht je na het lezen van dit artikel ook zin 

hebben gekregen je aan te sluiten, je bent van 
harte welkom onze repetities te komen 

bezoeken. We repeteren op maandagavond in 
de pastorie van Zegge (O.L.Vrouwestraat 105) 

om 19.30 uur. We zijn een gezellige groep, die 
ook in mindere tijden voor elkaar klaar staan. 
Kom gerust, het is geheel vrijblijvend. 

 
      50 jaar 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                melody 

 

In dit bericht, krijgt u informatie over 

de kerkelijke tarieven, welke onze 
parochie vanaf 1 januari 2023 zal 

hanteren.  
Deze tarieven zijn gebaseerd op het 
advies van het Bisdom Breda. Het 

Bisdom past de tarieven jaarlijks aan 
op basis van de indexcijfers van het 

CBS. Op basis hiervan zouden de 
tarieven met 14,3% geïndexeerd 

moeten worden.  
Wij hebben echter besloten om niet 

de gehele indexering door te voeren, 
maar uit te gaan van een matiging. 
Op basis hiervan wordende tarieven 

voor 2023 met 10% verhoogd.  

Tarieven 2023: 

 
Huwelijks- / uitvaartdienst  

(incl. avondwake)  € 690,--  
 

jubileumdienst € 345,--  

 
Dienst in crematorium 

of op begraafplaats 
zonder kerkdienst vooraf € 460,-- 

 

Parochiebijdrage 
-advies Bisdom € 156,--  

-advies Parochie blijft  € 100,-- 
 

Stipendium €  12,-- 
 
Over de parochiebijdrage volgt meer 

informatie, in het schrijven dat wij u 
zullen doen toekomen m.b.t. Kerkbalans 
 

Bovendien worden reiskosten in rekening 
gebracht, voor 2023 bedragend € 0,37 

naar het crematorium of de begraaf-
plaats. 
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Adventsactie Sint Franciscusparochie 
 

Ook in deze tijd (of is het zeker in deze tijd?) is het 

goed dat we denken aan de mensen die het minder 
hebben. Het zijn dure tijden voor iedereen, maar 

wanneer je moet kiezen tussen een medische 

behandeling of eten voor een week, dan vraagt dat 
zeker om onze steun. De Adventsactie van onze 

parochie komt ten goede aan de stichting ‘het warme 
hart’. Dit is de 'voedselbank' binnen de Sint 

Franciscusparochie. Wij zamelen voedsel in (lang 
houdbaar: denk aan pasta, rijst, groente in pot of blik) 

maar ook verzorgingsproducten (shampoo, 
tandpasta), geneesmiddelen (paracetamol) en 

speelgoed. U mag natuurlijk ook een bijdrage in een 
envelopje doen. Inzamelen kan vooraf aan de viering, 

maar natuurlijk ook tijdens openingstijden van het 
secretariaat. Hartelijk dank voor uw bijdrage.    

 
Er zit iets moois……. 

 

Er zit iets moois in nog heel even 

Er zit iets moois in even niet 

Er zit iets moois in over een poosje 

Maar misschien dat je het nu niet ziet 

 

Er zit iets moois in straks en later 

Er zit iets moois in moeten wachten 

Er zit iets moois in heb geduld 

Ook al moet je lang erop wachten 

 

Er zit iets moois in over een tijdje 

Er zit iets moois in bijna en tot snel 

Want weet je als het dan zover is 

Zie jij al dat moois dan wel 

 

Er zit iets moois in kijken naar Licht 

Er zit iets moois in  

maak plaats in je hart 

Met de geboorte van het Kind Jezus 

Begint Vrede en maken wij  

een nieuwe start 
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Reductieregeling 

 

In onze, en ook in andere, parochies, was het gebruikelijk, om een reductie op de kerkelijke tarieven aan 

te bieden aan parochianen welke gedurende meerdere jaren hun parochiebijdrage voldeden.  Het Bisdom 

heeft ons echter laten weten dat deze reductieregeling dient te vervallen. Deze regeling werd soms gezien 

als een soort verzekering voor (bijvoorbeeld) een uitvaart. De intentie van de parochiebijdrage gezien wordt 

als een solidariteitsbijdrage van parochianen aan het werk van de parochie. Het Bisdom is van mening dat 

het niet langer correct is om reductie aan te bieden en dat er dus niet langer op basis van eerdere bijdragen 

een korting gegeven dient te worden op de kosten voor kerkelijke diensten zoals Doop, Eerste Communie, 

