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DE HERFST

In deze tijd van het jaar worden we meer dan anders gericht op alles wat
voorbij gaat. De zomer met de vele uren licht, warmte en zon is vervlogen.
Je ziet het om je heen. De bloemen verwelken, de oogst wordt
binnengehaald met veel zwoegen en ploeteren; de bladeren van de bomen
en struiken verschieten van kleur en vallen af om de aarde te bedekken,
voor zover ze niet verzameld worden in o.a. gazen rekken.
Daarnaast blijven de beelden en berichten uit de wereld van de mensen
komen over rampen, overstromingen, aardbevingen, over onderlinge strijd
in vele landen, strijd om de macht, om vrijheid, om meer gebied.
In deze tijd wordt al een balans opgemaakt van het afgelopen jaar en
worden plannen gemaakt voor het komend jaar en de komende tijd. Bij dit
laatste horen we, hoe velen zich zorgen maken om goede voorzieningen
in ons land, zorgen die vertaald worden in bezuinigingen, met uitspraken
van meer werkgelegenheid, betere financiering. Daarbij valt ook de zorg
om de welvaart. Kan daar wel iedereen deelgenoot van zijn. Velen kijken
naar de wetten van de economie, verbinden er, vanwege de in hun ogen
goede ontwikkeling, allerlei conclusies aan die in de richting gaan van
bezuinigingen op de uitgaven met name in de sociale voorzieningen.
Bezuinigingen die vooral ingrijpen in de mogelijkheden van zorg voor
mensen die aangewezen zijn op die voorzieningen. Bezuinigingen die ook
de mensen het meest raken die toch al niet veel in handen krijgen.
Dit alles roept bij mij de gedachte op: waar zijn wij gebleven? Zijn wij ook
niet in een soort herfst terecht gekomen, van minder licht, minder zon,
minder warmte met name voor hen die al met veel minder moeten doen?
Als ik dit hoor, zie en ik lees uit de Bijbel dan komen bij mij vragen op als:
waar al onze zorg naar uit moet gaan, welke mensen vallen allereerst onder
onze zorgen, als we die boodschap op ons laten inwerken.

3

In de Bijbel hoor ik over Gods zorg voor de geringsten, voor hen die niet
meetellen. Daar lees ik over weduwen en wezen aan wie wordt voorbij
gezien door mensen die het voor het zeggen hebben, over gastvrijheid aan
de vreemdeling die aanklopt. We horen het direct, God trekt zich hun lot
aan, zij zijn als het ware zijn gezicht dat hij laat zien. Hij verbindt zich heel
direct met hun lot.
Als ik dat hoor en lees, weet ik geen goede raad met vele uitspraken die
spreken over kortingen, die hen raken die geen stem hebben, of die
helemaal afhankelijk zijn van anderen. En dat alles met de norm: de wetten
van de economie.
Wat is er in onze samenleving aan de hand? Ik denk dat we ons hier steeds
meer bewust van moeten worden, willen we werkelijk die boodschap van
de Bijbel en het Evangelie serieus nemen. Het is daarom goed om met een
groep mensen heel uitdrukkelijk te luisteren naar deze boodschap.
Samen met anderen heel direct stil te staan bij: wat het betekent om echte
zorg voor anderen te hebben, opdat zij niet in koude, donkere dagen blijven
zitten. Steeds sterker wordt de roep om diaconie, dienst aan anderen vanuit
de Kerk. De zorg kunnen uitspreken vanuit die Boodschap van: luister naar
hen die geen stem meer hebben of achterblijven en aan hun lot worden
overgelaten. Die boodschap moet blijven klinken en blijven uitnodigen om
echt te zien waar we in onze samenleving mee bezig zijn. Laat je niet leiden
door angst zelf iets te verliezen. Is dat ook niet wat als een rode draad door
het hele evangelie loopt. Hoe kunnen we eraan meehelpen dat voor
mensen, aan wie de welvaart voorbijgaat, uitzicht blijft op meer licht en
warmte?
Pastoor Pieter Scheepers
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Hoogaltaar in Asten
In 1962 besloot deken H. van Pelt om onze
parochiekerk te moderniseren. Opsmuk en
versieringen waren in die tijd overbodig,
vond men.. De deken liet de prachtige,
door E. Percy gedecoreerde muren onder
een verflaag verdwijnen. De calvariegroep
werd van de triomfboog naar beneden
gehaald en de preekstoel verhuisde naar
voren. Een nieuw witmarmeren altaar met
een gewicht van vier ton verving in het
teken van de vernieuwing het oude
hoogaltaar. Ook de andere vier altaren
werden afgebroken en verwijderd.

