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Nieuwsbrief 16 oktober 2015 

 

Van de nieuwe pastoor: 

Een nieuw gezicht, een mogelijk ander geluid   

In het weekend van 12 en 13 september jl. werd in de kerken afgekondigd dat ik 

benoemd ben tot uw nieuwe pastoor. Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen. 

Korte levensloop 

Op 19 december 1971 zag ik in Mierlo-Hout het levenslicht en daar heb ik samen met mijn jongere broer 

Rob een zeer gelukkige jeugd gehad. Als klein kind wilde ik al priester worden, maar dat weerhield mij er 

niet van om toch een leven te leiden zoals iedere jongere dat op die leeftijd  doet. Mijn priesteropleiding 

heb ik gevolgd op het St. Janscentrum in Den Bosch, waar ik genoten heb van mijn studie theologie. Je 

raakt vertrouwd met Grieks, Latijn en Hebreeuws. Je leert denken als een jurist vanwege het kerkelijk 

recht, als historicus vanwege de kerkgeschiedenis, als socioloog en psycholoog. Je leert de geschiedenis 

kennen in haar opvattingen en gedachten. De kijk van een bepaalde tijd op de persoon van Jezus van 

Nazareth en Zijn betekenis voor de wereldgemeenschap.  

Op 1 september 1996 begon ik aan mijn stage in de parochies Leuth en Ooij & Persingen, gelegen in 

de Ooijpolder bij Nijmegen. Op 9 november 1996 werd ik tot diaken gewijd en de priesterwijding 

volgde op 24 mei 1997. Na twee jaar werd ik op 1 oktober 1999 benoemd tot pastoor in Geffen en 

Vinkel.  

En na 6 jaren werd ik op 1 september 2005 benoemd tot pastoor van de parochies H. Willibrordus en 

de H. Caecilia in Berkel-Enschot.  

Op 1 september 2012 ben ik benoemd tot pastoor/teamleider van de fusie-parochie H. Johannes XXIII; 

bestaande uit de voormalige parochies van Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout. Uiteraard in 

teamverband, want alleen kun je een taak als deze niet meer op je schouders nemen. 

In al deze parochies heb ik mogen leren wat het betekent pastor te zijn tussen de mensen. We hebben 

als gemeenschap hard gewerkt aan opbouw. Het was een boeiende periode waarin ik ook ervaring heb 

opgedaan met samenwerkingsverbanden.  

Pastoraat 

In de afgelopen jaren heb ik steeds meer de onbekende zijde van het pastor-zijn mogen leren kennen en 

ervaren.  Dezelfde vragen en dezelfde pijn die ik in de woorden van mensen heb mogen beluisteren en in 

hun ogen heb gezien, ervaar ook ik als een deel van mijn leven. Het is vaak niet gemakkelijk, maar het 

maakt een leven wel boeiend. Uiteraard zie ik het als mijn taak om te staan voor het evangelie, in de 

traditie van onze Wereldkerk. Anderzijds worden we samen uitgenodigd te werken met mensen die 

‘weten’ aan elkaar gegeven te zijn. Als ik het evangelie lees, dan merk ik op dat Jezus ook niet alle nood 

kon ledigen, ook niet op alle vragen een antwoord wist. Wel bemerk ik bij Hem een luisterhouding, 

helpen waar menselijk mogelijk is. Met mijn gaven en talenten wil ik, in een gezamenlijk gedragen 

verantwoordelijkheid, beginnen  aan - wat ik zie als - een nieuwe uitdaging. 

Op deze plaats is het te veel gevraagd om een volledig overzicht te geven van de wijze waarop ik in het 

pastoraat wil staan. Gaande weg, in onze ontmoetingen, gesprekken en vieringen, zullen we elkaar beter 

leren kennen. Ik zie uit naar deze momenten van uitwisseling. 