H. Vormsel en Uitvaarten.  

 

Het bestuur van onze parochie heeft hierover gesproken en is van mening dat het afschaffen van deze 

reductieregeling niet gewenst is. Om toch enigszins tegemoet te komen aan hetgeen het Bisdom ons 

voorstelt, hebben wij besloten dat wij de reductieregeling zullen voortzetten, maar de korting niet meer te 

laten bedragen dan het totaal van ten hoogste het bedrag dat in drie opeenvolgende jaren aan 

parochiebijdrage is voldaan en dus niet langer vijf jaar, zoals u van ons gewend was.  

 

ALPHA start op 19 januari 2023 
 

Alpha in Rucphen-Zundert is een initiatief 

vanuit de samenwerking tussen parochie 

Christus Koning en de Sint Franciscus-

parochie. Vorig jaar was de eerste Alpha in 

het parochiecentrum van Zundert. Ook 

deze Alpha zal in datzelfde parochie-

centrum zijn. 

 

De start is gepland op 19 januari. 

Om 18:00 u is de inloop. Na een lekkere 

gezamenlijke maaltijd, wordt op een 

laagdrempelige manier kennis gemaakt 

met het geloof. We zouden u er ook graag 

willen ontmoeten. Meer informatie treft u 

aan op https://alphanederland.org/. 

U mag ook een mail sturen naar: alpha-

ruzu@outlook.com. Daar kunt u zich 

aanmelden, maar ook eventuele vragen 

stellen. 

In de 

afgelopen 25 

jaar hebben 

ruim 325.000 

mensen in 

Nederland 

een ALPHA 

gevolgd. Kom 

en doe mee! 
 

Schuif aan 

en ervaar 

het zelf!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilarissen bij Gemengd Koor Schijf 
 

 
 
 
 
 
Donderdag 24 november 2022 vierde het 
Gemengd Koor van Schijf haar jaarlijkse 

Cecilia-avond. Het belangrijkste punt van de 
feestelijke jaarvergadering was wel de 
huldiging van de jubilarissen, die zeer verrast 

waren. Nadat in de vergadering de 
verschillende agendapunten afgehandeld 

waren, werden de jubilarissen gehuldigd. 
Voor 30 jaar koorlid: Anny de Laat-van 
Leijsen – tevens bestuurslid; Jacqueline 

Peeters-Hendrikx – tevens voorzitter en 
penningmeester en Corrie Naenen-van 

Overveld – tevens secretaris 
 
Voor 60 jaar koorzanger: Kees Priem.  

Hij zingt de laatste jaren bij het Gemengd 
Koor in Schijf. Voorheen zong hij o.a. in de 

kerkkoren van Stampersgat, Rucphen, 
Sprundel en gregoriaans mannenkoor Signum 
Magnum. 

 
Pastor Wim van Reen sprak namens het 

pastoraal team lovende woorden aan de 
jubilarissen en het koor. Hij reikte aan Kees 
Priem een oorkonde met insigne uit. Voorzitter 

Jacqueline Peeters prees de jubilarissen om 
hun trouwe dienst en sprak haar gelukwensen 

uit namens het koor. Als waardering en om de 
huldiging compleet te maken, kregen de  
jubilarissen een mooi boeket bloemen 

aangeboden. Het Gemengd Koor maakte er 
verder nog een gezellige avond van. 

https://alphanederland.org/
mailto:alpha-ruzu@outlook.com
mailto:alpha-ruzu@outlook.com
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Elders in deze nieuwsbrief treft u de 

tarieven aan voor 2023. Hierin leest u dat 
we als Sint Franciscusparochie het 

adviesbedrag voor parochiebijdrage NIET 

verhogen. We hebben graag dat veel 
mensen meedoen. 

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor 
ontelbaar veel gelovigen van grote 

betekenis. In de kerk ontmoeten we God 
en elkaar. Het is een waardevolle plek 

waar we samen God zoeken, rust en 
bezinning vinden. Een geloofs-

gemeenschap die naar elkaar  omziet en 
het leven met elkaar deelt. 

 
 

De eerst keer is geweest, wanneer u dit leest, 

en we zijn er van overtuigd dat het de moeite 
waard is geweest. Wim van Reen, pastoraal 
werker in onze parochie én Parochie Christus 

Koning, leidt deze viering(en). Hij is al vele 
malen in de Franse plaats Taizé geweest, waar 

een gemeenschap van christenen is, waar 
deze vieringen zijn ontstaan. 
 