In Boxtel staat de Heilig Hartkerk. Deze kerk, gebouwd door Caspar
Franssen dezelfde architect als de kerk van Asten bezit een uniek
Hoogaltaar. Deze kerk is in 2015 aan de eredienst onttrokken. Het
kerkgebouw is per 1 juli 2017 verkocht en het bisdom zocht met spoed een
passende herbestemming voor de altaren.
Het bisdom had de wens om het hoogaltaar een nieuwe, waardige plek te
geven in onze kerk. Het hoogaltaar lijkt bijna sprekend op het altaar wat
vele jaren in onze kerk heeft gestaan.
Op woensdag 19 juli j.l. is het hoogaltaar in Boxtel gedemonteerd en
overgebracht naar Asten. Daar heeft het altaar inmiddels zijn nieuwe plek
gekregen in onze kerk in Asten, op het vier ton wegende marmeren altaar.
Het hoogaltaar is nog niet helemaal af. In de nabije toekomst zal het echter
dienst doen als sacramentsaltaar; de plek waar de Heilige Communie
bewaard zal worden (dat was voorheen het Maria-altaar). De godslamp die
daar zal komen te hangen; zal dit symboliseren.
Overigens zal aan dit altaar niet de H. Mis worden gevierd; dit blijft gewoon
gebeuren aan het houten altaar in het midden van de kerk; waar we sinds
jaar en dag aan vieren!
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Het verplaatsen en opbouwen van het hoogaltaar kost
natuurlijk altijd geld. Als u een financiële bijdrage wilt geven
zijn we daar heel blij mee!
NL44RABO0163640009 t.n.v. Franciscusparochie Asten
o.v.v. hoogaltaar.
Het Sacramentsaltaar (Hoogaltaar) uit de aan de eredienst onttrokken H.
Hartkerk te Boxtel is voorwaar niet van de geringste beeldhouwer: Hendrik
van der Geld (Elshout * 1838 + ’s-Hertogenbosch 1914). Hendrik was ten
dienste van de neogotische kerkinterieurs. Vermakelijk is dat de kleine
Hendrik al op jeugdige leeftijd aan het houtsnijden was, en uiteindelijk
‘ontdekt’ is door de huisarts van het gezin Van der Geld. Hendrik
vervaardigde vele kerkelijke interieurs in het bisdom ’s-Hertogenbosch en
het aangrenzende Rijnland.
Het Hoogaltaar voor de Boxtelse H. Hartkerk (1899, architect C. Franssen,
*1860 +1932) vervaardigde Van der Geld rond 1900 uit eikenhout en steen
met als voorstellingen rond de H. Hartdevotie en de eucharistie.
Het altaar is gesneden in de rijke traditie van de gotiek (in navolging van
de Franse gotiek (P.J.H. Cuypers) en kent een traditionele opbouw. De
stenen mensa (het eigenlijke offeraltaar) blijft helaas vanwege een
verordening van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in Boxtel.
Achter de mensa begint de altaaropbouw. Centraal staat het tabernakel
met als deurreliëf een scene uit het evangelie van de Emmaüsgangers
(Lucas, 24: 11-35), ‘Blijf bij ons Heer, want het wordt al avond’).
Boven het tabernakel treffen de expositietroon aan die eertijds gebruikt
werd om het Allerheiligste in de monstrans of aanbiddingsciborie uit te
stellen. De expositietroon is draaibaar: aan de ene zijde een kunstig
gesneden calvariegroep, Johannes en Maria flankeren de gekruisigde
Christus. Voornoemde beeldengroep is gepolychromeerd (veelkleurig).
Daarboven verheft zich met een driezijdig van een zeshoek verguld
baldakijn met wimbergen (driehoekige gevelelementen), vierpassen,
spitsbogen, kruisbloemen, pinakels en hogels (ornament in de vorm van
een bloem, knop, omgekruld blad of kruisbloem), bekroond met een kruis.
Bij het 180 graden draaien van de expositietroon wordt een gelijksoortig
verguld baldakijn aangetroffen waar de monstrans onder gezet kan
worden. Zijden gordijntjes, naar links en rechts opgehaald benadrukken de
sacraliteit van de uitstelling.
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Links en rechts van het tabernakel bevinden zich de zogenaamde
kaarsenbanken. Hierop is ruimte voor twee keer drie kandelaren.
Achter de kaarsenbanken, aan weerszijde van het tabernakel zien we
tweemaal twee spitsbogen met daarin in reliëf gesneden figuren. Zij stellen
de vier westerse kerkvaders voor: Ambrosius, Augustinus, Hieronymus en
Gregorius. Het geheel is rijkelijk gesneden en vervat in hogels, pinakers en
steunberen.
Boven de kerkvaders bevinden zich links en rechts retabels met
beeldhouwwerk van twee Bijbelse taferelen: links het ‘Laatste Avondmaal
en rechts de ‘Bruiloft van Kanaän’. De zwikken (hoekstukken tussen een
cirkel en haar rechthoekige omlijsting) in de retabels zijn rijk figuratief
gesneden.
Boven de beeldengroepen in de retabels zien we ajourwerk: opengewerkt,
voorzien van een netwerk van (decoratieve) openingen en spleten, met
lichtdoorlating, als een baldakijnreeks. De bovenkant van de retabelbakken
is gesierd met opengewerkt ajourwerk.
Rechts van de ‘Bruiloft van Kana’ zien we in een toren met baldakijn in
ajourwerk een beeltenis van moeder Anna met Maria. Zij leert Maria de
Heilige Schrift lezen, hét voorbeeld van een goede moeder…
Boven beide uiterste beelden baldakijnen met wimbergen, pinakels,
hogels, et cetera.
Links zien we paus Cornelius met driestaf, tiara en hoorn.
Boven de expositietroon rijst de middentoren van het altaar hoog de lucht
in. Het oog wordt er middels een spitsboog met wimberg naar toe
getrokken. In de toren, die van de achterzijde geschraagd wordt door
steunberen en luchtbogen staat de beeltenis van het Heilig Hart. Het ajour
baldakijn daarboven heeft spitsbogen, pinakels, hogels, afzaten en
kruisbloemen. Vanaf de wimberg verjongt de toren en wordt het baldakijn,
dat aan de voorzijde drie zijden heeft, gedragen door slanke zuilen.
(Uitleg hoogaltaar: pastoor R. Aarden, Grave)
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VORMSEL 2018 in HEUSDEN
De viering voor het toedienen van het vormsel in Heusden vindt plaats
op: zaterdag 7 april 2018 om 18:30 uur in de kerk van de H. Antonius te
Heusden. Het vormsel wordt toegediend door Mgr. R.
Mutsaerts. Kinderen uit Heusden die op een andere school zitten kunnen
zich aanmelden bij Toos van der Velden (tel. 670560).
Oktober/november 2017 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

