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Colofon. 
 
Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, 
Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2,  
5721 GV Asten. 
Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de 
mensen die zich hiervoor opgegeven hebben.  
 
Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via de pastorie, 
tel. 691315. Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de 
kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, 
Heusden en Ommel. 
  
De volgende editie verschijnt op 2 februari 2018. 
 
Kopij aanleveren: 
op het pastoraal centrum tot uiterlijk 22 januari 2018, 
of per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com 
 
Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor 
plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een 
bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen. 
U kunt dan bellen naar de pastorie 691315. 
 
Planning parochieblad 2018: 
 

                   Copydatum          Uitgave 
 

Kerkbalans                          22 januari             2 februari 
Goede Week / Pasen          12 maart              23 maart            
Jaargang 11 – uitgave 23 november 
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Sinterklaas is weer in het land, dat betekent: gezelligheid, samen zingen 
en rijmen en spannende surprises maken.  
Tevens weten we dan dat het jaar ten einde loopt en er ruimte komt voor 
iets nieuws.  
Het kerkelijk jaar hebben we afgesloten met het feest van Christus Koning 
en we beginnen aan de Advent. Vier weken om ons voor te bereiden op 
Kerstmis, het feest van de komst van Christus onder ons mensen.  
Een feest van licht en warmte. Hij geboren in een stal maar vanaf Zijn 
geboorte een Licht voor iedereen. Voor velen is het een feest van veel 
lichtjes en lampjes, kerstbomen en veel eten en drinken en knus bij elkaar 
zijn.  
Voor velen is het; leven in angst, te midden van oorlog en geweld, 
angst,ziekte en pijn. Soms in de war zijn en geen uitweg meer zien, alleen-
zijn of alleen-voelen en dat is een eenzame pijn die je met niemand kunt 
delen.  
Schrille contrasten toen en nu en toch mag het weer Kerstmis worden.  
Hoe bereidt u zich voor?  
Is het alleen maar het maken van boodschappenlijstjes en inkopen doen of 
heeft het ook iets van bezinning, van licht ontsteken in je hart en op de 
Adventskrans? Iedere week een kaarsje meer, wat licht meer tot dat Hij in 
ons midden komt.   
Hoe zien die lichtjes eruit?  
Voor een eenzame, even wat meer aandacht en tijd.  
Voor een zieke, even zomaar iets doen of bij hem zitten.  
Voor een angstige, even meelopen in de nacht en wat licht ontsteken.  
Voor een verdrietige, een warme hand op de schouder of een knuffel, heel 
dichtbij zijn.  
Advent, wachten en verwachten geeft ons zoveel kansen om werkelijk licht 
te ontsteken in het leven van iedere dag, voor elkaar.  
Ik wens u een goede voorbereiding op Kerstmis.  
 
Pastoor Pieter Scheepers 
 
 

 

ADVENT EN SINTERKLAAS 
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Enkele afleveringen terug schreef Jacqueline over het bestaan van de 
werkgroep ziekenbezoek. 
 

Als zieke heb je natuurlijk in de meeste gevallen wel graag bezoek, maar 
moet je daar voor de parochie aanspreken? We hebben toch ook nog een 
gezondheidszorg? Maar nu ik een paar jaar lang gesukkeld heb met mijn 
gezondheid kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Als je langdurig ziek 
bent, ben je ook helemaal ziek, van binnen en van buiten. 
Het begint doorgaans met vage klachten maar als het te lang duurt ga je 
tobben. Eerst natuurlijk de onzekerheid of het allemaal wel weer goed 
komt. Afgaand op de diagnose van de dokter, maar je verschuilt je ook 
achter de geruststellingen  van mensen die je lief zijn. En de 
complimenten dat je er vandaag weer wat beter uitziet. Terwijl ze het toch 
zo goed bedoelen. 
 

Er is mij gevraagd iets op te schrijven over hoe je je voelt als je zo 
dagenlang naar de barsten in het plafond ligt te staren of in de  stoel  zit. 
Maar daar heeft iedereen natuurlijk zijn eigen gedachten over.  
’s Morgens is het opstaan al een uitdaging, zelfs als je “mag” blijven 
liggen. Je bent al heel vroeg wakker geworden van het piekeren of van de 
pijn, en je verlangt naar contact met mensen. Bij de verzorging die je dan 
te wachten staat krijg je een dubbel gevoel. Je zou het zo graag zelf 
doen, ook al moet je je misschien in allerlei bochten wringen, maar 
tegelijk ben je ook dankbaar voor de bezorgdheid van je verzorgers. 
De dagen rijgen zich aaneen, de ene dag is niet anders dan de andere. 
En vraag een zieke nooit welke dag het is, want hij weet het niet.  
De hoogtepunten in het dagprogramma zijn de maaltijden, de bezoekuren 
en de visite van de dokter met zijn gevolg. 
 

