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ALLES HEEFT ZIJN UUR
"Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd", zo
begint het derde hoofdstuk van het Oudtestamentische boek Prediker.
Wat kunnen we soms toch worstelen met de tijd. Soms kan de tijd ook
helemaal omslaan, zoals dat stukje uit de bijbel ook aangeeft: een tijd om
te baren en een tijd om te sterven, een tijd om op te bouwen en een tijd
om af te breken. Soms kan het allemaal heel dicht bij elkaar liggen.
"Mens, gedenk dat gij van stof en as zijt en tot stof zult wederkeren".
Met de as van de gezegende palmtakjes van vorig jaar werden wij op
Aswoensdag getekend. De groene takken van vorig jaar waren verdord
en zijn verbrand, het herinnert ons eraan dat veel in het leven vergankelijk
is en dat slechts een aantal dingen blijvend zijn. De weg naar Pasen
nodigt ons uit even stil te staan bij de dingen die blijvend en echt
belangrijk zijn.
We hechten soms zoveel belang aan dingen die eigenlijk van weinig
echte betekenis zijn. Verdoen we niet allemaal wel eens onze kostbare
tijd aan dingen waarvan we allemaal weten dat ze ons niets opleveren?
Bepaalde televisieprogramma's die we dagelijks moeten zien, uren voor
de televisie en de computer hangen, wat levert ons dat uiteindelijk op?
De jaarlijkse Veertigdagentijd vraagt ons aandacht te hebben voor onze
band met God, onze band met elkaar, leven we ons leven zoals God ons
bedoeld heeft?
We maken het wat meer stil in deze tijd en willen ons eerlijk afvragen:
welke plaats heeft God in mijn leven, denk ik ook aan Hem als ik het niet
moeilijk heb, kan ik met Hem over alles praten, durf ik in mijn gebed mijn
hele leven aan Hem voor te leggen? Hoe ga ik om met mijn
medemensen, kan ik wat ik heb delen met anderen, zijn er ruzies die ik
moet bijleggen, stel ik mezelf in het middelpunt van de belangstelling, ben
ik goed voor de andere zonder enige berekening om het terug te krijgen?
Is mijn levensweg een gelukkige weg, de weg waarvan ik weet dat ik die
heel mijn leven wil gaan en de weg zoals God die bedoeld heeft? Die
vragen mogen we ons stellen.
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We hebben veertig dagen de tijd om er iets aan te doen en om er aan te
werken. Als we met Pasen kunnen zeggen dat we op een van die punten
goed zijn opgeschoten, dan kunnen we zeggen dat de veertigdagentijd
goed is geweest en dat het echt zal zijn een zalig Pasen.
Pastoor Pieter Scheepers

WANNEER EN WAAROM
LUIDEN DE KLOKKEN NOU WEER ?
Asten Klokkendorp.
Het is Asten wat de klok slaat!
We zijn in ons dorp trots op alles wat met klokken te maken heeft!
En wereldwijd zijn we bekend door de koninklijke gieterij Eijsbouts en ons
klokkenmuseum!
We laten dus regelmatig van ons horen. Ook onze kerktoren.
Iedere dag om 7, 12 en 18 uur luidt de kleinste van onze 5 luidklokken.
Sommigen weten nog dat het luidt om het Angelusgebed te bidden.
Dit oeroude volksgebed bestaat uit een aantal Schriftteksten over de
aankondiging van Jezus en de geboorte en een aantal weesgegroetjes.
Het is van oorsprong een vredesgebed en het dateert uit de vijftiende
eeuw. Het christelijke Europa werd toen door het gevaar van een Turkse
invasie bedreigd. In 1456 vroeg de Paus het Angelusgebed te bidden om
het gevaar af te wenden. De eeuwen door hebben de Pausen
opgeroepen om het Angelus te bidden en men verwijst dan elke keer naar
het vertrouwen dat men mag hebben dat de goddelijke hulp met ons zal
zijn als we dit gebed bidden.
In Asten is het een traditie om een half uur vóór aanvang van de viering te
luiden en 5 minuten vóór aanvang luidt dan het klên klukske
(angelusklokje) dat we ons moeten haasten, want de Mis gaat bijna
beginnen…
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Daar is sinds mijn aantreden ook het kwartier vóór aanvang aan
toegevoegd. Het half uur van te voren luiden komt uit de tijd dat de
mensen nog op het land werkten en dat ze wisten dat er een Mis zou
gaan beginnen. Tegenwoordig is dat niet meer relevant…
We hebben vier grote luidklokken en die luiden op feestdagen.
Op andere dagen luiden we met 3 klokken.
We kondigen om 8.00 uur een overlijden aan. Voor een man met de
zware klok en voor een vrouw met een lichte klok en voor een kind de
kleinste (en lichtste) klok.
Op vrijdag om 15 uur luiden we de zwaarste klok ter herinnering aan de
kruisdood van Jezus.
Ook wordt er geluid als er een kindje is gedoopt of omdat de pastoor
baldadig is en zin heeft om de klokken te luiden…
Hebben klokken een Bijbelse grond? In de Bijbel vinden we geen klokken
maar er is wel een vergelijkbaar iets. In het tiende hoofdstuk van het boek
Numeri, vers 1, geeft God aan Mozes de opdracht dingen te maken om
het volk samen te roepen: “Maak twee trompetten van gedreven zilver.
Zij zullen dienen voor het bijeenroepen van de gemeenschap en voor het
opbreken van de legerkampen.” In datzelfde hoofdstuk vers 10 lezen we
ook: “Op de dagen van vreugde, op de feesten en bij nieuwe maan moet
u bij de brandoffers en slachtoffers op de trompetten blazen. Zij zullen de
aandacht van God op u vestigen. Ik ben de Heer, uw God.”
Bij de klokken mogen wij ook denken de eerste bladzijden van de Schrift,
aan het boek Genesis waar God spreekt. In het tweede zegeningsgebed
van een klok wordt er verwezen naar de Stem van God, “toen het eerste
licht van de wereld scheen klonk uw stem in de oren van de mens om
hem uit te nodigen tot deelname aan uw goddelijk leven, hem het
onuitsprekelijke te leren en hem te onderrichten over al wat heilzaam is”.
De klokken mogen ons ook laten denken aan Psalm 29 waarin we horen
over de Stem van de Heer.
In het luiden mogen we ook de vraag beluisteren of we deze dag al aan
God hebben gedacht. Onze God die dicht bij ons mensen is, tot Wie wij
mogen spreken en Die ons bidden hoort.
Pastoor Pieter Scheepers
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WAAROM ACTIE KERKBALANS ?
Zoals u ongetwijfeld al heeft gezien staan er,
al weer enkele weken, steigers bij onze
Heilige Maria Presentatiekerk aan de zijde van
de Wilhelminastraat. Dit is nodig in verband
met de vervanging van kapotte daken door de,
beruchte, hagelstorm van het afgelopen jaar.
Ook zullen daarbij restauratiewerkzaamheden
plaatsvinden met betrekking tot achterstallig onderhoud aan
dakconstructies. Zoals u zult begrijpen is dit bij lange na niet allemaal
verzekeringswerk en kost een en ander handen vol geld. De
werkzaamheden zullen, zoals het er nu naar uitziet, maandenlang duren.
Er wordt dan wel gebruik gemaakt van toegekende BRIM subsidie maar
ook dat is maar een gedeelte van de kostprijs. Dit betekent dat er nog een
substantieel bedrag overblijft wat door de parochie betaald zal moeten
worden. Maar om het kerkgebouw nog in stand te houden met alle
technische/bouwkundige gebreken en niet onze nakomelingen hiermee
op te zadelen zal er nu geïnvesteerd moeten worden.
Dan zijn er op termijn ook nog technische zaken welke
aangepakt moeten worden zoals klokcomputers en de
verwarmingsinstallatie van de kerk die verouderd is
wat blijkt uit storingen en een hoog energieverbruik.
Daarbij zal waarschijnlijk ook de verwarmingsruimte
aangepast moeten worden. De vernieuwing van deze
zaken zal ook een heel hoge investering vergen.
Hier is dus actie vereist en daarom wordt uw
medewerking gevraagd door middel van een (extra)
bijdrage in de actie Kerkbalans. Iedereen in Asten en omstreken, kerkelijk
of niet kerkelijk, zal er van overtuigd zijn dat zo’n kerkgebouw behouden
moet blijven tot in de verre toekomst.
Onze kerk is een kerk om trots op te zijn! En daarom wordt iedereen die
onze parochiekerk een warm hart toedraagt en er van overtuigd is dat
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deze kerk, ook in de toekomst, niet mag verdwijnen opgeroepen om zijn
of haar bijdrage te leveren.
Met vriendelijke groet,
Jan Coolen namens Locatieraad H. Maria Presentatiekerk