Veel mensen ervaren dit als een andere 
manier van kerk zijn. Niet per sé beter, maar 

anders. Het maakt het beleven van het geloof 
intenser en rijker. Geen viering in plaats van 
een Eucharistieviering of woord- & communie-

viering, maar als aanvulling er naast. 
 

Op de aankondiging hiernaast, ziet u ook 
wanneer de vieringen van 2023 zijn gepland. 

Een paar maanden vallen uit vanwege, o.a. H. 
Vormsel en Goede Vrijdag, want dan zijn er 
respectievelijk een feestelijke Eucharistie-

viering t.g.v. het H. Vormsel en de traditionele 
Goede Vrijdagviering. 

 
We hopen dat u de volgende keer aansluit. Dat 
zal zijn op 6 januari, dus in het nieuwe jaar. 

We bevelen het van harte bij u aan. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Na een lastige periode staan de deuren 
van onze vijf lokale kerken weer 

wagenwijd open. Om van betekenis te zijn 

voor mensen die verbinding en verdieping 
zoeken. Kerkleden willen gastvrij en 

uitnodigend zijn voor jong en oud. Ook 
voor hen die God nog niet kennen. 

Vandaag en morgen. Daar is uw hulp bij 
nodig, want kerk zijn kost geld. 

GEEF VANDAAG 
VOOR DE KERK VAN MORGEN ! 

Hartelijk dank voor uw bijdrage, 
Parochiebestuur Sint Franciscusparochie 

 
Let goed op uw brievenbus in het begin van 
januari 2023. U ontvangt dan alle informatie. 
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Kroniek tweede half jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 1 juli vond in de Sint Martinuskerk te 

Rucphen, de Petrus en Paulusviering plaats. Deze 

regionale viering was bestemd voor alle parochianen 

en vrijwilligers van de Sint Franciscusparochie en 

stond in het teken van het afsluiten van het werkjaar. 

De gezangen werden verzorgd door het koor van de 

Sint Martinuskerk, versterkt met koorleden van de 

andere parochiekernen. Pastoor Hans van Geel en 

diaken Jan van Steenhoven gingen voor. Tonnie 

Sedee zong aan het eind van de dienst, een prachtige 

versie van een gebed in het Oekraïens. Na afloop van 

de dienst, was er koffie met taart, gebakken door 

vrijwilligers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de eerste week van augustus is Michiel Overhoff 

begonnen om het beeld van OLV van Fatima te 

restaureren. Dit beeld werd in 1945, geplaatst in het 

park als dank voor het feit dat Sprundel relatief 

weinig oorlogsschade had geleden, Michiel Overhoff 

is een bekende Amsterdamse restaurateur, die eerder 

het o.a. H.Hart beeld in Rucphen restaureerde. Ook 

de Sprundelse ‘Geheimen van de Rozenkrans” 

werden in het verleden door hem in hun oude glorie 

hersteld.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 17 juli werd in de H. Willibrorduskerk te Sint 

Willebrord de nieuwe pastoraal werker voor onze 

parochie en de parochie Christus Koning 

gepresenteerd. Pastoor Hans van Geel was de 

voorganger, geassisteerd door de andere leden van 

ons pastorale team. De gezangen werden verzorgd 

door een koor samengesteld uit leden van de 

verschillende parochiekernen. Geerten Kok deed de 

presentatie namens de bisschop. Ineke Lochten (v.vz 

van parochie Christus Koning) las de 

aanstellingsbrief van de bisschop voor. Embregt 

Wever ontving de bijbel uit handen van collega Wim 

van Reen, waarna Embregt een kruis omgehangen 

kreeg. Pastoor Hans van Geel rondde de presentatie 

verder af. Het pastorale team bestaat nu weer uit vier 

personen. In een mooie overweging schetste pastoor 

Hans de loopbaan van Embregt Wever tot nu toe. Hij 

ging vervolgens in op het belangrijke werk wat het 

pastorale team te doen staat. Na afloop van de 

eucharistieviering werd het samenzijn bij de 

Mariagrot voortgezet. Hierna was er onder het genot 

van een kopje koffie gelegenheid om nader kennis te  
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Op 15 augustus werd Maria ten Hemelopneming 

gevierd. In onze parochie zouden we dat doen bij de 

Mariagrot in Sint Willebrord. Helaas regende het op 

het moment dat de eucharistieviering zou beginnen 

en weken we uit naar de H. Willibrorduskerk.  