Toch is het maar de halve waarheid van het ziek zijn. Tussen de 
bovengenoemde activiteiten door wordt je teruggeworpen in je eigen 
wereld van getob. Over je kans om te genezen, maar op het witte plafond 
zie je ook als in een film je eigen leven voorbij glijden. Vooral de mensen 
of dingen die je bedoeld of onbedoeld hebt laten zitten. In je rol als kind of 
ouder, als vriend, baas of ondergeschikte. En hoeveel tijd heb je nog om 
het goed te maken? Om iemand te zeggen dat we het echt niet zo 
bedoeld hebben, toen wij die dreigbrief schreven? Zou het echt afgelopen 

 

ZIEKENBEZOEK 
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zijn als we dood gaan of is er nog een verbondenheid met de mensen 
met wie je altijd alles gedeeld hebt? Het is er nooit van gekomen om 
daarover te praten. En met wie kun je je twijfels delen?  
 

Akkoord, je maakt zelf wel uit met wie je je intieme gedachten bespreekt, 
maar het is best fijn om eens bezoek te krijgen van iemand bij wie je je 
moeilijke gedachten kwijt kunt. Al is het natuurlijk altijd wel fijn om zo 
maar bezoek te krijgen ook al gaat het  alleen maar om de gewone 
dingen van het leven.  
 

Het is in elk geval goed dat het ziekenbezoek vanuit de parochie 
aandacht krijgt. Als je merkt dat anderen aan je denken kan ziek zijn best 
even leuk zijn. 

Gerard ten Thije 
 
 
 

 
Wanneer ik naar college ga op de theologische faculteit in Utrecht loop ik 
wel eens langs het Sint Janskerkhof. Op dit plein in hartje Utrecht staat 
een beeld van de heilige Willibrord te paard. 
 
Op die manier heeft hij waarschijnlijk vele gebieden in Nederland, België 
en Luxemburg doorkruist om het katholieke geloof te verkondigen. Hij 
gebruikte bij zijn missionerering onder andere de methode om bestaande 
gebruiken niet af te wijzen, maar er een nieuwe christelijke inhoud aan te 
geven.  
 
Zo groeide gaandeweg het geloof in Jezus. Kloosters speelden een 
belangrijke rol bij het laten groeien van culturele, agrarische en religieuze 
vooruitgang. De heilige Willibrord steunde daarbij ook op de toenmalige 
machthebbers zoals de Frankische hofmeier Pepijn van Herstal. 
Daardoor verliep zijn arbeid voorspoedig.  
 
Maar toen de Friese koning Radboud steeds meer invloed begon te 
krijgen, werd het zendingswerk voor de heilige Willibrord moeilijker. 
Ondanks de tegenwerking van Radboud wist de heilige Willibrord zijn 

 

“DE HEILIGE WILLIBRORD:  
STAP VOOR STAP VERDER” 
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missionaire taak met succes te vervullen, waardoor het Christendom zich 
steeds meer verspreidde in onze streken.  
 
Op het einde van zijn leven trok hij zich terug in de Benedictijner-abdij van 
Echternach in Luxemburg, waar hij ook zijn leven terug gaf aan God. Zijn 
gebeente wordt er nog steeds met grote eerbied vereerd. Beroemd is de 
jaarlijkse springprocessie op de dinsdag na Pinksteren. Daarbij worden 
drie stappen vooruit en twee stappen terug gezet. Dit is, - denk ik, - een 
symbolisch gebaar voor de stappen die de Kerk maakt in haar bestaan. 
 
Niet alles in ons leven is altijd een succes, maar beetje voor beetje komen 
wij toch iedere keer een stapje verder. Op die manier heeft de heilige 
Willibrord zijn taak op aarde volbracht. Op die manier mogen wij gestalte 
geven aan ons geloof in deze tijd: stap voor stap gaan wij verder in ons 
geloof, in onze Kerk. 

Kapelaan Harold van Overbeek 
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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 
 

 

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  tel. 0493 - 696825 
Marina Driessen  Den Akker 10  Heusden  tel. 0493 - 695653 
Toos van Bussel  Den Plak 9  Heusden  tel. 0493 - 692082 
Toon van de Ven  Kloosterstraat 4 Ommel  tel. 0493 - 695419 
Maria van der Ven  
– Neervens   Offermansstraat 32  Lierop   tel. 0492 - 331418  

Van harte aanbevolen ! 