Inmiddels is bij de actie ook een folder per kerklocatie verschenen.
Deze vindt u op de foldertafels in de verschillende kerken.
Voor de betalingsgegevens: raadpleeg de folder die in de kerken ligt,
gebruik het machtigingsformulier achterin dit blad, of maak uw bijdrage
over op IBAN NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. R.K. Franciscusparochie.

EEN NIEUW ONZE VADER
Vanaf 27 november bidden we in de rooms katholieke kerk het Onze
Vader iets anders dan we gewend zijn. Er is een nieuwe vertaling
gemaakt van het eeuwenoude gebed. Waarom? Hoe zo?
Een vertrouwen gevend gebed
Voor veel katholieken zijn het Onze Vader en het Weest Gegroet Maria de
meest vertrouwde gebeden die zij bidden. Zelf ben ik erg aan beide
gebeden gehecht. Het Onze Vader is mij zo dierbaar dat ik het dagelijks
bid; stilletjes voor mijzelf of samen met anderen. Soms aarzelend en
soms uit volle overtuiging, maar altijd vanuit mijn hart. Dit dagelijks gebed
helpt mij om mij weer met Gods Liefde verbonden te voelen.
Nooit zal ik de man van ver over de tachtig jaar vergeten. Maandenlang
was hij ernstig ziek en aan het bed gekluisterd. Vanwege zijn ziekte kon
hij nog amper spreken, maar hij begreep nog precies wat je tegen hem
zei. Om de veertien dagen kwam ik bij hem langs en hebben we samen
het Onze Vader gebeden. Die woorden kon hij nog uitspreken. De laatste
weken werd hij angstig en onrustig. In die angstige tijd heb ik voor het
laatst bij hem gebeden. Ik was verrast door de rust die over hem kwam en
hij kon het leven loslaten. Kwam het door het gebed? Het moet hem
zeker vertrouwen gegeven hebben.
Het Onze Vader is zonder twijfel een van de belangrijkste christelijke
gebeden. We leren het aan onze kinderen. We hebben het vaak zelf als
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kind van onze ouders geleerd en die weer van hun voorouders. In de
bijbel lezen we dat Jezus zelf het aan zijn volgelingen heeft geleerd. Hij
heeft hen leren bidden met die eenvoudige woorden. Hij sprak God aan
met de intieme woorden: “Onze Vader”. Zo dichtbij was Gods Liefde voor
hem. Wanneer wij het nu nog steeds bidden ervaren wij hoe dichtbij Gods
Liefde ook bij ieder van ons kan zijn.
Een nieuwe vertaling
Oorspronkelijk is het gebed door Jezus uitgesproken in zijn eigen taal uit
die tijd, het Aramees. De oudste bekende tekst die wij kennen is in het
Grieks. Die tekst is weer vertaald in het Latijn en daarop weer in het
Nederlands. De geschiedenis laat zien dat iedere plaats en iedere tijd een
eigen herkenbare vertaling wil maken. Want taal is constant in beweging
en aan verandering onderhevig, zoals mensen dat ook zijn.
In het Nederlandse taalgebied gebruiken Nederlanders en Vlamingen,
protestantse, orthodoxe en katholieke christenen ieder een eigen
vertaling. Dit maakt het samen bidden soms moeilijk.
Na het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-65) heeft de wereldkerk aan de
bisschoppen van Vlaanderen en Nederland gevraagd om tot een
gezamenlijke versie te komen van het Onze Vader. Met de bedoeling om
gemakkelijker samen te kunnen bidden en ook om het gebed voor de
jonge generatie beter verstaanbaar te maken. Vandaar dat deze nieuwe
vertaling is gekomen voor de rooms katholieken zowel in Vlaanderen als
in Nederland. Jammer blijft voor mij wel dat we (nog) niet met de
protestanten tot een gezamenlijke nieuwe versie zijn gekomen. Dat had ik
nu ook graag gezien: een nieuw oecumenisch Onze Vader.
Wat is er veranderd?
Wanneer we de nieuwe vertaling naast het bekende Onze Vader leggen,
zien we dat slechts twee regels iets veranderd zijn. Kijk maar:
Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijke kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
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De nieuwe vertaling van “schulden” en “schuldenaren” staat dichter bij de
oorspronkelijke tekst die Jezus ons gegeven heeft. Jezus vraagt ons om
te bidden dat God onze schulden vergeeft, zoals wij de mensen vergeven
die iets aan ons schuldig zijn. De oude tekst zette de mens minder in het
