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   Nieuwsbrief juli 2016          Kerkstraat 4  5721 GV Asten. 

                                                                   secretariaat@rkfranciscus.nl  

 

 

Van uw Pastoor: 

 

Wat een drama en een ellende. 

Eerst die grote hoeveelheden liters water die straten, huizen en kelders 

deed onderlopen en toen die hagelbui. Die verwoestende hagelbui die veel 

schade, zorgen, verdriet en verontreddering veroorzaakte bij veel mensen. 

Hagelstenen vielen ter grootte van tennisballen. Auto’s zijn veranderd in 

poffertjespannen en veel daken en dakramen zijn gesneuveld. Kassen zijn 

grotendeels verwoest en de producten in de kassen zijn niet meer te verkopen. Ook veel fruit 

is verloren gegaan doordat het door de hagel van de bomen is geslagen, maar ook de 

ondergelopen velden met gewassen en de weilanden hebben veel schade geleden. 

“Juniregen is Gods zegen” is een oud weergezegde; maar daar geloof ik niets (meer) van! 

Wij wensen alle mensen die slachtoffer geworden zijn van dit noodweer enorm veel sterkte en 

kracht toe. Hopelijk zijn er instanties die hulp en zekerheid kunnen bieden in deze moeilijke 

tijden!  

Het enige goede wat iedereen opviel was de saamhorigheid. Buren gingen elkaar helpen. 

Gezamenlijk werden daken beklommen en gaten gedicht. De een had een troostend woord en 

de ander een bakske koffie. Burenhulp is een troost bij zoveel schade.  

Hopelijk helpen de Heilige Donatus en Maria ons toch een beetje en komt er  uiteindelijk 

echte zegen!  

 

WIJZIGING MISTIJDEN! 

 

Vanaf het weekend van 3 en 4 september worden de mistijden van de diverse kerken in onze 

Franciscusparochie gewijzigd. De aanpassing van de mistijd heeft te maken met het feit dat er 

steeds minder mensen ter kerke komen en dat steeds meer kerken bediend moeten worden 

door minder priesters.  

Praktisch iedere kerk in onze Franciscusparochie heeft een wijziging van de mistijd moeten 

accepteren.  

Lierop raakt haar zaterdagavondviering kwijt en Heusden haar zondagsviering.  

De tijden zijn zo op elkaar afgestemd dat één priester in principe twee vieringen op zondag 

kan voorgaan. 

Het aanpassen van mistijden is altijd een wat heikele zaak. Zeker ook omdat mensen zo hun 

tijden en gewoontes hebben, ook op de zondag. Een bijkomend voordeel is echter dat u 

eventueel de mogelijkheid hebt om elders naar de kerk te gaan. 

Ik hoop dat u begrip hebt voor de verandering van de mistijd en ik hoop natuurlijk ook dat de 

verandering van tijd geen reden zal zijn om in de toekomst minder vaak naar de kerk te 

komen. 
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ZATERDAG 

18.00   Someren-Eind     pater Xavier 

18.00   Ommel          kapelaan van Overbeek 

18.30   Heusden          pater Zwirs of Wocogroep  

18.30   Asten          pastoor Scheepers 

 

ZONDAG  

09.30   Ommel          kapelaan van Overbeek 

09.30   Someren-Dorp     pater Xavier of pastoor Scheepers 

10.00   Lierop          pater Zwirs 

11.00   Asten          pastoor Scheepers 

11.00   Jozef of Paulus     pater Xavier  

 

Van uw bestuur: 

 

Parochiesecretariaat: 

 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen is per 1 juni Franka Dekkers benoemd als 

hoofd secretariaat voor een dag per week. Zij zegt daar zelf het volgende over: 

 

“Graag wil ik mijzelf even bij jullie voorstellen als nieuwe secretaresse voor het centrale 

parochiesecretariaat van de Franciscus parochie. 

Mijn naam is Franka Dekkers-de Groot. Ik ben 55 jaar, gehuwd en woonachtig in Berkel-

Enschot, de vorige parochie van pastoor Scheepers. Sinds 2002 ben ik werkzaam als 

parochiesecretaresse. 

De eerste 10 jaar als locatiesecretaresse en de laatste 4 jaar, sinds de fusie van 2012, als 

parochiesecretaresse van de Johannes XXIII parochie.  

Uw parochiebestuur heeft mij gevraagd om de kennis die ik als secretaresse van een 

fusieparochie heb opgedaan, in te zetten bij het vormen van één centraal parochiesecretariaat 

voor de Franciscus parochie. 

