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“Laten we erop uitgaan, laten wij uitgaan om aan allen 

het leven van Jezus Christus aan te bieden. Ik geef de 

voorkeur aan een kerk die gekneusd, gewond en vuil is, 

omdat zij langs de straten is uitgetrokken, boven een 

kerk die ziek is, omdat zij gesloten is en uit gemakzucht  

zich vastklampt aan eigen zekerheden”  
                                                    Paus Franciscus, Evangelii gaudium,2013, 49 

Een nieuw werkjaar 
 

Wanneer deze nieuwsbrief voor u ligt, is het 

werkjaar 2021-2022 al weer afgesloten en het 

werkjaar 2022-2023 reeds van start gegaan. Aan 

het eind van het vorig werkjaar mochten we nog 

vernemen dat Embregt Wever het pastorale team 

komt versterken. In de volgende nieuwsbrief zullen 

we uitgebreid kennis met hem maken. We zijn blij 

met zijn toetreden tot het pastoraal team. Zijn 

komst was hard nodig. 

 

Er is dit werkjaar weer veel gebeurd. Besturen 

hebben vergaderd. PkC’s zijn bij elkaar geweest. 

Besluiten zijn voorbereid en genomen. Intenties 

zijn uitgesproken. Met de afsluiting van de 

meimaand in Zegge, de vieringen op eerste 

Pinksterdag, Petrus en Paulus, Maria ten Hemel-

opneming en de presentatieviering van Embregt 

Wever hebben we mogen genieten van een groot 

koor met leden uit de diverse koren uit onze 

parochie (én uit de parochie Christus Koning). Een 

genot om naar te luisteren en een goed voorbeeld 

om te zien hoe mensen, wanneer ze willen, over 

hun grens heen stappen, de brug overgaan om voor 

hun medeparochianen én Onze Lieve Heer een 

bijzonder mooie liturgie te verzorgen. Zo zouden 

wij allen kunnen werken aan bruggen tussen onze 

kernen, om zo samen te komen tot één gastvrije, 

levendige, gezonde, toekomstgerichte, vierende en 

missionaire parochie. Kom in beweging! Elke reis 

begint met een eerste stap. Laten we die zetten, 

zien waar de reis ons brengt en thuiskomen bij de 

Heer!                     Alle goeds en inspiratie voor  

een nieuw kerkelijk werkjaar! 

Redactie Nieuwsbrief 
 

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

op: www.sintfranciscusparochie.nl  
 

 

 

 

 
 

 

pag 3: 
Woord van onze pastoor:  

‘Van onderhouden  

naar vernieuwing.’ 

 
  

pag 4: 

 Sint Franciscusviering 

 & 

 Wijkcontactpersonen 

 gezocht 

 
pag 5: 

ALPHA 

iets voor jou? 
 

 

 

 

pag 6 & 7: 

Kroniek van de eerste 

helft van dit jaar. 

 
 

 

 

pag 8: 

100 jaar kerkgebouw 

Sprundel 

& 

Vormsel 2022 

 

 
 



Deze nieuwsbrief is het parochieblad van 

- 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaargang 6 nummer 2|september 2022 

Dit blad verschijnt normaal 3 x per jaar 

 

Redactie Nieuwsbrief 
redactie@sintfranciscusparochie.nl 
 

pastor Wim van Reen 
wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl 

Eugène Rokx 
v.voorzitter@sintfranciscusparochie.nl 
 

Rucphen: Mieke van Dijk 
mieke.vandijk@creativethings.org 
pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl 
 

Schijf: Lianne van Trijp 
liannevantrijp@home.nl 
pk.schijf@sintfranciscusparochie.nl 
 

Sint Willebrord: Wim Roelands 
secpkcwill@outlook.com 
pk.sintwillebrord@sintfranciscusparochie.nl 
 

Sprundel: -vacature 
 
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl 
 

Zegge: Marco van Overveld 
mvanoverveld1@gmail.com 
pk.zegge@sintfranciscusparochie.nl 

 

Aanleveren kopij 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 

2022. Kopij dient uiterlijk vóór 1 november te 

zijn ingeleverd bij de redactie. Bij voorkeur per 

email, tekst in Word, afbeeldingen als JPG. 