middelpunt. Je kon het lezen alsof het om de schuld ging die je moest
kwijtschelden; minder om het vergeven van de persoon. De oude tekst
was veel meer een algemene omschrijving. Alleen zal voor Nederlanders
het woord “schuldenaren” minder bekend zijn dan voor Vlamingen.
Verder zijn de lastige woorden “leid ons niet in bekoring” vervangen door
“breng ons niet in beproeving.” Het was altijd moeilijk uit te leggen wat
bekoring nu precies is. Kinderen kennen het woord niet. Vaak werd ook
gedacht dat het iets met seksualiteit te maken zou hebben (bekoorlijk).
Beproeving vraagt ook om uitleg: het gaat erom dat wij mensen
verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden. Regelmatig worden we in
ons leven op de proef gesteld en neigen we verkeerde keuzes te maken.
We bidden dat God ons mag beschermen wanneer we vinden dat we op
de proef worden gesteld. Dat God ons mag helpen om te doen wat echt
goed voor ons is en ons te verlossen van het kwade.
Blijven bidden
Natuurlijk zullen ouderen het Onze Vader blijven bidden met de
vertrouwde woorden die hen zo dierbaar zijn. De oude, bekende woorden
zullen hen steeds opnieuw vertrouwen blijven geven. Wanneer ons geloof
bij de tijd wil blijven, is het nodig dat we soms oude woorden en oude
gebeden vertalen naar de huidige tijd en samenleving. Daar moeten we
geen schrik voor hebben, ook als het om zo’n intiem gebed gaat als het
Onze Vader. En voor de jonge generatie kan het een gemakkelijk
hulpmiddel zijn om te leren bidden. Want bidden helpt om vertrouwen te
krijgen: in het leven, in jezelf, in anderen en in Gods Liefde.
Adrie Lint.

PASSIECONCERT AGK “PUUR SANGH”
Zaterdag 11 maart verzorgt AGK Puur Sang een mooi Passieconcert in
de H.Maria-Presentatiekerk in Asten. Aanvang 20.30 uur.
Uitgevoerd wordt: 'Die sieben Worte Jesus am Kreuz' van César Franck.
Dit is een samenwerkingsproject tussen gemengd koor Zang en
Vriendschap uit Oisterwijk en Puur Sangh.
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Serie “Exodus”, deel 39
Patricia Willems

Gruwelijk
Negen plagen had Egypte nu al te verduren gehad.
Negen maal had God geprobeerd de Farao over te halen
om eindelijk zijn volk te laten gaan.
En negen maal was het antwoord “NEE !” geweest.
Nu moest Mozes de tiende plaag aankondigen.
De verschrikkelijkste plaag.
“Farao, onze God zal te middernacht dwars door Egypte trekken.
Hij zal in ieder gezin iedereen die een eerstgeboren kind is doden.
Ook alle eerste kalveren en veulens en andere jonge dieren.
Uw dienaren zullen straks nog in wanhoop bij me komen
en ons smeken dat we eindelijk allemaal uit Egypte weggaan !”.
Alle negen plagen hadden iets belangrijks compleet ontwricht:
het water in de Nijl, de landbouwgewassen, het vee, het zonlicht.
Tijdelijk of voor altijd.
Maar de eerstgeborene van elk gezin - dat was ook heel symbolisch.
Een eerstgeborene is het begin van de nieuwe generatie.
Hij of zij is de belofte van een toekomst.
Voor een boer betekent jong vee dat hij
later óók nog eten heeft.
Voor een arbeider uit die tijd betekende
een kind
dat er later iemand voor hem zou kunnen
zorgen als hij oud werd.
Voor een koning - of een Farao - is de
eerstgeborene de kroonprins,
degene die na hem op de troon zal zitten.
En nee, het gaat hier niet alleen om kleine
baby-jongetjes.
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Dat was in een ander stukje van het verhaal,
toen de Farao alle jongetjes van de Israëlieten in de Nijl liet gooien.
Ook volwassen mannen en vrouwen kunnen eerstgeborenen zijn !
Dit is eigenlijk gewoon een gruwelijk stukje van het Exodusverhaal.
Vooral omdat het hier God is die het doet, geen mensenkoning.
Alleen zou dit verhaal later nog veel meer betekenis krijgen.
Want God heeft zelf óók een eerstgeboren Zoon.
En toen die net geboren was, was er een jaloerse, bange koning
die in een bepaald dorpje alle kleine jongetjes liet vermoorden.
Maar in het eerstgeboren Kind dat hij op die manier wilde doden
verbond God zich meer dan ooit met ons, mensen.
Juist in een wereld vol dood en ellende.