VORMSEL 2018 in HEUSDEN  

 

HIJ IS ER WEER . . . DE GERARDUSKALENDER ! 
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Serie “Exodus”, deel 44      
 

Een geboorte - midden in de dood 

Zo vierden de Israëlieten in Egypte voor het eerst het 
Pascha, het Joodse Paasfeest, ook wel Pesach 
genoemd. 
Iedere familie slachtte een Paaslam en had wat van het bloed  
daarvan aan de deurposten gesmeerd. 
In tegenstelling tot de Farao wisten zij niet hoe snel ze moesten 
gehoorzamen toen Mozes hun opdroeg om te doen wat God zei . . . 

En Mozes sprak óók namens God toen hij daaraan toevoegde: 
“Dit grote, heilige feest moeten jullie voortaan altijd vieren, 
 ook als jullie straks in het Beloofde Land zijn aangekomen. 
 Want vergeet dit nooit: dit is het Pascha VOOR DE HEER, 
 omdat we vieren dat God ons heeft gespaard, 
 zodat de doodsengel onze huizen voorbij is gegaan. 
 Wij konden onszelf niet bevrijden, maar God maakt ons vrij !”. 

Maar terwijl de Israëlieten ‘s nachts, veilig 
binnen, het Paasmaal aten trok de 
doodsengel door heel het land van Egypte.  
In elk huis doodde hij de eerstgeborene van 
iedere vrouw: Kinderen, zelfs baby’s, maar 
ook volwassen mannen en vrouwen. 
En ieder eerstgeboren jong van het vee ging 
óók ineens dood. 
Overal hoorde je gehuil en geschreeuw van wanhoop en verdriet. 
Behalve bij de Israëlieten, beschermd door het bloed van hun lam. 
Hoewel het voor hen toch ook geen leuk idee moet zijn geweest . . . 
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Ook de eerstgeboren zoon van de Farao stierf in die nacht. 
En midden in diezelfde nacht liet de Farao Mozes en Aäron roepen. 
Hij begreep eindelijk dat de God van Israël sterker was 
dan de goden van Egypte, en machtiger dan hij zelf was. 
“Maak dat jullie hier wegkomen !’, riep hij tot hun verbazing. 
“Hoepel op, allemaal, neem je vee mee, dat kan me niet schelen, 
 maar ga weg uit Egypte !”. 
Ook vele andere Egyptenaren riepen hen toe:  
“Ga weg van hier, en nu meteen ! Straks sterven wij nog allemáál !”. 

Zo mochten de Israëlieten eindelijk weg uit Egypte - na 430 jaar. 
Ze waren er heel lang geleden als familie heen gekomen. 
Nu waren ze met velen, en ze hadden hun eigen religieuze tradities. 
En zo werd, midden in die nacht vol dood, een nieuw volk geboren. 

 

  

 

Zoals u weet houden we in onze kerk elk jaar een Kerstpakkettenactie 
voor de minima. Daarover leest u méér elders in dit Parochieblad 
(op blz. 15).  

Maar dit jaar is er nog een actie bij gekomen: een inzameling van 
levensmiddelen voor de Voedselbank. Dit is een actie die loopt in de 
Advent. Achter in de kerk komen kratten te staan waarin u levens-
middelen van het boodschappenlijstje van de Voedselbank kunt 
deponeren. 

Achterin dit blad ziet u het boodschappenlijstje afgebeeld (blz. 27). 

Iedere gave is welkom ! 

 

 

INZAMELING VAN LEVENSMIDDELEN 
VOOR DE VOEDSELBANK 
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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. 

Programma:  
1. Missa Choralis van Franz Liszt: Kyrië, Gloria, Sanctus, Agnus Dei. 
2. Kleine Orgelsolomesse van Joseph Haydn: Kyrië, Gloria, Sanctus, 
Agnus Dei. 
3. Liederen van Franz Liszt 
4. Muzikaal intermezzo met 2 trompettisten 

Uitvoerenden: agk Puur Sangh, Henk van Riel (orgel), Koen Wijnen en 
Simon Bruul (trompet), Ad Vergouwen (dirigent) 

Kaarten zijn te koop bij VVV Asten en Primera. En via de website van 
het koor: www.puursangh.nl    www.facebook.com/agkpuursangh 

Aanvang 15.00 uur. 
Toegang  € 10,-. In de voorverkoop € 8,-  
 

 

WINTERCONCERT VAN AGK PUUR SANGH 
IN DE H.MARIA-PRESENTATIEKERK IN ASTEN 
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“Hij DOET het niet !” - Iedereen die ooit met computers werkt herkent 
deze kreet meteen. Internet is weer eens supertraag. Het programma 
heeft handige functies, die helaas niet goed samenwerken. De wifi ligt er 
weer uit. De computer kan de netwerkprinter niet vinden - zonder 
duidelijke reden. Of, wel ja: de accu is alweer leeg ! En mijn eigen trouwe 
maar oeroude printertje houdt er soms wel erg creatieve opvattingen over 
printen op na . . . Hij DOET het weer eens niet ! Stom ding ! 