HIJ IS ER WEER . . . DE GERARDUSKALENDER !
Ook dit jaar is hij weer te koop,
de Gerarduskalender.
Leuk voor een verjaardag, gezellig in iedere
keuken, op kantoor of op het nachtkastje.
De kalender past in iedere schoen en onder
iedere Kerstboom, en u steunt er ook nog
een goed doel mee: het missiewerk van de
paters Redemptoristen van Wittem.
De kalender kost € 7,00 . Dat is inclusief een
gratis, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen
ophangschild, met aan de ene kant een
mooi natuurlandschap en aan de andere
kant een kunstwerk.
Lokaal kopen is voordeliger dan bestellen in Wittem !
De kalender is verkrijgbaar bij:
Patricia Willems
Wolfsplein 6
Asten
Marina Driessen
Den Akker 10
Heusden
Toon van de Ven Kloosterstraat 4
Ommel
Van harte aanbevolen !
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tel. 696825
tel. 695653
tel. 695419

Serie “Exodus”, deel 42

Van bitter naar zoet
Bij een feest hoort een feestmaal.
Maar ditmaal is het een feestmaal met droog brood.
Droge, ongezuurde en ongerezen platte matze-crackers,
omdat God de Israëlieten nu eindelijk uit Egypte weg zou leiden.
Gelukkig is er ook wat groente bij.
Maar rauwe groente, met een hele scherpe, bittere saus.
Radijsjes, witlof, rucolablaadjes en kleine sprietjes mierikswortel.
Mierikswortel is een soort witte peen die heel erg prikt in je mond.
Wat een feestmaal ! Waarom moest dit nou weer ?
Net zoals het ongezuurde brood hebben ook deze rauwe groenten
meerdere symbolische betekenissen.
Sommige zijn bitter of scherp en niet zo lekker om zomaar te eten.
Dat bittere en scherpe staat voor moeite en pijn:
voor de slavernij in Egypte,
en voor de plagen die de Egyptenaren troffen en nog zouden treffen.
Maar die groene blaadjes staan ook voor het
nieuwe begin,
voor de lente, voor de uittocht, voor het
nieuwe leven dat komt.
Helaas doop je die groene blaadjes wel eerst
in de bittere saus . . .
Dus de groenten verwijzen naar het lijden dat
God heeft toegelaten,
maar ook naar het nieuwe leven dat Hij zal
schenken.
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Alleen, waar blijft nou dat feestmaal ?
Volgens het Bijbelverhaal moest dat nog een flinke tijd wachten,
tot de Israëlieten daadwerkelijk het Beloofde Land bereikten.
Maar Joodse mensen zijn deze Pesach-maaltijd altijd blijven vieren.
Zij hebben er ook nog andere symbolen bij bedacht.
Bijvoorbeeld een bakje geraspte appel met rozijnen.
Dat is zoet, en het staat voor troost en voor het goede dat God geeft,
ook al lijkt het ook op de klei waarmee de slaven stenen bakten.
Deelnemers aan de maaltijd mogen stukjes brood en groente
in dat bakje appelrasp dopen.
Zo maakt God het bittere zoet, het lijden draaglijk en het leven nieuw.
Het is heel mooi om deze maaltijd samen te vieren,
terwijl je verhalen uit de Bijbel leest en de symbolen letterlijk proeft.
Dit is het Sedermaal: de maaltijd die Jezus waarschijnlijk óók
als zijn laatste Avondmaal heeft gevierd.

HERINNERINGEN AAN DEKEN VAN PELT
In november is het 100 jaar geleden dat deken
Harrie van Pelt geboren werd: een markante
persoonlijkheid binnen de Astense
gemeenschap.
Graag lees ik van u uw herinneringen aan deze
Deken naar wie al vele jaren een hof is
vernoemd.
Ik wil er wat verzamelen voor een korte
herinnering.
U kunt ze mailen
naar: pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
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WINTERCONCERT VAN AGK PUUR SANGH
Op zondag 10 december om 15.00 uur vindt het Winterconcert plaats van
Puur Sangh in de Maria Presentatiekerk.
Op het programma staat de Missa Choralis van de componist Franz Liszt.
Over Franz Liszt:
De Hongaarse Franz Liszt (1811-1886) was componist en een van de
grootste piano virtuozen aller tijden. Stijlperiode romantiek. Hij was tevens
een succesvol en vooraanstaand pianoleraar en daarnaast een groot
muziekhervormer en -vernieuwer. Het symfonisch gedicht en het
pianorecital worden aan zijn naam toegeschreven. Franz Liszt's leven
speelde zich voornamelijk af tussen Wenen en Parijs en later tussen
Weimar, waar hij hofkapelmeester was, Boedapest en Rome, waar hij zijn
wijding ontving. Tot in de laatste dagen van zijn leven reisde Liszt door
Europa. Vlak voor zijn overlijden werd hij, na een zeer succesvol
concerttournee door Engeland en Frankrijk, verkouden, hetgeen spoedig
overging in een longontsteking. Hiervan zou hij niet meer herstellen.
Het koor voert van Liszt de Missa Choralis uit:
1. Kyrie, 2. Gloria, 3. Credo, 4. Sanctus 5. Benedictus 6. Agnus Dei met
begeleiding van het orgel dat bespeeld wordt door Henk van Riel
organist. Daarnaast zingt het koor nog enkele losse werken van Franz
Liszt.
Het muzikale intermezzo wordt verzorgd door de twee trompettisten Koen
Wijnen (uit Someren) en Simon Bruul.
Kaarten zullen vanaf november te koop zijn bij VVV
Asten en Primera. En via de website van het koor:
www.puursangh.nl
www.facebook.com/agkpuursangh
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“Hoe mag ik verder leven ?” - Soms komt er
een moment waarop je je afvraagt of je de
rest van je leven zo door wilt gaan. Je gaat
op een rijtje zetten wat je eigenlijk al zo lang
had willen doen, maar waar je nooit aan toe
gekomen bent. En je beseft: als ik het nu
niet doe zal ik het nooit meer kunnen doen.
Dus als ik het echt wil doen, dan moet het
wel nu - onderhand.
De tijd tikt door. En zo kwam het dus dat ik me ineens hoog tussen de
palen van een klimbaan bevond. Omringd door kabels en verre van
stabiele touwbruggen of creatieve constructies die daar enigszins aan
deden denken. Terwijl ik me in allerlei bochten wrong om een volgende
hindernis te nemen drong er een nieuw inzicht tot me door. Ik durf niet
eens meer over een evenwichts-balkje van 30 cm. hoog te lopen, omdat
ik geen zin heb in een gebroken enkel. Waarom durf ik dit klim-parcours
dan wel aan ? Simpel, besefte ik: omdat ik in een tuigje rondklim dat
verankerd is aan een staalkabel en dat nooit los kan raken. Veilig
gezekerd, ook al is het op meters hoogte.
Even later voelde ik iets vreemds. Net of ik als heel klein meisje aan de
hand van papa liep, in een dappere poging om mijn eerste stapjes te
zetten. Want op een wiebelbruggetje zonder leuning hou je je vast aan
het koord van de zekering. Zo’n veilig gevoel ineens. Niet alleen door dat
koord, op dat concrete moment. Juist ook dat veilige gevoel van heel lang
geleden, bij papa en mama.
Daarop volgde nog een veel dieper besef. Dat veilige gevoel van nu, dat
langzaam aan het groeien is, maar dat alleen maar kan groeien door
levenservaring en verbondenheid met God. Door het leven stappen aan
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de hand van mijn Vader-met-een-hoofdletter Die in de hemel is. Naast
mijn grote sterke broer Jezus.