HOOGFEESTEN, FEESTEN OM HOOG TE HOUDEN
Ik schat dat dit parochieblad ergens tussen Kerstmis en Pasen in de bus
valt of achter in de kerk ligt. Alweer enkele jaren geleden was dit blad
voor een groot deel van de ca 4000 ontvangers naar eigen zeggen de
enige verbindingslijn met de kerk. De “brede” kerk, zoals je ook de brede
school hebt. Deze gratis service bleek achteraf voor de parochie niet te
betalen, heel begrijpelijk. Maar het was wel een medium om de
“hoogfeestgangers” en –gangsters (het woord is wat ongelukkig)
enigszins bij de kerkbeleving te houden.
De hoogfeesten Pasen, Kerstmis – Pinksteren is al afgehaakt – komen
steeds meer centraal te staan, ze zijn het laatste houvast voor de
zwevende gelovigen. Het ligt een beetje in de lijn van de ontwikkeling. In
mijn schooltijd kon je elke dag naar de mis. Je kon er hoog mee scoren
op het rapport. Bij het vak “ Bij wonen van de H.Mis”, was het de enige 10
die je kon halen. Later was er alleen nog de weekendmis. En
tegenwoordig geven veel mensen er de voorkeur aan om hun “toch nog
katholiek zijn” te vieren op de grote dagen van het jaar. Wij hebben het in
onze tijd best goed in het leven maar alles dreigt zo gewoon te worden,
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we staan over niks meer verwonderd. Maar voor wie zich openstelt voor
het verborgene is er een andere wereld. Waar we geen grip op hebben
maar die we gewoon met respect moeten ervaren en aanvaarden. Een
wereld die je alleen maar kent uit de verhalen van de bijbel of van de
pastoor via de preekstoel . Je weet goed dat je die zware taal niet meer
zo letterlijk moet geloven, maar in stille momenten ervaar je toch dat er
iets meer moet zijn dan wat je ziet of hoort. Je krijgt het gevoel dat je
deelgenoot bent van iets dat buiten je waarneming ligt, van iets heiligs.
Onmaakbaar, ook voor iemand die denkt dat hij dat kan.Het gewone
denken, de wetenschap en zelfs de theologie hebben daar geen
verklaring voor. Af en toe moet je je daarvan bewust maken. Dat lukt zo
maar niet, maar daar zijn wel de grote kerkelijke feesten voor.
Kerstmis was voor mij, na een half jaar aanhoudend ziek zijn en de
confrontatie met een zwaar verlies, een fantastisch binnenkomen in de
zondagsmis van Kerstmis, ik had de kerk in lang niet meer van binnen
gezien. Het eerste wat me opviel waren de stoelen achter in de kerk, die
hadden wij daar al jaren niet zien staan. Hopelijk getuigen van een
voorzichtig groeiend herleven in de kerk. Inderdaad was de kerk tot de
laatste plaats toe bezet. En de zeer goed verzorgde liturgie, de
enthousiaste koorzang , de heldere stem van de pastoor en ook het
nieuwe tekstboekje maakten de dienst tot een feestelijke samenkomst.
Voor de één een onwennig tasten in het duister, omdat het al zo lang
geleden was, en voor de “stamgast” een eerbetuiging aan de God die
voor hem aanspreekbaar is als een Persoon. Maar of dat nu komt door
Franciscus, onze nieuwe Paus, Gerard onze nieuwe bisschop of Pieter
onze nieuwe pastoor, wie zal het zeggen?
Maar hoogfeesten bieden nog iets anders: kerstmis herdenkt de
Geboorte van Jezus en Pasen de Verrijzenis, beide feiten worden met
een hoofdletter geschreven. Mysterieuze begrippen, omdat je je er weinig
bij kunt voorstellen: er wordt niet echt een kind geboren, en een dode kan
in onze voorstelling niet zomaar verrijzen. Toch omringt de kerk deze
herdenkingsmomenten met grote plechtigheid. Misschien is het juist
hierom, want dit is traditioneel de kern van ons geloof. Indrukwekkend
was met kerstmis dan ook de plechtige mis “met drie Heren” in de basiliek
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van Oldenzaal, waar Herman Finkers in zijn eigen Twentse dialect de
gebeden verzorgde . Misschien wat orthodox, maar toch eigentijds en met
veel respect uitgevoerd. Het heilige, ingepast in onze eigen cultuur. Zo
zou ook Pasen gevierd kunnen worden, ook een groot feest. Maar dan
alleen op grote dagen om de eerbied in stand te houden. En waarom niet
in de Brabantse taal, wij hebben onze christelijke cultuur evengoed in ere
te houden. Overigens hebben wij natuurlijk onze carnavalsmis al maar
daar zijn we de verbinding met de Vastentijd al kwijt.
Laten we in elk geval onze hoogfeesten koesteren. Ik wens iedereen, als
het zover is, Zalig Pasen.
Gerard ten Thije