 

Parochiebestuur 
bestuur@sintfranciscusparochie.nl 

Voorzitter: Pastoor Hans van Geel 

Vice-voorzitter: Eugène Rokx 

Secretaris: Helen van Oosterhout 

Penningmeester: Ad Goossens 

lid: Tonnie Sedee - de Wit 

lid: Wim Roelands 

lid: Mathee Vergouwen 

lid: Jacqueline Peeters 

 

Pastoraal team 
Pastoor  Hans van Geel 

Pastoraal werker  Wim van Reen 

Pastoraal werker Embregt Wever 

- 

Assistent-Diaken  Jan van Steenoven 

 

 

Nieuws uit het Parochiebestuur 
 

Tijden veranderen en veranderen snel. Oorlog, klimaat-
verandering en inflatie zijn aan de orde van de dag met 

alle gevolgen van dien. Veel parochianen vragen zich dan 
ook af : Wat brengt de toekomst voor mij, mijn 
kinderen en kleinkinderen?   

Vragen waar we geen antwoord op kunnen geven maar 
wel richting aan kunnen geven door op zoek te gaan 

naar wat God van ons vraagt.  In deze zoektocht kan 
onze (missionaire) kerk richting geven, want als parochie 
hebben we namelijk een missie.  

Als parochianen zijn we dus geen bezoekers van een 
wekelijks evenement, maar allen betrokken bij een 

gezamenlijke missie. Iedereen doet mee. Meedoen 
aan de missie is dus niet voorbehouden aan de 

voorganger, diaconie, jeugdleiders of enthousiaste 
evangelisten. Als missionaire kerk zijn we erop gericht 
om elkaar te helpen om een bijdrage te leveren aan de 

missie. Daarin houden we rekening met de 
(on)mogelijkheden die een ieder heeft. Want zoals 

Paulus het ook zegt: we zijn één lichaam en hebben dus 
allemaal een rol die ertoe doet, hoe groot of klein deze 
ook is (1 Kor 12). Soms is het dus zo eenvoudig als het 

uitnodigen van een kennis voor een kerkdienst of het 
bidden voor een vriend. Soms kost het wat meer moeite. 

Maar doordat we het samen doen, komen we verder en 
kunnen we op een betekenisvolle manier invulling geven 
aan Jezus’ missie. 

Namens het pastoraal team, bestuur van de Sint 
Franciscus parochie , PkC leden en vrijwilligers. 

 
Bene agere et nil timere ! (Doe goed en vrees niets !) 
Eugène Rokx, vice-voorzitter parochiebestuur 
 

Franciscusroute 2022 
 

    Ook in 2022 is er weer een foto-puzzeltocht! 
 

Vorig jaar was het een groot succes en daarom 

hebben de heren van Beleef Sprundel ook dit jaar 

weer een puzzeltocht georganiseerd op basis van 

de Franciscusroute. Maar wel weer heel anders 

als vorig jaar! U krijgt nu rebussen op te lossen, 

vragen te beantwoorden en opdrachten uit te 

voeren. Bij de deelnemende horeca krijgt u het 

2e kopje koffie  of thee gratis. 

Wederom is deze puzzeltocht in alle kerkdorpen 

te koop en te starten. Neem ook uw fotocamera 

mee! Naast vijf diner-bonnen à € 100,00 is er 

een zesde bon van dezelfde waarde voor de 

mooiste foto van de route. 

 kijk op www.beleefsprundel.nl/franciscusroute                                            
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Van onderhouden naar vernieuwing 

We kunnen niet zeggen dat we geen mooie zomer hebben gehad. 

Het weer was zo gevarieerd dat er voor elk mens wel iets bij zat. 
Regen, zon, wind, warmte, hitte en normale temperaturen. 