Zonder zekering door een klimbaan klauteren is levensgevaarlijk. Alleen
een zeer ervaren acrobaat zou zich daar aan wagen. Ons leven is vaak
niet veel gemakkelijker. Je komt om de zoveel tijd enge wiebelbruggen
tegen, en situaties waarin je nauwelijks weet hoe je verder moet. Slappe
touwlussen die schijnbaar niet te bedwingen zijn, waarop je elke
centimeter moet veroveren op de zwaartekracht. Dan is het fijn om te
weten dat je die weg niet alleen gaat. Je medeklimmers kunnen je
bemoedigen en tips geven. Maar echt helpen kunnen ze je zelden.
Eenvoudig omdat je elke volgende stap toch echt zelf zult moeten zetten.
Maar dan is nog er die grote Broer die je van heel dichtbij zijn hand reikt,
en die hier en daar wat touwen vasthoudt, zodat het allemaal niet meer zo
schommelt. En er is altijd dat ene koord van de Vader, dat vast zit aan die
staalkabel boven je. Daar mag je je aan vasthouden. Je mag weten en
ervaren dat je, zelfs als je je evenwicht verliest, toch niet zult vallen. Als je
in het tuigje hangt kun je je voeten op een balk of kabel zetten en werk je
jezelf weer omhoog. Deze veiligheid die je in je geloof ervaart geeft je
kracht om, tegen je eigen verwachting in, weer een nieuwe stap te zetten.
Of zelfs om te springen !
Wat moet dat toch geweldig zijn, als je naderhand merkt dat het toch
gelukt is, met steun van Boven. Weliswaar trek je dit geloof niet zo
makkelijk aan als het zekerings-tuigje van een klimbaan, om de simpele
reden dat het al doende moet rijpen, maar toch: je mag weten dat je
gedragen wordt.
En je hebt al klauterend ook nu al
iets moois om naar uit te kijken: die
lange tokkelbaan op het einde, die
je veilig naar de vaste grond
brengt.
Patricia Willems
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KRONIEK VAN HET EEUWFEEST
van de kerk van de H.Maria-Presentatie te Asten