TER SPRAKE......EKARPS RET
“Heilig ? Of gek?” - Hij heette Henri, en hij kwam al langere tijd op onze
R.K. Jongerengroep. Henri was geen groot licht, hij had een lichte
verstandelijke handicap. Maar het geloof was alles voor hem. Hij kon met
hart en ziel bidden en getuigen en was daarmee op zijn eigen manier
aanstekelijk. Op elke bijeenkomst van de groep was er een H.Mis. Maar
die avond was er geen priester beschikbaar, en Henri had gevraagd of hij
een keer bij uitzondering een gebedsdienst mocht leiden, want hij zou,
gehandicapt of niet, het liefst priester willen worden. En wij vonden dat
goed.
Dus daar stond hij in de kapel, in een misdienaarsgewaad, maar stralend
als een neomist en met de natuurlijke routine van een ervaren pastoor,
met preek en al. Het was geweldig, tot hij na een ‘Onze Vader’ over ging
tot het uitreiken van de Communie - in een traditioneel katholiek
gezelschap dat woord- en communiediensten onaanvaardbaar achtte.
Dat stukje had hij met een soort van omweg aan mij gevraagd, en ik vond
het goed, maar ik wist in die tijd nog niet wat en hoe te geloven en had
geen besef van de sociale impact van die vraag. Zodat het grootste deel
van de groep, ja, ik ook, de communie weigerde. Henri was kapot, ging
naar huis en kwam niet meer bij ons in de groep. Twee maanden later
sprong hij voor de trein. Doodsoorzaak: afwijzing.
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Hij heette Jean-Baptiste Vianney, beter bekend als ‘de heilige pastoor van
Ars’ uit Frankrijk. Van kleins af aan had hij een roeping voor het
priesterschap. Hij leidde een biddend leven en wilde uiteraard naar het
seminarie. Maar hij was geen groot licht. Een beetje dom, een beetje gek
of ‘gewoon’ een beetje dyslectisch. De zware studie van het
grootseminarie was in elk geval te hoog gegrepen voor hem. Maar hij
hield vol, en omdat zijn leraren ook wel zagen dat hier sprake was van
een bijzondere roeping wisten ze hem met wat hulp door de examens
heen te krijgen. Hij werd priester gewijd en kreeg een ingeslapen
parochie op het platteland toegewezen. Daar was de kerkgang inmiddels
teruggelopen tot enkele oude vrouwtjes die de Rozenkrans zaten te
bidden.
Maar Jean-Baptiste stond bij elke H.Mis te preken
alsof hij in een bomvolle kathedraal stond, en de
eerbied voor God straalde af van alles wat hij deed of
zei. Dat trok natuurlijk de aandacht, dus er kwamen
mensen kijken wat dit in ’s hemelsnaam voor pastoor
was. “Hij is heilig of hij is gek”, zeiden ze, “en we
gokken voorlopig op dat laatste”. Maar praatjes of
niet, de pastoor bleef overeind. Er kwamen mensen
bij hem biechten, en zij stonden verbaasd over zijn
bijzondere geestelijke inzicht en zijn goede raad. Na
verloop van tijd zat de kerk tjokvol, want er kwamen
mensen uit de hele regio op deze pastoor af.
Bovendien kon de pastoor van na de ene H.Mis tot
aan de volgende vaak de hele dag in de biechtstoel blijven zitten . . .
Jean-Baptiste Vianney is later dus toch maar heilig verklaard, en hij is
momenteel een groot voorbeeld voor vele priesters.
En er hangt dus veel af van de manier waarop wij naar elkaar kijken.
Mensen worden in onze wereld al heel snel gek verklaard, zodat ze door
vooroordelen de rest van hun leven geen ruimte krijgen om mee te doen
op de manier die bij hen past en nooit echt serieus genomen worden.
Jezus kijkt echter anders naar mensen, en de Kerk zou die manier van
kijken van hem over moeten nemen. Want het zou zomaar kunnen dat
juist die mensen die onbegrepen, ‘anders’ of ‘gek’ zijn een bijzonder
waardevolle bijdrage kunnen leveren, aan de Kerk en aan de
samenleving.
Patricia Willems
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VASTENACTIE 2017
Tijdens de Veertigdagentijd willen wij wederom in de Sint Franciscusparochie uw aandacht vragen voor de jaarlijkse Vastenaktie. Alle
kerkdorpen: Someren, Someren-Eind, Someren-Heide, Lierop, Asten,
Heusden en Ommel, ondersteunen de projecten van de Vastenaktie!
Het is een teken van gemeenschap en solidariteit om zich te willen
inzetten voor de minderbedeelden in onze wereld. Dit jaar hebben wij
voor vier projecten gekozen die ook een binding hebben met afzonderlijke
geloofsgemeenschappen binnen onze Franciscusparochie.
1.

Waterzuiveringsinstallatie en opslagtank voor het klein
seminarie van de Heralds
in Santhamangalam, Tamilnadu in India.

Dit project is door pater Xavier uit Someren aangedragen bij de
Vastenaktie. Zijn orde vraagt een financiële ondersteuning om een
waterzuiveringsinstallatie met opslagtank van 5000 liter te kunnen
realiseren bij het seminariegebouw in Santhamangalam. Zoals iedereen
weet, is water één van de basisbehoeften van de mens. Op de plek waar
het seminarie ligt, is het grondwater erg laag. De mensen uit de omgeving
(5500 inwoners) en 73 seminaristen krijgen water van een nabij gelegen
rivier. Aangezien het rivierwater niet schoon is, lopen de seminaristen en
de bevolking het gevaar om besmet te raken met verschillende ziektes
zoals geelzicht, Dengue, enz. Ieder jaar worden 10 tot 15 seminaristen en
priesters besmet. Volgens de plaatselijke artsen komen er steeds méér
langdurige ziektes voor. Dit zal de lichamelijke gezondheid van de
seminaristen in de toekomst geen goed doen. Ook de arme bevolking uit
het dorp kampt met dezelfde ziektes. Het weinige inkomen dat zij hebben,
wordt gebruikt voor het kopen van de noodzakelijke medicijnen. Daarom
zal dit “waterproject” de seminaristen, - máár ook de plaatselijke
bevolking, - helpen met “Schoon water”. Stichting “Een Aarde” uit Asten
zal dit project mede financieel ondersteunen.
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2.