Natuurlijk zal er ook wel gemopperd zijn op het weer. Voor de een 

is het te warm en voor de ander te fris. De boeren zullen gemopperd  
hebben dat er te weinig regen is gevallen en zo kan ik nog even 

doorgaan.  Ik hoop dat uw vakantie ook zo gevarieerd is verlopen: 
van inspanning naar ontspanning, van lekker luieren naar actief 

bezig zijn, zonnen, fietsen en wandelen en op tijd rust nemen. Aan alles komt een eind. 
Ook aan de vakantieperiode. Men zegt vaak: de ouderen hebben  altijd vakantie. Maar 

daar vergissen we ons in. Ook de ouderen hebben het druk met oppassen op de 
kleinkinderen, deelnemen aan activiteiten, fietsen, op familie- of vriendenbezoek gaan. 

Ook de Sint Franciscusparochie pakt het werk weer op. De vrijwilligers die op allerlei 

terreinen bezig zijn in de parochie of parochiekernen, zoals het voorbereiden van de 
communicanten en vormelingen, dopen, huwelijken, catechese, diaconie, secretariaat, 

vergaderen, bloemversiering, de kerken poetsen, het onderhouden van kerken, 
kerkhoven en tuinen….. 

We gaan dit komende jaar meer werk maken van de missionaire parochie. We hebben 
een nieuwe collega mogen verwelkomen in de persoon van Embregt Wever. Hij gaat 

ook zijn schouders zetten onder de vormgeving van de missionaire parochie. Een 
parochie waar voor ieder wat wils te vinden is. We willen zo laagdrempelig mogelijk 

werken zodat de parochianen zich welkom en zich thuis (gaan) voelen. Het mes snijdt 
aan twee kanten. Wij bieden het aan maar de parochianen zullen in beweging moeten 

komen om het te vinden. Laat zien dat je parochie in jouw leven een betekenis mag 
hebben. Het zou fijn zijn als we met elkaar kunnen bouwen aan de toekomst. Bouwen 

is niet blijven hangen in het verleden. Het oude vertrouwde gevoel geeft vaak dat we 
in het oude vertrouwde blijven hangen. Dat doen we al jaren zo….! Dat we dat al jaren 

zo doen, zien we helaas ook in de achteruitgang van kerkbezoek, vrijwilligers en 
financiën. We gaan ook niet echt op zoek naar iets helemaal nieuws. We gaan het 

anders doen…..meer gericht op elkaar. Ik weet dat het moeilijk is om toe te geven dat 
we de ander nodig hebben, maar in deze tijd kan het gewoon niet anders. Krachten 

bundelen schept perspectief naar een groeiende parochie, waar jong en oud hun geloof 

kunnen beleven. Het is er voor willen gaan. Wil je voor de missionaire parochie gaan?  
Ieder parochiaan wordt uitgenodigd om mee te doen.  

Als pastoraal team en parochiebestuur kunnen we het niet alleen. Als u de missionaire 

parochie belangrijk vindt sluit u dan bij ons aan. Wij samen kunnen de Kerk en parochie 
een nieuw gezicht geven. 

Namens het pastoraal team, 

Pastoor Hans van Geel 
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1 oktober:  

Sint Franciscusviering 
Traditiegetrouw proberen we 

op of zo dicht mogelijk bij 4 

oktober de jaarlijkse Sint 

Franciscusviering te houden. 

Deze viering rouleert over de 5 

parochiekernen en is dit jaar 

op 1 oktober om 19:00 u. in de 

Sint Janskapel te Sprundel. 

Thema van deze viering: “Het 

meervoud van lef is leven”.  

Het getuigt  van lef om 

bruggenbouwer te willen zijn 

tussen de vijf kernen, en we 

hebben ervoor gekozen om de 

Franciscusroute als uitgangs-

punt te nemen voor deze 

'bruggen'. De kernen zullen 

zorgen voor een verbeelding 

van hun ‘brug’. Rucphen: 

vrijgevigheid; Schijf: liefde 

voor dieren en natuur; 

Sprundel: het hart; St. 