in het najaar van 1998 (deel 2)
Opmaat voor het 120-jarig bestaan in 2018 ! ! !
In 1998 was het 100 jaar geleden dat de
H.Maria-Presentatiekerk werd ingewijd. Ter
gelegenheid daarvan werd een reeks speciale
vieringen, parochiebladen en andere activiteiten
georganiseerd. Onderstaand stukje en de
stukjes die nog zullen volgen helpen u uw
geheugen weer even op te frissen. Maar het
kijkt ook vooruit naar het volgende feestjaar:
2018 !
De redactie.
Op vakantie in Frankrijk ontdekten wij in de kerk van St. Julien in Tours
een beeldengroep met een voorstelling van de presentatie van Maria op
jonge leeftijd in de Tempel.
Een foto was snel gemaakt en
dus fungeerde deze afbeelding
als logo voor het Eeuwfeest.
De retabel boven de
toegangsdeuren van de kerk
was daarvoor minder geschikt.
De maand september in 1998
was bij uitstek een echte
feestmaand met 4 vieringen en
de Ommegang door de kern
van Asten.
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O Zondag 6 september:
Een Plechtige Hoogmis met als thema: “Een blijde boodschap”.
Het Kerkkoor verzorgde de Latijnse zang.
O Zondag 13 september: viering met Kindernevendienst; thema:
“Een strijdbare vrouw”. De Cantorije verzorgde de zang met
eigentijds repertoire.
O Zondag 26 september: Gezinsmis met Kinderkoor De Klokjes.
Thema: “Maria, Moeder van Jezus”.
O Zondag 27 september: Jongerenviering;
thema: “Van 7 smarten naar eeuwig geluk”.
Samen met jongerenkoor Voglio Cantare en Vocal Surprise.
En daar was dan de Maria Ommegang op zondag 20 september, een
gebeurtenis met een verhaal.
Het Stichtingsbestuur was van mening, dat het nieuwe Mariabeeld
gepresenteerd moest worden in de openbaarheid van Asten, door middel
van een Ommegang door de kern van het dorp. Er was de nodige scepsis
vooraf; de laatste Ommegang dateerde van 1974, en was bepaald geen
succes. Bij een rondvraag in het dorp bij verenigingen en kloosters bleek
er toch een basis te zijn. In totaal waren 350 personen bereid om deel te
nemen.
Een probleem ! Het Weer ! De oplossing: een noveen bij Maria in Ommel.
En dus togen wij in klein verband 9 dagen naar Ommel met de
bijbehorende kaars. Vooraf was het 3 weken slecht weer; maar ziedaar:
op zaterdag 19 september klaarde het op, en op zondag 20 september
was het heerlijk zonnig, 20 graden en een mooie Ommegang.
Aansluitend een bijeenkomst in de kerk met een zinvolle liturgie en de
zegen van de bisschop. En dat op zondagmiddag met een volle kerk; het
was prachtig. Dankjewel, Maria.
Er gebeurde nog veel meer, maar daarover de volgende keer.
Ben Spronk
Secretaris van de Stichting Eeuwfeest
15

MONUMENTJE
VAN ONZE VERSLAGGEVER - Soms kan een gewone doordeweekse
Eucharistieviering in Ommel ineens iets heel bijzonders zijn. Zo was er
vrijdag 22 september de jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers
van Ommel. En dan speciaal voor de families Michiels en Klaus en Jan
van Eijk, die meenden veilig in een greppel te kunnen schuilen voor de
beschietingen tijdens de bevrijding - tot er een granaat precies in die
greppel terecht kwam.
De was in alle eenvoud bijzonder stemmig. Een mens maakt heel wat
herdenkingen mee in zijn leven, maar als het mensen en families betreft
uit je eigen omgeving komt het net even anders binnen. Toen de namen
en leeftijden van de slachtoffers werden voorgelezen kon je een speld
horen vallen. En je kon het verdriet bijna tastbaar in de kerk voelen
hangen.
Na de viering ging heel het gezelschap naar het oorlogsmonumentje op
het kerkplein. Een keurig verzorgde
gedenkplaats, met een bankje en een
stenen gedenkplaat, waar de
nabestaanden bakjes met plantjes bij
hadden gezet. Achter de gedenkplaat
staan twee scheefgegroeide maar
prachtige bomen.
Die bomen inspireerden de kapelaan
tot enkele troostrijke gedachten. Ze
staan symbool voor (met name) de
twee zwaar getroffen families. Maar ze
geven ook een soort gespletenheid
weer. De bomen staan vlak bij elkaar,
maar groeien bij elkaar vandaan. Een
deel van de getroffen families is nog in
ons midden, maar een ander deel is
helaas van ons heengegaan . . .
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Zo spreekt het monumentje zonder veel woorden te gebruiken het
verdriet uit dat na al die jaren nog steeds onder ons leeft, maar daarmee
geeft het ook troost. De overledenen mogen eeuwig verder leven bij de
Heer. Met dit besef in het achterhoofd werden de aanwezigen uitgenodigd
voor een kopje koffie op de pastorie.

ALPHA – Ontdek het Christelijk geloof
Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan
naar de zin van het leven. Dat is Alpha.
Tijdens circa twaalf interactieve en gezellige
bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk
geloof inhoudt. ‘Is er meer?’, 'Wie is Jezus?'
en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?' zijn drie
van de vijftien onderwerpen.
Alpha is gratis en omvat 12 maandagavonden die om 19.00 uur starten
met een warme maaltijd op het adres Nieuwstraat 10 in Asten. De eerste
avond op 25 september is een informatieavond om verder kennis te
maken met de inhoud, het materiaal, de leiding, en de manier van
aanpak.
Een reactie van een deelnemer ‘Ik heb
meer vertrouwen gekregen in God, ben
rustiger en slaap beter’.
Voor meer informatie
zie www.AlphaDAS.nl of bel 0493-695873
(Peter en Irene Swinkels).
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VAN CONFLICT NAAR GEMEENSCHAP
Oecumenische gespreksavonden
n.a.v 500 jaar katholiek èn protestant.
Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther
zijn 95 stellingen op de toegangsdeur van de kerk in Wittenberg spijkerde.
Hij wilde een discussie ontketenen over wat er in zijn ogen mis was aan
de leer en de praktijken van de kerk van zijn tijd. Zijn actie bleek het begin
te zijn van een beweging door heel Europa heen van mensen die zich
“protestanten” gingen noemen.
Sinds die tijd geven Rooms-katholieken en protestanten op verschillende
manieren vorm en inhoud aan het christelijk geloof. En ze hadden het niet
gemakkelijk met elkaar. Zij woonden soms naast elkaar maar leefden in
verschillende werelden, er was sprake van verkettering en beschuldiging,
afstand en (voor)oordelen over en weer. Ook in onze dorpen. En zelfs al
wist men het fijne niet van het geloof van de ander, toch gold: “onbekend
maakt onbemind”.
De laatste decennia is hier langzaam verandering in gekomen. Met als
mooi gevolg dat er dit najaar een oecumenische gespreksgroep start voor
katholieken en protestanten om zich samen te verdiepen in de verschillen
én overeenkomsten tussen beide christelijke tradities.
Het mag een unicum heten in de geschiedenis dat dit mogelijk is!
Er staan 4 gespreksavonden op het programma, met ieder een eigen
thema:
– Katholieken en protestanten, hoe hebben wij geleerd naar de ander te
kijken? Wat weten we van elkaars geloof?
– Waar maakte Luther zich nou precies sterk voor?
– “Zo zijn onze manieren”: over de verschillen tussen protestants en
katholiek
– Gezamenlijk herdenken en vieren wat 500 jaar katholiek én protestant
heeft opgeleverd.
Op alle avonden is er een inleiding, zijn er gesprekken in groepen en is er
een gezamenlijke afsluiting in de kerk/kapel.
We hopen zo de inmiddels gegroeide traditie van waardevolle
oecumenische contacten voort te zetten en een nieuwe impuls te geven.
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Data: woensdagavond 8, 15, 22, en 29 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.
Plaats: 8 en 15 november in het Patersklooster te Asten, 22 en 29
november in het gemeentecentrum van de Protestantse kerk te Someren.
Leiding: ds Eline van Iperen, pater Rein van Langen, Jack Swaanen
(theoloog en docent Varendonck college).
Kosten: voor de koffie hopen wij op een kleine bijdrage.
Opgave tot 1 november bij: ds Eline van Iperen, tel 471474, email:
baseline.she@upcmail.nl.