Regenwateropvang voor het “Amazing Home” in Uganda.

Piet van Asten uit Lierop heeft dit project voorgedragen bij de Vastenaktie
2017.
“Amazing Home” (vertaald: Geweldige huis) werd in 2006 in Uganda
gestart als reactie op het overweldigende aantal kinderen dat er leeft
zonder toegang tot goede basiszorg, zoals voedsel, huisvesting,
gezondheidszorg en onderwijs. Dit wordt veroorzaakt door armoede en
het verlies van de ouders, voornamelijk als gevolg van HIV-AIDS, daar
waar in Uganda veel mensen aan lijden en sterven. Het “Amazing Home”
verwelkomt momenteel vijftien kinderen, waarvan er 10 naar school gaan.
Twee van de tien zijn al groter en zijn begonnen aan hun
beroepsopleiding, terwijl er acht naar Kingsway Primary School (=
basisschool) gaan. Het “Amazing Home” heeft reeds eerder hulp uit
Lierop ontvangen om de kinderen op school te kunnen houden. Dit werd
onder andere vergemakkelijkt, doordat er een watertank voor
regenwateropslag gerepareerd kon worden, zodat men minder tijd
hoefden te besteden om water te halen op lange afstand. Dankzij Lierop
konden ook schoolspullen, speelgoed (incl. fietsjes en poppen) en
beddengoed worden aangeschaft. Daarnaast werd de jaarlijkse
registratiekosten voor de school, – in Oeganda zijn scholen niet gratis, vanuit Lierop bekostigd. In juni 2017 hoopt het “Amazing Home” te
verhuizen naar een nieuwe plek, dichter bij de school. Het enige
probleem is dat water nog niet beschikbaar is op deze nieuwe plek. Men
hoopt een systeem op te zetten waarmee regenwater opgevangen en
bewaard kan worden. Dat scheelt weer tijd om water te halen in jerrycans;
de tijd die de kinderen kunnen gebruiken voor hun huiswerk of om te
spelen. Vanuit de Vastenaktie 2017 willen wij graag ons steentje
bijdragen aan het “Amazing Home”.
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3.

Pergola voor de binnentuin van het bejaardenhuis
Sint Martinus in Oradea.

In 2016 werd door de Vastenaktie reeds een project ondersteund van de
Stichting “Caritas Catholica Oradea” in Roemenië. Met een financiële
bijdrage werden op de benedenverdieping van het bejaardenhuis Sint
Martinus 3 badkamers gerenoveerd. Nieuwe vloeren werden aangelegd,
voorzien van een antislip-laag. In september 2016 heeft kapelaan Harold
van Overbeek uit Ommel een bezoek gebracht aan het bejaardenhuis in
Oradea en met eigen ogen aanschouwt dat het werk netjes is uitgevoerd.
Hij heeft dit jaar opnieuw een verzoek van Stichting “Caritas Catholica
Oradea” gekregen om een financiële bijdrage. Ditmaal zou men graag in
de tuin van het bejaardenhuis Sint Martinus een waterdichte pergola
willen plaatsen. Dit, omdat er in de tuin geen enkele schaduwplek
aanwezig is en het kwik in zomer tot wel 38 graden kan oplopen. Tijdens
deze warme dagen zijn de 35 bewoners van het bejaardenhuis
genoodzaakt om binnen te blijven. Wanneer er een grote pergola
geplaatst kan worden, is het mogelijk dat de bejaarden makkelijker naar
buiten gaan om te genieten van de frisse lucht, zowel bij zon als regen.
Onder een nieuwe pergola zijn ook ergotherapeutische activiteiten
mogelijk of gewoon een gezellige picknick met elkaar. Dit project zal
zeker de levenskwaliteit van de bejaarden verhogen!

4.

Basisschool voor de kinderen in Ogembo in Kenia.

Op zondag 12 februari heeft pastor Tonny van Steen svd zijn 100ste
verjaardag in Heusden mogen vieren. In zijn lange priesterleven heeft hij
op verschillende plekken in de wereld gewerkt, zoals op het eiland Flores
in Indonesië. Op dit eiland heeft hij de zusters PRR (Puteri Reinha
Rosario) leren kennen, een congregatie die in 1958 werd gesticht door
zijn ordegenoot: aartsbisschop Gabriël Manek svd. Sinds 1998 zijn deze
Indonesische zusters ook werkzaam in de stad Ogembo in Kenia. Voor
deze arme, Keniaanse stad hebben de zusters een grote “droom”. Graag
zouden zij de kinderen in Ogembo een toekomst willen geven met “goed
en kwalitatief onderwijs”. Daartoe willen zij in hun parochie een katholieke
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basisschool stichten, opdat er “christelijke waarden” aan de jeugd kunnen
worden meegegeven. Dit mooie, maar ook kostbare project, is vorig jaar
reeds door de Vastenaktie ondersteund en zal in de komende jaren een
financiële ondersteuning van ons blijven vragen. Als Vastenaktie 2017
willen wij dit project een kans geven. Helpt u mee om de droom van de
zusters te verwezenlijken?
In de komende weken zal er nog meer informatie verschijnen over de
projecten van de Vastenaktie 2017 in een aparte folder. Wanneer u reeds
deze projecten financieel wil ondersteunen, kunt u uw gift storten op:
rekeningnummer: NL.31.RABO.0103.6217.84 t.n.v. M.O.V. Heusden.
Hartelijk dank voor uw giften, namens de pastores van de
Franciscusparochie en de leden van de Vastenaktie.