Willebrord: de zorg voor 

zieken en Zegge: het geloof. 

Op 1 oktober zullen er geen 

andere vieringen zijn. Op 2 

oktober is er weer de 

wekelijkse Eucharistieviering 

in Sint Willebrord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Gemeenschapsopbouw 

prijst zich gelukkig met deze groep 

mensen die, naast het bezorgen 

van de Parochie Nieuwsbrief (2 á 3 

x per jaar) in “hun” wijk, ook letten 

op geboortes, verhuizingen en bv  

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 juist  
aandacht voor elkaar, betrokkenheid tonen en een 

vertrouwde 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. 

Wil u weten wie ‘uw’ contactpersoon is of heeft u zelf 

belangstelling, neem dan contact op met Antoon Nouws, 

voorzitter van het cluster Gemeenschapsopbouw. U kunt 

hem mailen: acamnouws@gmail.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

1 oktober 2022 19:00 u Sprundel  

- Sint Franciscusviering - 

Het meervoud van lef is leven  
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ALPHA is een laagdrempelige manier om 
kennis te maken met het geloof. 

Onderwerpen zijn onder andere: ‘wie is 
Jezus’; ‘wat is de Bijbel?’; ‘hoe kun je 

bidden?’; ‘wie of wat is de Heilige Geest en 
hoe werkt deze?’. 

Een ALPHA-groep komt een keer of tien bij 
elkaar. Er wordt begonnen met een 

gezamenlijke maaltijd, daarna komt een 
inleiding in de vorm van een filmpje of een 

spreker. Hierna gaat men in kleine 

groepjes verder in gesprek over dit 
onderwerp. Elke keer weer ga je ‘rijker’ 

naar huis. 

In het najaar van 2020/voorjaar van 2021 
hebben Ingrid, Jeannette, Ton en Wim 

online een ALPHA gedaan. Omdat zij zo 
enthousiast waren zijn ze afgelopen jaar 

gestart met een fysieke ALPHA. In de 
pastorie van Zundert kwam men bij 

elkaar. Met maar liefst 10 deelnemers 
werd er gestart. Een vrij diverse groep, 

maar met veel ‘kerkbekenden’. Opvallend 
punt was het vertrouwen dat men elkaar 

gaf om persoonlijke zaken te delen. 

Natuurlijk ook de maaltijden die steeds 
erg goed verzorgd en ook erg goed 

ontvangen werden. Francien van ‘Proef op 
de Som’ zorgde wekelijks voor iets anders 

lekkers, waarvoor ook hier onze hartelijke 
dank. Ook de inleiders merkten op dat dit 

een groepje mensen was, waardoor zij 
weer toekomst zagen in het ‘kerk zijn’. Om 

op zo’n manier met het geloof bezig te 
zijn, werkt inspirerend en verhelderend. 

Ook deelnemers hadden positieve erva-
ringen opgedaan en ‘toch ook wel nieuwe 

dingen gehoord/geleerd’. Bijzonder is ook 
dat dit clubje nog steeds af en toe bij 

iemand bijeenkomt om samen te eten en 
over een tekst uit de bijbel na te denken 

en te discussiëren. Zo zet de kennis-
making en de vriendschap zich nog steeds 

voort.  

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 

2023 weer met een ALPHA te starten. Het 
ALPHA-team Rucphen-Zundert (Ingrid, 

Jeannette, Ton en Wim) hebben hun 
ervaringen met de fysieke ALPHA 

geëvalueerd. Zij bereiden zich nu voor op 
een nieuwe versie. De exacte data zijn nog 

niet bekend. Heb jij zin om met deze 
ALPHA mee te doen of heb je vragen en 

wil je meer weten? Stuur dan een mail 
naar onderstaand mailadres. 