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE
Zondag 24 september was weer de jaarlijkse vrijwilligersdag van de
gemeenschap rondom de H.Maria-Presentatiekerk. Daarbij werden de
jubilarissen van dat jaar in het zonnetje gezet. Na een drukbezochte,
feestelijke Eucharistieviering volgde nog een grzellige middag met lopend
buffet in De Klepel.
Op de foto staat jubilaris Joke van Stratum - Isbouts, 25 jaar lid van het
Mariakoor. Zij krijgt hier van Pastoor Pieter Scheepers de zilveren speld
uitgereikt.
De andere 2
jubilarissen waren
Philip van den
Elshout (40-jaar
vrijwilliger) en
Antoon van Heugten
(12 1/2 jaar
vrijwilliger). Zij
konden echter niet
aanwezig zijn
vanwege andere
verplichtingen.
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CLAVER MISSIEKALENDER
Dat het over enkele dagen weer oktober is en daarmee de Mariamaand
weer begint,weten de meeste mensen in Brabant wel. Want ook al gaan
ze niet meer wekelijks naar de kerk een kaarske in het kapelleke bij ons
lieve vrouwke doet nog altijd wel iets...
Dat het behalve Mariamaand ook Missiemaand is,weten al heel wat
minder mensen .En zoals Paus Franciscus het in zijn maandelijkse
boodschap van juli zo mooi zegt:" Wanneer mensen zijn afgedwaald van
hun geloof,wij hun juist vreugde en hoop moeten bieden vanuit ons
geloof,omdat Christus de onvoorwaardelijk en onuitputtelijke bron van
liefde en trouw is.Zodat ook zij de vreugde van christelijke leven mogen
herontdekken.
Hiertoe is gebed,geloof,
vertrouwen en heel veel
evangelisatiewerk nodig. Om dit
mogelijk te maken verkopen de
Missiezusters van Sint Petrus
Claver in Maastricht al jaren een
Missiekalender.
Zij zijn u heel erg dankbaar,
wanneer u een kalender van hen
koopt en op deze manier hun
werk ondersteunt, zodat zij dit ook
de komende decennia voort
kunnen blijven zetten.
Missiekalenders zijn verkrijgbaar
vanaf begin oktober.
Verder verwijzen we u graag voor
meer informatie naar
www.stpetrusclaver.nl of telefoon
043-3212158.
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HERSTELPLAN PROCESSIEPARK Duidelijkheid over de monumentale status
(door Mario Bouwmans)
Een goed gesprek met de specialist tuinen & parken
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap heeft eindelijk de duidelijkheid
gebracht waarop gehoopt werd. Het hele
Processiepark Mariaoord heeft de status van
rijksmonument, dus niet alleen de kapellen,
Calvarieberg en Mariagrot maar ook het groen.
Dat is een enorme opsteker. Het betekent namelijk dat dit alles in
aanmerking komt voor reguliere onderhoudssubsidie. Mevrouw Natascha
Lensvelt van het ministerie had nog een andere belangrijke mededeling;
het park komt ook in aanmerking voor restauratiesubsidie. Daarvoor
moeten we echter aankloppen bij de provincie.
Dat zullen we op korte termijn doen. Maar eerst moeten we ons ‘bidbook’
klaar hebben, zeg maar een soort promotieboek waarin we de huidige
toestand van het park, de gewenste nieuwe situatie en de noodzakelijke
ingrepen op een toegankelijke wijze proberen op te schrijven. Het streven
is dit bidbook eind november klaar te hebben waarna we ermee langs
potentiële subsidiegevers en sponsors kunnen gaan en ook aan de
Ommelnaren en andere belangstellenden kunnen laten zien wat we
beogen.
Tevens zijn we contacten aan het leggen met adviesbureaus/experts voor
hulp bij het meer in detail uitwerken van de restauratiewerkzaamheden.
Al met al begint het hele plan dus wat meer in een stroomversnelling te
komen.
Giften zijn natuurlijk te allen tijde van harte welkom op:
NL79 RABO 0318 0143 94 t.n.v. Herinrichting Processiepark Ommel.
Voor meer informatie: www.ommel-info.nl/processiepark
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GOED EN KWAAD
Onlangs was er veel ophef in de media over een exorcist in Veldhoven.
Ik dacht toen: zo bijzonder is dat niet. In veel Brabantse gemeenten
hebben we tal van verenigingen die aan exorcisme doen! Onze gildes!
Als ze gaan kruisboogschieten dan lopen de gildebroeders met
tromgeroffel steeds kleiner wordende cirkels om de schutsboom om hem
te bevrijden van kwade machten. Of de gildebroeders echt geloven dat er
geesten rond de boom rondwaren, durf ik te betwijfelen. Maar daarmee is
het natuurlijk geen flauwekul. Wij hebben beelden en rituelen nodig die
ons vertellen dat we kwaad met goed moeten bestrijden. Spreken over de
duivel vraagt echter om voorzichtigheid. Voor mij is de duivel een
metafoor voor het kwaad in de wereld, maar het is geen roodgloeiende
figuur met bokkenpoten, horens en een puntige staart, die bezit neemt
van mensen.
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Ook ik ben geschrokken van het nieuws dat iemand de duivel meent aan