Na een mooie viering in de kerk, konden we gelukkig 

toch nog in processie naar de grot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eind augustus werd een informatiebord opgehangen, 

waarop de geschiedenis van de Rucphense parochie 

beschreven staat. Dit project kwam tot stand o.l.v. Jan 

Struijs, voorzitter van PKC Rucphen. Het 

bouwkundige deel werd verzorgd door Jos Jochems. 

Behalve informatie over de parochie is op het bord 

ook te lezen, hoe de Martinustuin (de voormalige 

begraafplaats) tot stand is gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 20 oktober was er 

een drukbezochte info-

avond voor de eerste 

communicanten en hun 

ouders in de 

parochiekerk van H. 

Willibrordus in Sint 

Willebrord. 

Zo’n 60 kinderen waren 

met één of twee ouders 

gekomen. 

Aandachtig werd er 

geluisterd naar de uitleg 

van pastor Embregt en 

van de communie-

werkgroep en natuurlijk 

was er ook oog voor de 

lekkere versnapering! 

 

 
In aanwezigheid van vele parochianen en genodigden 

van zowel onze parochie als van parochie Christus 

Koning, vond op 6 november in de H. Trudokerk te 

Zundert een bijzondere eucharistieviering plaats.  

We vierden het 25-jarig priesterschap van pastoor 

Hans van Geel. Pastoor Hans sprak zijn dankbaarheid 

uit en gaf aan dat hij zijn mooie werk nog graag lang 

wil voortzetten. Uiteraard waren er ook woorden van 

dank voor onze pastoor. 

 
(De activiteiten welke na november plaatsvonden, 

zullen in een volgende kroniek beschreven worden) 

Deze kroniek werd geschreven door Ad Goossens, 

wanneer u hierover iets wil opmerken of iets wil 

aanvullen, neemt u dan contact met hem op via 

penningmeester@sintfranciscusparochie.nl  

Tenzij anders vermeld zijn ook de foto’s door hem 

gemaakt 
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  Vieringen Kerstavond, Kerstmis en Oud & Nieuw

Gulden Mis Oudjaar

19:00 u 17:00 u

Sint Willebrord Zundert

H. Willibrorduskerk H. Trudokerk

Herderstocht Nieuwjaar

19:00 u 11:00 u

Sint Willebrord Sint Willebrord

H.Willibrorduskerk + park H.Willibrorduskerk

Kerstavond 24 december

19:30 u Rucphen

H. Martinuskerk

19:30 u Sprundel Pastor van Oorschot

St. Janskapel

19:30 u Schijf

H. Martinuskerk

22:00 u Zegge

H. Maria Boodschapkerk

22:00 u Sint Willebrord

H Willibrorduskerk

1e Kerstdag 25 december

09:30 u Sprundel

St. Janskapel

09:30 u Sint Willebrord 19:00 u
H. Willibrorduskerk

09:30 u Zegge

Sint

11:00 u Rucphen Willebrord

H. Martinuskerk H.Willibrordus-

11:00 u Schijf kerk

H. Martinuskerk aansluitend

Nieuwjaars-

2e Kerstdag 26 december receptie in

09:30 u Sint Willebrord de Lanteern

H.Willibrorduskerk

Pastoor van Geel

31 december

Pastoraal Team

Pastor Wever

Pastor Swinne

23 december

kerstbeleving

14 december

Woord & Communieviering

Pastoor van Geel

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Driekoningen

6 januari 2023

1 januari 2023

Taizé-viering

Pastoraal team

Pastor Swinne

Pastor van Oorschot

Woord & Communieviering

Pastor Wever

Eucharistieviering

Diaken van Steenoven

Pastor Swinne, Diaken van Steenoven

Eucharistieviering

Dit is de planning voor de vieringen in de periode 

voor kerstmis, op kerstavond, 1e Kerstdag, 

2e Kerstdag, Oudjaar, Nieuwjaar en Driekoningen.

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!

Pastor van Oorschot

Diaken van Steenoven

H. Maria Boodschapkerk Woord & Communieviering

Woord & Communieviering

Pastor Wever

Eucharistieviering

Woord & Communieviering

Woord & Communieviering

Eucharistieviering

Woord & Communieviering

Pastoor van Geel

Maak  er  samen  een  mooi feest  van !
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