Verder is het ALPHA-team nog op zoek 

naar èèn of twee vrijwilligers die 
ondersteunend zouden willen meehelpen 

in een gastvrouw-/gastheer-functie. Denk 

hierbij aan tafel dekken, koffie/thee 
zetten, vaatwasser inruimen. Je hoeft niet 

de hele avond te blijven. Het zou het 
ALPHA team enorm helpen om na het eten 

weer zsm met de avond verder te kunnen. 
Ook hier geldt: Zou je willen helpen of heb 

je nog vragen? Mail naar: 

alpha-ruzu@outlook.com 

Ingrid, Jeannette, Ton en Wim 

iets voor jou ? 

mailto:alpha-ruzu@outlook.com
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Kroniek van het eerste half jaar van 2022 
 

Een korte samenvatting van belangrijke gebeurtenissen in 

onze parochie in het eerste halfjaar van 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
foto: Theo Hagedoorn 

 

Ria Lahaije is vele tientallen jaren actief geweest als 

vrijwilliger in de parochie-kern Rucphen. Zij voelde zich 

vooral verantwoordelijk voor alle praktische zaken die aan 

de orde zijn om op een verzorgde en waardige wijze de 

pastorale taken te kunnen vervullen. Daarom ontving zij 

op 12 februari, in de kerk van de Sint Martinus in 

Rucphen, uit handen van pastoor Hans van Geel een 

diocesane onderscheiding  

 
In februari begon de  restauratie 

van de H. Maria Boodschapkerk. 

in Zegge. De vieringtoren, boven 

op het dak, moest worden 

hersteld, waarbij ook het hout 

verstevigd werd en nieuw zink 

werd aangebracht.  

Aan de achterzijde van de kerk 

bevindt zich een bijzonder ‘glas-

in-lood’-venster, wat ook nood-

zakelijk onderhoud nodig had. De 

glaspanelen zijn verwijderd en in 

een gespecialiseerd atelier weer 

helemaal opgeknapt. 

Nadat ook een aantal stenen zijn vervangen, kunnen de 

panelen weer terug worden geplaatst en kan het venster 

nog jaren mee.  

 
In de vieringtoren hangt een bijzonder 

Angelusklokje. Het is in 1695 gegoten 

door de Antwerpse klokkengieter 

Passchier Melliaert. Het hing ooit in de 

Grote Kerk van Breda en het is 

onbekend hoe het in Zegge terecht 

kwam. Al 10 jaar mocht het klokje, 

wegens gevaar niet meer geluid 

worden.  

Nu de kerk in de steigers stond konden klokje en 

klokkenstoel uit de toren worden gehaald om vakkundig 

gerestaureerd te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 en 25 maart, namen vertegenwoordigers van onze 

parochie deel aan de door het Bisdom Breda 

georganiseerde conferentie ‘De Missionaire parochie - Als 

God renoveert’. De conferentie werd geopend met een 

eucharistieviering, voorgegaan door bisschop Jan Liessen. 

Hoofdspreker was de Canadese priester James Mallon. Hij 

lichtte hetgeen hij beschreven heeft in zijn boeken nader 

toe voor de bijna 900 aanwezigen. We kregen voldoende 

‘bouwstenen’ mee om verder te bouwen aan de toekomst 

van onze parochie.  

 
 

Op zondag 10 april konden ouders en kinderen uit onze 

parochie in de H. Willibrorduskerk deelnemen aan een 

Famcat-viering, dit is kort voor familiecatechese, met als 

bedoeling, gezinnen samen naar de kerk te laten gaan en 

nader kennis te laten maken met kerk en geloof. De viering 

begon met een processie inclusief Palmpasenstokken.  

Na de eucharistieviering volgde het FamCAt-programma. 