te treffen in kwetsbare jongeren die vanwege een verslaving in de
problemen zijn gekomen. Dat iemand medicijnman gaat spelen en de
duivel tijdens de besprenkeling met wijwater ‘onder gesis en gegrom uit
iemand hoort vertrekken’, vind ik zorgwekkend. Volgens mij ben je beter
af met een pastoor of pastor die zélf af en toe een beetje sist en gromt.
Hoewel dat ook zijn grenzen heeft, want als er 350 mensen opstaan en
rondjes rond de kerk lopen om je weg te krijgen, zoals in Reusel
gebeurde, dan heb je het toch wel echt te bont gemaakt. Over uitdrijving
gesproken.
Maar zonder gekheid. Wie werkelijk macht over de duivel heeft kan beter
naar Syrië gaan om de wrede oorlog te stoppen. Of naar potentiële
zelfmoordterroristen om te voorkómen dat ze hun destructieve gedachten
ten uitvoer brengen, zoals onlangs weer in Manchester. Of naar de
geldmagnaten die met macht en poen alles naar hun hand zetten en lak
hebben aan mens en milieu. Als er al een duivel is, dan is hij volgens mij
dáár te vinden en niet in kwetsbare mensen die niet uit onwil maar uit
onvermogen op een verkeerd spoor kwamen. Tegen het echte kwaad in
deze wereld is geen enkele exorcist opgewassen. Zelfs niet met duizend
liter wijwater. Door te doen alsof, maakt hij niet alleen van zichzelf een
karikatuur, maar ook van de kerk die hem heeft aangesteld.
Voor een goed begrip is het nodig te weten dat het benoemen van een
exorcist wel degelijk een traditie is die eigen is aan de kerk. Het is een
traditie die teruggaat op de Bijbel, waarin we tal van uitdrijvingsverhalen
tegenkomen. Ook Jezus dreef duivels uit en in de vroege kerk deden de
apostelen en diakens dit ook, bij bosjes zelfs. Dus dat de kerk er iets mee
moet, is duidelijk. Het is daarbij wel van belang dat de kerk met de tijd
meegroeit. Het denken over goede en kwade geesten is geëvolueerd.
Voortschrijdend wetenschappelijk en medisch inzicht heeft ervoor
gezorgd dat we meer weten over de psyche dan 2000 jaar geleden. Ook
ons denken over zonde en schuld heeft zich ten goede ontwikkeld. In de
Bijbelse tijd werd geloofd dat een ziekte als blindheid of melaatsheid wel
een straf zou zijn van God voor een begane zonde. Door de persoon zelf
of door diens ouders of voorouders. Inmiddels zijn we dat stadium gepasseerd. Hoewel het echt nog niet zo lang geleden is, dat een ongedoopte
overleden baby niet op ‘gewijde grond’ begraven mocht worden omdat
men dacht dat de smet van de erfzonde dit niet toeliet.
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Zo’n onschuldig kinderzieltje kon niet rechtstreeks naar de hemel, maar
moest eerst gezuiverd worden in het vagevuur. Dit moet wel bedacht zijn
door mensen zonder kinderen, die niet in de gaten hadden welk verdriet
men daarmee ouders aandeed. Tot op de dag van vandaag bestaat dat
verdriet. Dát is kwaad. Niet dat ongedoopte kinderzieltje dat recht uit de
hemel kwam en er meteen naar terugkeerde.
Verhalen als die over de Veldhovense exorcist en de Reuselse solist zijn
natuurlijk olie op het vuur van de critici, die vinden dat geloven niet meer
van deze tijd is; dat het iets is voor naïevelingen die in sprookjes willen
geloven. Dit doet geen recht aan de overgrote meerderheid van
welwillende katholieken, die met gevoel voor nuance en vooral met een
barmhartige houding naar mensen proberen de boodschap van Christus
te beleven en uit te dragen.
De kern van die boodschap is de liefde. “Wie mij liefheeft”, zegt Jezus,
“zal mijn geboden onderhouden.” Maar hoe doe je dat? Jezus liefhebben
en zijn geboden onderhouden? In sommige neo-orthodoxe kringen lijkt
het erop dat Jezus liefhebben op de eerste plaats betekent: wekelijks
naar de kerk gaan, de sacramenten onderhouden en je houden aan de
richtlijnen van de kerk. Voor mijn gevoel betekent Jezus liefhebben op de
eerste plaats: oog hebben voor je kwetsbare naaste. Want daarmee heeft
Hij zich steeds weer willen vereenzelvigen. Natuurlijk kan ons kerkbezoek
en ons gebed daartoe inspireren, dat is heel zinvol, maar zodra het
gezien wordt als een doel op zich, dan wordt het een dood ritueel zonder
betekenis. Daarin is God niet geïnteresseerd. Waarin Hij geïnteresseerd
is, vat Jezus samen in de beroemde zin: “Wat je voor de minsten der
mijnen gedaan hebt, dat heb je voor mij gedaan.”
Jezus leert ons geen hocus pocus om de duivel te verjagen. Hij leert ons
om ons hart open te stellen voor elkaar en goed te doen.
Diaken Wilfred van Nunen
Odulphusparochie Oirschot
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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:
5 augustus
13 augustus
3 september
3 september
3 september
10 september

