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Van uw Pastoor:
In de leer bij “het witte goud”.
De iets rijperen onder ons qua leeftijd kennen nog het Latijnse lied welke
de besprenkeling van het wijwater begeleidde aan het begin van de
hoogmis: “Asperges me”…”besprenkel mij”.
In deze tijd van het jaar klinkt het vaker in de huiskamers en op straat dan
in de kerken: “Breng je wat asperges mee!” Maar dan hebben we het over
heel iets anders. We zitten midden in het asperge-seizoen. Tot 24 juni want dan is, zoals de
volksmond leert, de laatste steekdag. Dat zal dan wel in het verleden zo zijn. Nu kunnen wedenken we- alles. En inderdaad, het hele jaar door kunnen liefhebbers hun hart ophalen aan
deze groente, die als geneesmiddel zelfs de boeken haalt.
Wat leren we van dit product van moeder natuur? We herkennen erin hoe waardevol het bedje
is waarin je geplant staat en waar je in groot wordt gebracht. De eerste asperges zijn
doorgaans duur, niet alleen vanwege het primeur schap, maar ook omdat het dan te koud is
voor een goede loop van de groente. Hoe warmer het bed, des te beter is de oogst. We zagen
dan ook de prijzen veranderen naarmate het aanbod groter werd. Om de natuur een handje te
helpen in een land waarin het voorjaar toch weer vaak op herfst leek, leggen de verbouwers
plastic over de bedden.
Ze mogen wit zijn, groen en je hebt ook een paarse variant. Ze mogen er allemaal zijn, en we
doen er iets goeds mee. Maar een beetje recht maakt wel veel uit voor de prijs. En of ze goed
gestoken zijn.
Waar ik heen wil? Zelf heb ik een geweldig thuis gehad met ouders die aan hun kinderen
dachten, er voor waren en voor hen klaarstonden, hetgeen zeker niet altijd vanzelfsprekend is
geweest. Ouders moeten nu eenmaal, vaker dan ze aanvankelijk dachten toen ze zich
verheugden over kroost, een kruisje zetten door zichzelf, hun eigen wensen, verwachtingen en
gehoopte bezigheden. We hadden een goed bedje om te gedijen en het werd gespreid met de
uitnodiging om zelfstandig te worden. Ons thuis was in die zin een leerschool. En de simpele
praktische lessen door mee te mogen doen met de tuin, het (zien) repareren van dingen,
hebben me altijd begeleid. Om maar een fractie te vermelden aan de hand van een paar
concrete punten uit het praktische leven.
In iedere jongen en meisje zit de drang om boven dat bedje uit te groeien, om zich zichtbaar
trots te tonen aan de wereld die komt kijken wat je er mee kunt. Als ik dan aspergevelden zie,
fietsend langs de velden, of de asperges liggend op mijn bordje, dan denk ik: ouders, hoe
zorgen jullie voor je kinderen? Krijgen ze allemaal dat warme bed waarin ze kunnen gedijen?
Zijn ze in-ge-bed in goede omstandigheden, zodat de kinderen als vrucht van liefde mooi
kunnen gedijen? Bescherm je ze wel voldoende tegen het gure klimaat, de koude winden
welke er over de wereld waaien? Niet met plastic (staat voor alle kitsch van de wereld)
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natuurlijk maar met aandacht, zorg en toewijding die niet zichzelf zoekt te bevredigen maar in
dienst van het zielenleven en de fysieke opbouw met bijvoorbeeld goed voedsel?
Mogen de mannen en vrouwen die moeten ploeteren voor het gezonde gezinsleven zich
voelen als die tuinders, die na alle inzet en aanpak, tevreden kijken naar de vele prachtige
asperges, die keurig verzorgd zorgen voor een mooie en tevredenstellende oogst.
Moge de jongeren en kinderen zelf zich goed opstellen om in-ge-bed te zijn in een
gezinsleven. En allen kunnen daarvoor ook wel eens in gebed zijn. Want zonder God is ook
maar alleen………...
Van uw bestuur:
Vastenactie: ongetwijfeld bent u benieuwd wat de vastenactie in totaal in onze parochie heeft
opgebracht. We mogen 11.421,00 euro overmaken aan de doelen voor dit jaar!!
Dit jaar worden er weer 2 projecten mee ondersteund. Te weten het stichten van een
basisschool in Ogembo (Kenia). Al enkele jaren steunen wij de zusters in het oosten van dit
Afrikaanse land. Er is al een ondergrondse watertank en een apotheek gebouwd mede dankzij
de vastenactie. Het tweede project betreft de renovatie van badkamers in het bejaardenhuis
“Sint Martin” in Oreadea in Roemenië. Vorig jaar zijn er met een bijdrage van de vastenactie
4 rolstoelvriendelijke douches voor een bejaardenhuis in Margitha (Roemenië) gerealiseerd.
Wij houden u op de hoogte wat beide projecten nu dankzij deze giften kunnen realiseren.
Op zo’n mooi bedrag kunnen we gerust trots zijn. Het is altijd nog beter te kunnen geven dan
te moeten ontvangen! Het kerkbestuur wil u allen heel hartelijk dankzeggen voor uw
inspanningen dit mooie resultaat bij elkaar te brengen. En mochten er al ideeën zijn voor de
doelen voor het volgend jaar dan horen wij die graag van u.
Parochiesecretariaat: In het kader van de reorganisatie van het parochiesecretariaat heeft het
bestuur besloten om per 1 juni a.s. mevrouw Franka Dekkers aan te stellen als hoofd
secretariaat voor een dag in de week. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief nader aan u allen
voorstellen. We wensen haar vanaf deze plaats heel veel succes!
Website: de werkgroep is druk bezig om de nieuwe website per 1 juli a.s. in de lucht te
krijgen. De naam staat inmiddels al vast: www.rkfranciscus.nl
Jubilea: Op 3 juli a.s. zal Pastor T. van Steen uit Heusden zijn 70-jarig priesterjubileum
vieren. En op 10 juli zal Pastor J. Zwirs uit Lierop zijn 50-jarig priesterjubileum vieren. Dat
zijn toch respectabele getallen! Nadere info volgt via de locatieraden.
Afscheid Mgr. Hurkmans: De pontificale eucharistieviering is op 14 mei a.s. om 11.00 uur
in de basiliek van ’s-Hertogenbosch. In deze viering zal tevens onze nieuwe bisschop Mgr.
de Korte zijn zetel in bezit nemen als 17e bisschop van ons bisdom. Deze dienst is open
toegankelijk. Mgr. De Korte heeft de kerkbesturen uit ons dekenaat uitgenodigd om op 8 juni
a.s. persoonlijk kennis te maken. Het voltallige kerkbestuur zal daar gebruik van maken.
Deken John van de Laar. Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt vernomen heeft hij een
zwaar auto-ongeluk gehad. Wij wensen hem ook van deze plaats een voorspoedige genezing.
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 Pinksteren en graag tot ziens!
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