Tot slot 

Werken in een kleurrijke gemeenschap waarin ieders talenten, gaven en mogelijkheden tot hun recht 

komen, blijft dan dé grote uitdaging!  
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Verwacht van mij geen wonderen, maar ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt; ik zal alles geven 

waarvan ik bezield ben om samen met u te werken aan ondersteuning en verdere uitbouw van deze 

geloofsgemeenschap, de Heilige Franciscusparochie. Dit alles vanuit het evangelie in de traditie van 

onze Wereldkerk. 

Ik hoop en verwacht dat we elkaar daarin altijd rechtstreeks in een open en eerlijke houding tegemoet 

zullen treden. 

Ik kan niet ruiken of iemand mijn pastorale hulp nodig heeft. Bent u ziek; zit u met een probleem; 

heeft u behoefte aan een luisterend oor; wilt u graag uw verhaal vertellen of vindt u het belangrijk dat 

ik een keer op bezoek kom; schroom dan niet om mij te bellen. Ik kan aan de buitenkant niet zien wat 

er aan de binnenkant leeft. Neem dus zelf contact op dan maken we een concrete afspraak. 

Weet in ieder geval wel, dat alles wat u mij in vertrouwen vertelt, bij mij blijft. 

Tot ziens: in de kerk, op straat of waar dan ook!! 

Een hartelijke groet, 

Pastoor Pieter Scheepers  

Facebookpagina: Ter voorbereiding op één nieuwe gezamenlijke website van onze 

Franciscusparochie heeft onze nieuwe pastoor een facebookpagina geopend: 

https://www.facebook.com/franciscusparochie 

30 september 2015: 

Het bestuur kijkt terug op een heel geslaagde ontmoeting met alle locatieraden. In een prettige sfeer is 

er nader kennis gemaakt met elkaar. Er is inmiddels een werkgroep gevormd voor de installatie van de 

nieuwe pastoor en ook zijn er goede afspraken gemaakt hoe we verder gaan op het pad van de 

werkelijke totstandkoming van onze nieuwe parochie.  

 

Afscheid pastor Jos Hermans.  

Zoals u weet is de heer Jos Hermans per 1 december a.s. benoemd tot pastoor van de parochie H. 

Franciscus en H. Clara te Druten. Uiteraard wensen wij hem daar heel veel succes. Ook zijn wij hem 

dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren, - speciaal voor de 

voormalige Angelusparochie. Pastor Hermans wil graag afscheid van u nemen op zondag 22 

november a.s. in de viering van 10.30 uur in de parochiekerk H. Maria Presentatie te Asten. Na 

afloop van deze viering  wordt er gelegenheid geboden aan eenieder om persoonlijk afscheid te 

nemen. Het kerkbestuur nodigt hierbij alle parochianen uit aanwezig te zijn. 

 

Installatie pastoor Pieter Scheepers. 

De feestelijke installatie van de nieuwe pastoor zal plaatsvinden op zaterdag 19 december a.s. om 

16.00 uur in de parochiekerk H. Maria Presentatie te Asten. Voor dit tijdstip is bewust gekozen om 

met name alle pastores in de gelegenheid te stellen hierbij aanwezig te zijn. Het toeval wil dat juist op 

deze datum pastoor Scheepers jarig is en ook dat is reden voor een extra feestelijk tintje. Zoals eerder 

gemeld is er inmiddels een parochiebrede werkgroep gevormd die de voorbereidingen ter hand neemt. 

Het kerkbestuur nodigt u allen nu reeds uit om bij de installatie aanwezig te zijn. Nadere berichten 

volgen. 

 

Communicatie. 

Het bestuur informeert u voorlopig via deze nieuwsbrieven. Het is een van de (vele) voornemens van 

het bestuur om zo snel mogelijk na 1 december een start te maken met het opzetten van een nieuwe 

website en een huis aan huis te verspreiden nieuwsblad. Elders las u al dat de nieuwe pastoor een 

facebookpagina heeft geopend. Zoals u weet is het bestuur nog op zoek naar iemand die de 

portefeuille communicatie voor zijn/haar rekening wil nemen. Voor tips houden wij ons aanbevolen.   

 

Met een vriendelijke groet 

kerkbestuur parochie H. Franciscus  

https://www.facebook.com/franciscusparochie