De aanwezige ouders en kinderen werden verdeeld in 5 

groepen en konden naar 5 verschillende ‘werkwinkeltjes’ 

gaan om daar kennis te maken met een onderdeel van het 

geloof en de kerk.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was het bijzonder op 15 april, Goede Vrijdag. Met 26 

mensen werd de Kruisweg in het Processiepark gelopen, 

met de H. Willibrorduskerk op de achtergrond en met een 

stralende zon. Bij elk van de veertien staties was er een 

korte tekst met gebed en zongen we een couplet uit het 

Stabat Mater of 'Ik wil mij gaan vertroosten'. Diaken Jan 

van Steenoven ging voor met assistentie van Wim 

Roelands en Matheus Palings.  
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(foto: Marco van Overveld) 

Na 2 jaar de meimaand gevierd te hebben met 

coronabeperkingen, konden we dit jaar weer vele 

gelovigen verwelkomen in de H. Maria Boodschapkerk en 

de Mariakapel van Zegge.  

De gezangen in de vieringen werden verzorgd door 

verschillende koren uit de regio.  

 
Op 8 mei, werd in de H. 

Maria Boodschapkerk in 

aanwezigheid van vele 

gelovigen, het Angelus-

klokje gewijd.  

 

 

 

Met name Mathee Vergouwen en Kees 

Broumels van de PkC Zegge, hebben zich 

zeer ingespannen om het klokje te laten 

restaureren en de fondsen hiervoor te 

verwerven.  

 
Op 31 mei, werd met een prachtige eucharistieviering, en 

aansluitende processie, de meimaand afgesloten in Zegge. 

Mgr. Hans van den Hende ging voor in een sfeervolle 

viering. Hierin bijgestaan door o.a. pastoor Hans van Geel, 

vicarissen Paul Verbeek en Marc Lindeijer sj. en diaken 

Jan van Steenhoven. De zang werd verzorgd door een 

koor, samengesteld uit leden van de verschillende koren 

van onze parochiekernen onder directie van Tonnie Sedee 

en werd begeleid door Marco Buijs. Dit fantastische koor 

zorgde bij velen voor ‘kippenvel’, zo mooi werd er 

gezongen. Tonnie Sedee, bracht nog een adembenemend 

mooie versie van het Ave Maria ten gehore. De viering 

werd gevolgd door een processie. Het Mariabeeld werd 

door de straten gedragen en Mgr. van den Hende droeg het 

Allerheiligste. Wat een mooie traditie! Echter was regen 

de spelbreker en werd de viering verder in de kerk 

afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

Op 14 juni kwamen de leden van de 

ParochiekernCommissies van onze parochie bij elkaar. 

Na een eucharistieviering bij de Lourdesgrot in Sint 

Willebrord, gingen we naar De Lanteern. 

Daar spraken we over de ontwikkelingen in onze parochie 

en sloten we af met een gezellig samenzijn en een drankje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met een eucharistieviering in de kapel van de Sint 

Johannes de Doperkerk, werd op 25 juni gevierd, dat voor 

deze kerk 100 jaar geleden de eerste steen werd gelegd en 

er gestart werd met de bouw. Bovendien werd in deze mis 

stilgestaan bij de geboorte van Johannes de Doper en het 

70-jarig bestaan van de KBO.  

Door de aanwezigheid van het gilde Sint Jan Baptist en de 

inbreng van Muziekvereniging DHV/VHV en het 

Ouderenkoor Levensvreugd, werd het een hele mooie 

viering. Pater Kees Jongeneelen (oorspronkelijk 

afkomstig uit Sprundel) en pastor Ria van Oorschot gingen 

voor in deze viering. De Sint Janskapel zat helemaal vol. 

Tijdens de dienst werd een herdenkingsplaquette 

gezegend, die na afloop in de Kapel van Smarten geplaatst 

werd. Pater Jongeneelen toonde tijdens de dienst het 

Heilig Kruis, waarmee hij ook de zegen gaf. Volgens de 

legende is dit kruis tussen 1400 en 1450 gevonden op het 

kerkhof. Het is één van de oudste en meest bijzondere 

kunstschatten van onze parochie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze (voorlopige) kroniek werd geschreven door Ad 