Het grappige is dat een computer eigenlijk best veel op een mens lijkt. Hij 
hangt aan een netwerk, in verbinding met andere computers. Hij heeft 
een groot geheugen voor de opslag van informatie, en een klein 
werkgeheugen om dingen te doen. Hij kan ‘leren’ als je er een nieuw 
programma op zet. Zijn energie kan op zijn. En soms heeft hij zijn 
eigenaardigheden en doet dingen wel of niet zonder dat je weet hoe dat 
kan en hoe je het kunt verhelpen. Er zijn zelfs robots in ontwikkeling die 
een voorgeprogrammeerd karakter hebben. Of je daar nou blij mee moet 
zijn? Maar ze lijken in elk geval verdacht veel op mensen. Hebben wij die 
computers soms onbewust geschapen naar ons eigen beeld? 

Zelf zijn wij door God geschapen, 
naar zijn beeld en gelijkenis, 
maar dan wel heel bewust. Dat 
beeld-van-God in ons blijft altijd 
aanwezig, maar het komt niet 
altijd even goed uit de verf omdat 
wij, om zo te zeggen, het óók wel 
eens niet helemaal doen zoals 
onze Schepper het bedoeld had. 
Eigenlijk zouden we allemaal een 
soort van Jezus kunnen zijn, want 
die was Gods voorbeeld toen Hij 
ons maakte !  
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Maar ook al lukt dat ons niet, dat is wel hoe God, door al onze 
eigenwijsheid heen, naar ons kijkt. Onze beperkingen doen Hem verdriet, 
maar Hij ziet vooral de groeimogelijkheden in ons, die ons, als we ze 
benutten, meer op Jezus laten lijken. En Hij stimuleert ons om dat ook 
daadwerkelijk te doen. 

Daarom is het mooi dat we zoiets als een liturgisch jaar hebben. 
Gedurende het jaar komt Jezus je steeds op een andere manier 
tegemoet. Steeds krijgt een ander aspect van zijn leven en visie de 
nadruk. En steeds houdt hij je op een andere manier een spiegel voor. 
Telkens zitten daar twee aspecten in: hoe God je laat zien hoe kostbaar jij 
voor Hem bent, en hoe God jou aanmoedigt om te groeien en meer als 
Jezus te worden. 

Om Kerstmis als voorbeeld te nemen: je kunt er van alles in zien, maar 
misschien ook hoe graag God in Jezus naar jou toe wil komen om bij je te 
zijn, in alle wederwaardigheden van jouw menselijk bestaan. Vervolgens 
moedigt Hij jou ook aan om mens te zijn voor anderen die hulp nodig 
hebben, zoals Jezus dat voor jou deed. Of: Jezus wilde als kindje klein en 
ontvankelijk worden voor mensen die voor hem zouden zorgen - en dus 
ook voor jouw liefde. Durf jij dan ook klein en ontvankelijk te zijn voor 
God, Die je alles wat goed is wil geven? Je kunt nog veel méér zien in 
Kerstmis, en ook in alle andere feesten. Probeer het maar eens. 

Het is net alsof God een hele collectie spiegels heeft die Hij ons 
gedurende het jaar voorhoudt. Als je eerlijk bent zie je heus wel dat je nog 
niet zoveel op Jezus lijkt als eigenlijk de bedoeling is. Maar God ziet al 
wel hoe Jezus-in-jou aan het groeien is. En zoals er hobbyisten zijn die 
eindeloos aan een computer blijven prutsen, net zolang tot ze één of 
ander systeem toch aan de praat krijgen, zo houdt God niet op om jou 
aan te moedigen. Er kan toch zeker geen robot tegen jou op? 

 

       Patricia Willems  
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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. 

Zondag 4 oktober was een belangrijke dag in het Eeuwfeestkader ! 
Een echte doeldag, verdeeld over 3 activiteiten. 
Onder het motto: “Werk aan de Kerk”  was er een grote foto-expositie in 
het Gemeenschapshuis.In de grote zaal was het een drukte van belang: 
alle werkgroepen presenteerden zich en zamelden geld in voor de 
Astense missionarissen overzee. Dat gebeurde door middel van een 
spelletjes circuit. In de kerk vonden rondleidingen plaats en boven in de 
toren speelde de beiaard. 