VORMSEL HEUSDEN
De viering voor het toedienen van het vormsel in Heusden vindt plaats
op: zaterdag 13 mei om 18:30 uur in de kerk van de H. Antonius te
Heusden. Het vormsel wordt toegediend door vicaris C. van den
Hout. Kinderen uit Heusden die op een andere school zitten kunnen zich
aanmelden bij Toos van der Velden (tel. 670560).
Begin maart vindt er een informatieavond plaats waar u als ouder, samen
met uw kind, voor uitgenodigd wordt. Deze wordt gehouden op de
Antoniusschool (in de klas van groep 8). De uitnodiging voor deze avond
volgt nog. Tot ziens !
De vormselwerkgroep
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PAROCHIEBEDEVAART ASSISI
Op 30 september 2017 vertrekken we met
een grote groep vanuit de gehele
Franciscusparochie naar Assisi, de stad van
onze patroonheilige Franciscus. Het plaatsje
ligt in het dal van Spoleto, in het oeroude
Umbrië in Midden-Italië. Wij gaan naar Assisi
om zijn feestdag, 4 oktober, met de
Franciscanen mee te vieren. Op 6 oktober
keren we terug.
Voor meer informatie kunt u de reisbrochure
raadplegen die achter in de kerken ligt.
Om u aan te melden dient u het
aanmeldformulier met een kopie van uw
identiteitsbewijs op te sturen naar de reisorganisatie in Maastricht – dus
NIET in de parochie afgeven ! Aanmelden kan tot uiterlijk 16 april (1e
Paasdag) 2017.

EMERITUS-PASTOOR JAN BAKKER
Gelukkig, emeritus-pastoor Jan Bakker is weer thuis ! Hij had een lelijke
armbreuk opgelopen, en zijn heup is niet zo sterk meer, maar hij is gezien
zijn leeftijd redelijk hersteld. Met ingang van 6 februari heeft hij de
verzorging van de vieringen in De Lisse weer opgepakt. Wij waarderen de
hartelijkheid en blijmoedigheid die Jan Bakker altijd uitstraalt en wensen
hem nog vele fijne jaren in ons midden toe.
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Mededelingen van de redactie
Angelus in de brievenbus
Wilt u ons parochieblad thuis in de brievenbus ontvangen ?
Dit is mogelijk voor mensen die woonachtig zijn binnen de gemeente
Asten, inclusief Heusden en Ommel. U kunt hiervoor contact opnemen
met het secretariaat via tel. 0493-691315.
Verzending van ons parochieblad Angelus per post is echter in principe
NIET mogelijk.
Angelus per mail ontvangen
Af en toe bereiken ons vragen van parochianen en uit de regio verhuisde
ex-parochianen of het mogelijk is dat zij ons parochieblad per mail
kunnen ontvangen. En jawel, dit is mogelijk. U kunt uzelf aanmelden via
redactie.angelus.pbl@gmail.com . Dan ontvangt u voortaan Angelus als
PDF-bijlage op het door u aangegeven mailadres.
Angelus en de parochienieuwsbrief
We wijzen u erop dat de Angelus slechts een lokaal parochieblad –
deelparochieblad ? parochiewijkblad ? – is. De Angelusparochie is
immers opgegaan in de grotere Franciscusparochie. Alle bestaande
parochiebladen en lokale nieuwsbrieven blijven echter vooralsnog
normaal verschijnen. Te zijner tijd zal het bestuur initiatief nemen om te
komen tot een nieuw, gezamenlijk parochieblad. Momenteel geeft het
bestuur regelmatig een eigen nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt
normaliter niet aan huis bezorgd, maar ligt achter in de kerken om mee te
nemen. Waar mogelijk proberen we wel om de nieuwsbrief bij de Angelus
in te laten steken of berichten uit de nieuwsbrief over te nemen. Houdt u
in elk geval naast de Angelus ook de nieuwsbrief in de gaten, want veel
berichten uit de nieuwsbrief staan niet in de Angelus !
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KRONIEK VAN ONZE KERKEN

Gedoopt:
12 februari
12 februari

Sam Geurts
Zoon van Geert Geurts en Sandra v.d. Boer
Maya Mittmann
Dochter van Silver Mittmann en Aga Stasina

Overleden:
5 januari
5 januari
6 januari
9 januari
12 januari
12 januari
13 januari
13 januari
21 januari
28 januari
29 januari

Piet Sterken
Hoogveld
Wim van Meel
Voorste Heusden
Truus Aarts-Stienen
Kerkstraat
Truus Vermeulen-van Heugten
Hanneke v.Rooij-v.d. Akker Dkn.v.Pelthof
Rina van der Loo-Dekkers
Jan v. Havenstraat
Jan Vlemmix
vh. Antoniusstraat
Janus van den Eijnden Breemortelweg Deurne
Riet Janssen
Wilhelminastraat
Betsie Burgers-van Zeelandt
Molenstraat
Leen Haazen-Rijkers
Berken
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77 jaar
70 jaar
52 jaar
71 jaar
102 jaar
72 jaar
78 jaar
82 jaar
89 jaar
77 jaar
78 jaar

VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE
Zaterdag:
18.00 uur
18.00 uur
18.30 uur
18.30 uur

Someren-Eind
Ommel
Heusden
Asten

pater Xavier
kapelaan van Overbeek
pater Zwirs of Wocogroep
pastoor Scheepers

Zondag:
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Ommel
Someren-Dorp
Lierop
Asten
Someren-Heide

kapelaan van Overbeek
pater Xavier of pastoor Scheepers
pater Zwirs
pastoor Scheepers
pater Xavier

Maandag:
8.00 uur
8.30 uur
10.30 uur

Ommel, mei tm. augustus
Ommel, september tm. april
Zorgcentrum De Lisse, 3e verdieping, Em. pastoor Bakker

Dinsdag:
8.00 uur
8.30 uur
9.30 uur

Ommel, mei tm. augustus
Ommel, september tm. april
Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:
8.00 uur
8.30 uur