Goossens, tenzij anders vermeld, zijn ook de foto’s door 

hem gemaakt. Eventuele correcties, op- of aanmerkingen, 

of  aanvullingen mag u doorgeven, via het emailadres: 

penningmeester@sintfranciscusparochie.nl   

We zullen deze dan eventueel verwerken in de definitieve 

kroniek van 2022. Bij voorbaat hartelijk dank.. 

mailto:penningmeester@sintfranciscusparochie.nl
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Vormsel in de Sint Franciscusparochie 2022 

De vormselviering van dit jaar vond plaats op vrijdag 10 juni jl.  
13 jongens en meisjes uit Sint Willebrord, Sprundel, Schijf, 

Zegge en Rucphen hadden zich de periode voorafgaand aan hun 
Vormsel  goed voorbereid.  

Een terugblik: Na de algemene informatieavond in de 
parochiekerk in St. Willebrord namen zij met hun 
ouders,  broertjes en zusjes deel aan een Famcat-bijeenkomst 

in de H. Trudokerk in Zundert. Hier waren ook de Vormelingen 
uit de regio Zundert bij aanwezig. Via diverse workshops 

kwamen zij steeds meer te weten over wat het H. Vormsel 
inhoudt. De bijeenkomst werd afgesloten met een mooie 
Eucharistieviering. De aanstaande Vormelingen ontvingen een 

projectmapje waarmee ze thuis, met hun ouders, aan de slag 
konden. Op de bijeenkomst van woensdag 8 april werd het 

project  besproken. Tevens werd er met de Vormelingen een 
speurtocht gelopen in het Processiepark. Tenslotte hebben ze 

een aantal collages gemaakt voor de versiering in de kerk.  
Na op woensdag geoefend te hebben, was daar op vrijdag de 
grote dag. Met hun doopkaars  in de handen kwamen de 

Vormelingen in processie  de kerk binnen.  
De Vormheer was pastoor van Geel, de muzikale omlijsting werd 

verzorgd door Zanggroep het Schijfke met Combo. Het was 
een  mooie Viering, waaraan de Vormelingen een grote bijdrage 
leverden. De regionale Vormselwerkgroep, bestaande uit Janny, 

Clazien en Lianne, kan terugkijken op een gezellige 
voorbereidingstijd met een erg leuke groep gemotiveerde 

Vormelingen.  
Wij hopen dat zij zich hun verdere leven door deze stap gesterkt 
zullen voelen door de Heilige Geest!  

Op de foto:  misdienaar Bastiaan, Pastoor van Geel en lector Wim, 

Lieke, Silke, Dylano, Tymoteusz, Semme, Rob,  

Kim, Maud, Merel, Tessa en Aironas. 

(Jan en Mateusz hebben in Zundert hun H. Vormsel ontvangen) 

1922/1923   -   2022/2023 

100 jaar 

kerkgebouw Sprundel
Op 12 juni 1922 werd de 
eerste steen gelegd voor 

een nieuw kerkgebouw in 
Sprundel. De oude kerk was 

te klein geworden en werd 
afgebroken. Op die plaats 
kwam een nieuwe  kerk. 

Op 25 juni werd hierbij 
stilgestaan middels een 

speciale Eucharistieviering. 
Deze dag was tevens de 
start van een jaar dat in het 

teken staat van honderd 
jaar kerkgebouw met als 

hoogtepunt het weekend 
van 10 en 11 september. Op 
het programma staan: een 

Brabantse koffietafel, een 
historische optocht en een 

middagprogramma met tal 
van activiteiten zoals 
kinderspelen, optredens, 

een oude ambachtenmarkt, 
en nog veel meer. In mei 

2023 zullen we herdenken 
dat het kerkgebouw 100 
jaar geleden werd gewijd.  

Tijdens de viering op 25 juni 
werd een plaquette 

gezegend die na afloop van 
de viering werd geplaatst in 

de Kapel van Smarten 
beneden in de Trapkes. 
Deze plaquette is 

vervaardigd en geschonken 
door Steenhouwersbedrijf 

Van Peer uit Sprundel, 
waarvoor onze hartelijke 
dank.  
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