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Van uw pastoor:  

Doe zoals Hij deed. 

Als je iets geeft aan een ander, zet het dan niet in de 

krant, bazuin het niet rond. Probeer zo te leven dat je 

linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. Probeer maar, het is best 

plezierig om te doen. 

Als iemand vraagt ’n blokje om te lopen en je hebt geen zin, loop dan 2 

blokjes om, want juist jijzelf hebt ook niet graag dat een ander jou iets 

weigert. Als je gebreken ziet bij een ander, denk er dan aan dat je die zelf ook hebt, misschien 

zelfs meer, misschien heeft de ander een splinter in het oog en jij een dikke balk. Haal die er 

eerst maar uit, dan kun je ook beter de splinter zien in het oog van de ander. Sommigen 

zeggen: mijn tand eruit, dan ook die van jou. Ik een blauw oog, dan jij ook een. Maar ik zeg 

je: vergeld geen kwaad met kwaad, maar vergeld kwaad met goed. Dat is veel fijner om te 

doen. Steek jij wel eens een lamp aan om die daarna onder de tafel te zetten? Nou dan …. 

Laat de anderen maar zien waar je goed in bent, dan wordt de wereld een beetje lichter en het 

is fijn om te doen. Maak je niet alleen zorgen om geld, steeds meer geld. Er zijn andere 

dingen die belangrijk zijn: zorg dat je gelukkig bent en anderen in je geluk laat delen. Dan 

hoor je thuis bij Hem. 

 

Terugblik op de installatie van Pastoor Scheepers door Gerard ten Thije: 

“Soms kun je het gevoel krijgen dat je in de tijd verdwaald bent. Op 19 december had ik dat gevoel. 

De straten rond de kerk waren gevuld met trommelgeluid van de gildebroeders.. Ter gelegenheid van 

de komst van de nieuwe pastoor. Een traditionele gebeurtenis die we al vaak hadden meegemaakt, we 

hebben veel pastoors gehad. Maar dit keer was het toch anders. Niet de rijk-roomse optocht zoals we 

die vroeger hadden als er een nieuwe neomist of pastoor bij de grens van de parochie werd ingehaald. 

Maar de spanning was er wel degelijk, niet alleen in Asten-dorp maar ook in de buitenparochies van 

Asten en in Someren. Het zou een buitengewone installatie worden, het begin van een nieuw jarenplan 

na een moeilijke periode. Waarin de kerk aan geloofwaardigheid had ingeboet. Het schip van de kerk 

kan gelukkig verder met een nieuwe onbelaste kapitein. Maar het schip, de parochie blijft natuurlijk 

hetzelfde. Wij hebben bijna allemaal de stap in de dikke mist kritiekloos laten gebeuren, de 

parochiebesturen, de vrijwilligers, maar ook wij, gewone parochianen door onvoldoende onze 

medezeggenschap op te eisen. Maar het is vandaag niet de dag om hierover te spreken, vandaag is de 

dag van de hoop. Ik hoop dat we elkaar weer in alle openheid kunnen ontmoeten of er misschien wel 

in slagen een nieuw elan op te roepen, de pastoor lijkt er enthousiast genoeg voor. 

Hoewel ik ruim op tijd was, had ik als gewone parochiaan met moeite nog een plaats achter in de kerk 

kunnen bemachtigen, de gildebroeders en de talrijke genodigden zorgden voor een meer kleurrijke 

opvulling. En zij hadden uiteindelijk een taak waarvoor de Astense kerk te klein was. Weg is ineens 

het getob over dingen die nog vers in de lucht hangen. Trots hangt de geelwitte vlag over het 

priesterkoor en we voelen ons weer betrokken bij de vertrouwde liturgie van de rooms-katholieke 

kerk. Maar niet meer dat triomfalisme van weleer. Nu gaat het om het gevoel dat we elkaar kunnen 

helpen het leven zinvol te besteden, ieder met zijn eigen invulling. Maar er is meer dan de viering in 
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de Maria Presentatie, het is ook het begin van een nieuwe samenwerking. Met hier en daar een 

tikkeltje nostalgie omdat de grote stap voorwaarts eigenlijk ook gemaakt moet worden uit pure 

noodzaak. Maar als je Asten en Someren zo vreedzaam samen ziet mag je aannemen dat het nieuwe 

kerkbestuur tot een aanvaardbare verdeling komt van de lusten en lasten van het samengaan. En ieder 

kan toch ervaren dat de eigen kern behouden blijft, wij hebben voor elkaar te zorgen. 