Ommel, mei tm. augustus
Ommel, september tm. april

Donderdag:
8.00 uur
8.30 uur
17.00 uur

Ommel, mei tm. augustus
Ommel, september tm. april
Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:
8.00 uur
Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur
Ommel, september tm. april
In de meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage.
Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:
Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in
Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)
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DE INVULLING VAN DE VIERINGEN
Zaterdag 25 februari
14.11 uur
Ommel
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur

Heusden

Zondag 26 februari
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten
Woensdag 1 maart
8.30 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
19.00 uur

Heusden
Ommel

Carnaval
Carnavalsmis Blaaskapel d‘Ommelaers
Eucharistieviering
Carnavalsmis - Vocal Surprise
en Asteiner Blaaskapel
Woord- en communieviering
- Carnavalsvereniging
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Jozefkoor
Aswoensdag
Eucharistieviering met Asoplegging
Eucharistieviering met Asoplegging Mariakoor
Viering - Kerkkoor
Eucharistieviering met Asoplegging Kerkkoor St. Cecilia

Zaterdag 4 maart
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden

Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Gezinsviering – Vocal Surprise
Woord- en communieviering - Nota Feliz

Zondag 5 maart
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 11 maart
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
18.30 uur
20.30 uur

Asten
Heusden
Asten

Eucharistieviering Presentatie vormelingen
Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble
Eucharistieviering - Kerkkoor
Passieconcert Puur Sangh
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Zondag 12 maart
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Jozefkoor
Gast in eigen kerk

Zaterdag 18 maart
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden

Eucharistieviering
Eucharistieviering - Combocantorij
Woord- en communieviering

Zondag 19 maart
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 25 maart
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden

Eucharistieviering
Eucharistieviering - Jozefkoor
Eucharistieviering - Kerkkoor

Zondag 26 maart
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 1 april
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden

Eucharistieviering
Eucharistieviering - Jozefkoor
Woord- en communieviering

Zondag 2 april
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 8 april
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden

Palmzondag
Eucharistieviering
Gezinsviering Palmpasen - Gastkoor
Eucharistieviering - Kerkkoor

Zondag 9 april
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten

Palmzondag
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering – Jozefkoor
Gast in eigen kerk
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INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE
Openingstijden secretariaat:
Maandag
9.30 – 12.30 uur
Dinsdag
9.30 – 12.30 uur
19.00 – 20.00 uur
Woensdag
9.30 – 12.30 uur
Donderdag
9.30 – 12.30 uur
19.00 – 20.00 uur
Het secretariaat is gevestigd op Kerkstraat 4. Tel. 0493 – 691315.
De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.
Website: www.rkfranciscus.nl
Pastoraal team:
U kunt een afspraak maken met één van de leden van het pastoraal team:
Pastoor P.Scheepers
0493 - 691315
Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur pastoor: donderdag 18.30 - 19.00 uur
Kapelaan v. Overbeek
0493 - 691415
Spoed: 06 - 12192197
Pater Xavier
0493 - 491215
Spoed: 06 - 85248780
Pater Zwirs
0492 - 331215
Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.
Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen
met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.
Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de
parochie afwezig.
Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving
(zonder spoed):
Aanvragen via het secretariaat, tel. 691315
Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):
Maandag tm. vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur,
op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
en na telefonische afspraak.

Misintenties:
Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk
liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de
intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail.
vooralsnog aan: r.k.angelusparochie@kpnmail.nl
De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel.
Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.
Kosten € 10 per intentie, toevoeging extra naam € 2,50.
Voor de vermelding van de misintenties, aanvullingen en eventuele
wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het
Peelbelang.
Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat,
telefoon 691315.
Financiën:
We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw
gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op
banknummer:
NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Angelusparochie Asten.
H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten
Spreekuur op de pastorie te Asten:
zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.
Openingstijden van de kerk:
Maandag t/m vrijdag
9.00 – 18.00 uur wintertijd
9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag
9.00 – 19.30 uur
Zondag
10.15 – 18.00 uur wintertijd
10.15 – 19.00 uur zomertijd
Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:
Maandag t/m vrijdag
9.00 – 18.00 uur wintertijd
9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag
9.00 – 19.30 uur
Zondag
10.15 – 18.00 uur wintertijd
10.15 – 19.00 uur zomertijd
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H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden
Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769
Dinsdag
11.00 – 12.00 uur
Woensdag 18.30 – 19.30 uur
Donderdag
11.00 – 12.00 uur
Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel
Spreekuur op de pastorie te Ommel:
in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)
Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren
Spreekuur op de pastorie in Someren:
Woensdag
13.30 – 16.00 uur
Tel.
E-mail

0493 – 491215
info@parochielambertussomeren.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde
geld.
Voor plaatsing in ‘t Contact graag een week van te voren inleveren.
Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop
Spreekuur op de pastorie in Lierop:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Tel.
0492 – 331215
E-mail
parochielierop@hetnet.nl

10.00 –12.00 uur

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde
geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.
Voor plaatsing in ‘t Contact graag een week van te voren inleveren.
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KERKBIJDRAGE
Betalingsvolmacht afgeven op Kerkstraat 4
Periodieke gift in geld i.v.m. Aktie Kerkbalans / Gezinsbijdrage 2017
Gegevens schenker
Naam

(parochiaan)

___________________________________________________

Voornamen (voluit) ________________________________________________
Geboortedatum
Straat en huisnummer _____________________________________________
Postcode/Woonplaats _____________________________________________
Gegevens betaling
Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij R.K.Angelusparochie
om (bedrag in cijfers) €. . . . . . . . , . . . .
(bedrag in letters)
met ingang van

________________________________________ euro
dd-mm-jj: _______________________________

af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer)
__ __ __ __

__ __ __ __

In volgende termijnen {
{
{
{

}
}
}
}

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __

per maand
{ } per kwartaal
per halfjaar
{ } per jaar
eenmalig
anders, nl. ___________________________

Ondertekening door schenker
Plaats

___________________

Datum

___________________

Handtekening

28