Ruby van Rooijen,
zoon van Niek van Rooijen en Lonneke v.d. Beucken
Femm Verrijt,
dochter van Harrij Verrijt en Patricia Nowak
Phoebe Bakens,
dochter van Huub Bakens en Lijndsay v.d. Heijden
Charlotte van Meijl
dochter van Jan van Meijl en Rebecca de Groof
Ties Gorissen
zoon van Joost Gorissen en Anouk Demos
Levi Berkers
zoon van Bart Berkers en Hilde Berkers-v.d. Broek

Overleden:
15 juli
22 juli
27 juli
30 juli
12 augustus
25 augustus
31 augustus
2 september
18 september
21 september
22 september

Ida Aarts
Den Dreef, Deurne
Josina Loomans - v.d. Eijnden Dkn.v. Pelthof
Bert van Lierop
Kloosterstraat
Dineke van Roy - Verspeek Deken van Pelthof
Harrie Linders
Deken Meijerstraat
Antoon Aarts
Jan van Havenstraat
Theo van Oosterhout
Wilhelminastraat
Martien Aarts
Wilhelminastraat
Jac Koller
Langstraat
Mariet van Bussel -Thijs Hulterman
Miet Isbouts - v.d. Eerenbeemt
Dkn. v.Pelthof

61 jaar
86 jaar
96 jaar
82 jaar
84 jaar
82 jaar
80 jaar
84 jaar
70 jaar
81 jaar
93 jaar

Huwelijk:
16 september Monique Linders en Mark van den Eijnden
Mededeling van de redactie: ontbrekende of fout gespelde gegevens
zijn verkeerd, niet of te laat bij de redactie aangeleverd.
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VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUS 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 t/m. augustus
Ommel, september t/m. april
Zorgcentrum De Lisse, 3e verdieping, Em. pastoor Bakker

Dinsdag:
8.00 uur
8.30 uur
9.30 uur

Ommel, mei t/m. augustus
Ommel, september t/m. april
Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:
8.00 uur
8.30 uur

Ommel, mei t/m. augustus
Ommel, september tm. april

Donderdag:
8.00 uur
8.30 uur
17.00 uur

Ommel, mei t/m. augustus
Ommel, september t/m. april
Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:
8.00 uur
Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur
Ommel, september t/m. 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 !)
27

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN
IN ASTEN, OMMEL EN HEUSDEN
Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.
Zaterdag 30 september
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden
Zondag 1 oktober
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten
Zaterdag 7 oktober
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden
Zondag 8 oktober
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten
Zaterdag 14 oktober
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden
Zondag 15 oktober
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten
Zaterdag 21 oktober
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden
Zondag 22 oktober
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten
Zaterdag 28 oktober
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden

Eucharistieviering
Eucharistieviering - Mariakoor
Eucharistieviering Kindermissiedag
- Kerkkoor
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen
Eucharistieviering - Jozefkoor
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Mariakoor
Woord- en Communieviering Heusdens Gemengd Koor
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Jozefkoor
Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Vocal Surprise
Eucharistieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Mariakoor
Jozef-Pauluskoor Someren
Wereldmissiedag
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Jozefkoor
Woord- en Communiedienst - In Between
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Mariakoor
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Jozefkoor
Eucharistieviering Allerheiligen (!) - Kerkkoor
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Zondag 29 oktober
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten
Woensdag 1 november
18.30 uur
Asten
19.00 uur
Ommel
Donderdag 2 november
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden
19.00 uur

Ommel

Zaterdag 4 november
9.30 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden
Zondag 5 november
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten
Zaterdag 11 november
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden
Zondag 12 november
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten
Zaterdag 18 november
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden
Zondag 19 november
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten
Zaterdag 25 november
18.00 uur
Ommel
18.30 uur
Asten
18.30 uur
Heusden
Zondag 26 november
9.30 uur
Ommel
11.00 uur
Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Mariakoor
Hoogfeest Allerheiligen
Eucharistieviering - Jozefkoor
Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble
Allerzielen
Eucharistieviering – Mariakoor
Woord- en Communiedienst
Avondwakegroep en Kerkkoor
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Aansluitend bezoek aan het kerkhof.
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Jozefkoor
Woord- en Communiedienst met Harmonie
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen
Eucharistieviering - Mariakoor
Eucharistieviering
Eucharistieviering - 4-Tune
Eucharistieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering – Jozefkoor
Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Common Voice
Woord- en Communieviering - Nota Feliz
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen
Eucharistieviering - Mariakoor - Ceciliafeest
Hoogfeest van Christus Koning
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Mariakoor
Eucharistieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Jozefkoor - Ceciliafeest
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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
De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4,
5721 GV Asten.
Telefoon:
0493 - 691315
Website:
E-mail secretariaat:

www.rkfranciscus.nl
secretariaat@rkfranciscus.nl

Pastoraal team:
U kunt een afspraak maken met één van pastores:
Pastoor P.Scheepers
0493 - 691315
Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur
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):
Zie de openingstijden van het secretariaat.
Verder ook na telefonische afspraak.
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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.
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. Franciscusparochie 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.
0493 – 491215
E-mail
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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