De toekomst van de nieuwe parochie zal voorlopig niet spectaculair zijn, maar het is wel een kans. 

Een kans waar we niet huiverig voor moeten zijn. De nieuwe pastoor mag van ons verwachten dat we 

met hem meedenken. Bij Jan van Hoek hebben we daar een begin mee gemaakt en gemerkt dat dit 

helemaal niet zo onplezierig hoeft te zijn. Maar we moeten wel bescheiden blijven, het aantal 

parochianen is ongeveer even hoog als 50 jaar geleden, maar we hebben er wel zeven voormalige 

parochies voor nodig.” 

GtT parochiaan. 

 

WERKGROEP INSTALLATIE; VAN HARTE DANK JULLIE WEL!!!!!!! 

 

Terugblik op de viering van 50 jaar Pauluskerk door Mirjam Jansen: 

“Tijdens een feestelijke en druk bezochte viering op zondag 24 januari in de Pauluskerk werd stil 

gestaan bij het feit dat 50 jaar geleden de Paulusparochie werd opgericht.   

Pastoor Scheepers en pater Xavier zijn samen deze viering voorgegaan en het Pauluskoor en Jozefkoor 

zorgden voor de muzikale omlijsting. 

Bram Floris werd als vrijwilliger in het zonnetje gezet, omdat hij vanaf het prille begin 50 jaar koorlid 

is van het Pauluskoor. 

Hiervoor ontving hij een gouden speld van de Gregoriusvereniging met oorkonde en namens de 

parochie voor al zijn werkzaamheden tot nu voor de Paulusparochie een unieke glas-in-lood 

raamhanger met afbeelding van de Pauluskerk. 

Ook alle (ex) vrijwilligers ontvingen een afbeelding van de Pauluskerk met de tekst “Als elke 

vrijwilliger een ster kreeg dan werd het nooit meer donker”. 

Na afloop was er een gezellig samenzijn in het zaaltje van de Pauluskerk. 

Het was een mooi moment om met alle aanwezigen samen herinneringen op te halen.” 

 

ACTUELE THEATERVOORSTELLING NU OOK IN ONZE PAROCHIE. 

‘As I Left My Father’s House’ zal op zaterdagmiddag 27 februari 2016 worden vertoond in de 

Pauluskerk in Someren-noord. Aanvang 14.30 uur. Toegang gratis. 

Een voorstelling over ontheemde mensen uit verschillende culturen. 

Vluchtelingen met verschillende culturele en religieuze achtergronden vertellen over hun wereld. Een 

wereld van mensen die leven met de gevolgen van vijandigheid, geweld, oorlog en extremisme. 

Tijdens hun vlucht vinden ze inspiratie in het leven van hun profeten Abraham, Mozes, Mohammed en 

Jezus, die ook moesten vluchten. Voor hun onderdrukkers, maar ook voor hun eigen volk. Deze 

aangrijpende verhalen, ondersteund door muziek en zang, raken en ontroeren. Deze universele 

verhalen slaan bruggen met het hier en nu, wij en zij, u en ik. Door het decor bent u letterlijk en 

figuurlijk heel dicht bij de verhalenvertellers.  

Na de voorstelling is er altijd ruimte voor een gesprek en reflectie met de makers. 

Met ‘As I Left My Father’s House’ probeert Bright O. Richards, zelf voormalig vluchteling uit Liberia 

en creatief brein achter de voorstelling, bruggen te slaan tussen Oude en Nieuwe Nederlanders.  

De voorstelling in Someren wordt ter plaatse georganiseerd door een samenwerking van de 

Protestantse Gemeente Asten-Someren en de Parochie Heilige Franciscus Asten-Someren. En is mede 

mogelijk gemaakt door Gemeente Someren, Gemeente Asten, Stichting Een Aarde te Asten, 

Vluchtelingenwerk Nederland en diverse landelijke fondsen 

Op zaterdagmiddag 27 februari 2016 bent u, vanaf 14.00 uur, van harte welkom in de 

Pauluskerk te Someren, Kerkweijerstraat 12. www.newdutchconnections.nl of bij Ds Eline van 

Iperen, tel. 0493-471474, email: baseline.she@upcmail.nl 

http://asileftmyfathershouse.wordpress.com/
http://www.newdutchconnections.nl/
mailto:baseline.she@upcmail.nl