Graag wil ik hier aan meewerken omdat ik zelf heb ervaren hoe fijn het werkt als er binnen 

een fusieparochie inzicht, overzicht en duidelijkheid is. Dat er goede afspraken worden 

gemaakt en via korte lijnen wordt gecommuniceerd. Dat de juiste personen worden benaderd 

waardoor zaken snel afgehandeld kunnen worden. 

Mijn ervaring is dat dit alleen maar bereikt kan worden als er een eenduidig beleid wordt 

gevolgd waar iedereen aan mee wil werken en zich voor in wil zetten. Uiteindelijk heeft 

iedereen hier profijt van.  

Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen en dat we op een prettige manier kunnen 

samenwerken! 

Met vriendelijke groet ” 

 

Franka Dekkers 

 

NB: Ook de gebouwelijke inrichting van het secretariaat zal ter hand worden genomen door 

het bestuur. 

 

Website:  www.rkfranciscus.nl  

Deze is inmiddels in de lucht. Neem eens een kijkje en laat het ons weten als u 

verbetervoorstellen hebt. Met dank aan de werkgroep!  

 

Jubilea: Op 3 juli: jubileum van Pastor T. van Steen uit Heusden 70-jarig priesterjubileum en 

op 10 juli  Pastor J. Zwirs uit Lierop 50-jarig priesterjubileum. Van harte gefeliciteerd!! 

http://www.rkfranciscus.nl/
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Kennismaking bisschop Mgr. De Korte op 8 juni jl.  

 

Het bestuur heeft de kennismaking met onze nieuwe bisschop als zeer positief ervaren. Ook 

werd duidelijk dat ook andere besturen in ons dekenaat nog de nodige problemen hebben. 

 

Rouwverwerking. 

 

Ds Eline van Iperen heeft samen met pastor Jan Hurkmans wederom het initiatief genomen 

om in het najaar van 2016 wederom een aantal bijeenkomsten “(leren) leven met verlies” te 

organiseren voor mensen uit Asten en Someren die een dierbare hebben verloren.  

Voor wie rouwt kan het zinvol zijn of heilzaam om hierover te praten met anderen. 

Dit initiatief wordt gesteund door de Protestantse Gemeente Asten – Someren en door uw 

Parochie. 

Er worden een zestal bijeenkomsten gehouden en elke bijeenkomst heeft een eigen thema. 

Zo komen er vragen aan de orde als: 

Hoe is het gegaan? We vertellen over het ziekbed, het ongeluk, het afscheid. 

Hoe is het met u gegaan? Wie of wat heeft u troost gegeven? 

Wat waren de moeilijke dagen, hoe bent u omgegaan met feest- en gedenkdagen? 

Verlies en geloven, wat roept die combinatie bij u op aan steun en/of aan vragen? 

 

De bijeenkomsten zijn op woensdagochtend 16 en 30 november, 14 december, 4 en 18 

januari en 1 februari van 9.30 tot 11.30 uur. Ze vinden plaats in het gemeentecentrum van 

de protestantse kerk, Speelheuvelplein 6, Someren. 

 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich tot 15 oktober opgeven bij ds. van Iperen 0493-

471474, e-mail : baseline.she@upc.nl of bij pastor Hurkmans  0492-510880 e-mail : 

hurkmans7@gmail.com  

 

VIER OECUMENISCHE GESPREKSAVONDEN.  

 

In de geloofsgemeenschappen van Asten en Someren worden ook dit jaar (2016) weer vier  

gespreksavonden gehouden. Ontmoetingen in oecumenisch verband.  

Dit jaar willen wij met elkaar uitwisselen hoe onze ‘beelden van God’ zijn veranderd en hoe  

we houvast vinden in onze huidige beelden van God. We laten ons leiden door een recent  

boek van Huub Schumacher : ‘GOD, wat ben je veranderd…!’ (Berne Media 2014).  

De gespreksavonden worden gehouden op woensdag 16 en 23 november in Klooster Heilig  

Hart in Asten en op woensdag 30 november en 7 december in de vergaderzaal van de  

Protestante Kerk in Someren. De avonden duren van 20 tot 22 uur. Ze worden geleid door ds.  

Eline van Iperen, pater Rein van Langen en de heer Jack Swaanen.  

Na de zomervakantie komt een volgend bericht met de thema’s van de avonden en bij wie u  

zich kunt opgeven.  

 

Tenslotte:  

 

Mochten er nog vragen bij u leven over de inhoud van deze nieuwsbrief of anderszins: aarzel niet om 

contact op te nemen. Ook de verslagen van de locatieraadvergaderingen blijven wij graag ontvangen 

zodat uw bestuur goed geïnformeerd blijft. 

 

Wij wensen u allen een mooie voorbereiding op een goede zomervakantie en graag tot ziens!
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