Op zondag 18 oktober opnieuw een feestelijke Eucharistieviering: thema: 
“Maria, voorbeeld voor de christenen”. Met muziek van de Peelgalm en 
de Rolling Notes. 

Zondag 25 oktober: een echt Kerkconcert; veel belangstelling uit de regio 
en Asten. Uitvoerenden waren het koor Vox Humana, 2 organisten en 
enkele solisten. 

Zaterdag 31 oktober: feestavond voor alle medewerkenden in de parochie 
met partners; cabaret, muziek en dans met orkest Roulette. 

 

KRONIEK VAN HET EEUWFEEST 
van de kerk van de H.Maria-Presentatie te Asten 

in het najaar van 1998 (deel 3) 
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Zondag 8 november: Eucharistieviering over het thema: “Maria, teken van 
vrede”; het Astens Mannenkoor werd begeleid door harmonie St. Cecilia. 

Zondag 15 november: Parochiële Ziekendag in het Gemeenschapshuis. 
De speciale Eucharistieviering vond plaats met als thema: “Maria, Moeder 
van goede raad”. Het Ouderenkoor “Zang en Gezelligheid” verzorgde de 
muziek. Aansluitend was er een koffietafel en een verkort programma van 
de Klot-zittingsavond. 

Vrijdag 20 november: het Eeuwfeest-concert in de kerk ! Na een jaar van 
voorbereiding concerteerde het Philips Symfonie Orkest o.l.v. Jules van 
Hessen, samen met het Astens Gemengd Koor en Ad Broeksteeg en een 
4-tal solisten. 

Zondag 22 november: Pontificale Eucharistieviering rond de thema's “100 
jaar Kerkgebouw” en het Naamfeest van de kerk; een viering met 3 Heren 
waaronder bisschop Hurkmans. Het eigen kerkkoor verzorgde de muziek 
met o.a. een Marialied van pater Jan Hoes. 

Een waardige afsluiting van het Eeuwfeest ! ! ! 

Resumerend zijn er nog enige positieve zaken te melden: 
een sluitende begroting, een prachtig Mariabeeld, gerestaureerd op 
kosten van een niet-parochiaan (!), een luxe Gedenkboek, een extra 
uitgave van het Parochieblad, een verbouwd Priesterkoor en een 
gerestaureerde Preekstoel, een Koorkwartier en een gift aan de 
missionarissen van  Fl. 3.855,= ! ! ! 

Voor verslag: 

Ben Spronk 

secretaris van de Stichting Eeuwfeest. 

(Noot van de redactie: de locatieraad heeft besloten om geen aandacht 
te besteden aan het 120-jarig bestaan van de kerk, maar wel later,  
bij gelegenheid van het 125-jarige bestaan.) 
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Op zaterdag 9 december heeft het Heusdens Gemengd Koor haar 
Winterconcert in de St. Antoniuskerk in Heusden. Aanvang 20.00 uur.  

Het koor krijgt deze keer Zanggroep Le Noci uit Veldhoven op bezoek. 
Beide koren staan onder leiding van dirigent Wim Hofstra en onder 
pianobegeleiding van Remco Feenstra. Verder treedt het Heldens 
Koperensemble onder leiding van Bert Ramakers voor u op. 

Kom genieten van de mooie muziek die ten hore wordt gebracht ! 
De entree is gratis. Tijdens de pauze is  er gratis koffie en thee.  
Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage doen in de kosten. 
 
 

 

Ook in dit jaar zal voor de veertiende keer de jaarlijkse actie in de PLUS- 
supermarkt plaatsvinden.Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december staat er 
bij binnenkomst in de supermarkt een stand met 20 geselecteerde 
artikelen die kunnen worden gekocht en afgerekend aan de kassa. 
Ook dit jaar kan men kiezen voor een vast pakket van ca. € 5,= of € 10,=; 
maar de organisatie is blij met iedere keuze: die is vrij. In de supermarkt 
zijn de betreffende producten herkenbaar middels een artikelkaart. 

De actie wordt wederom georganiseerd door de H. Franciscus Parochie 
en het Sint Jorisgilde; medewerking verleent Onis Vluchtelingenwerk en 
LEVgroep Maatschappelijk werk, alsmede een aantal medewerkers van 
de Gemeente Asten en Een Aarde. Aansluitend worden de producten 
verzameld en tot pakket verwerkt. PLUS zorgt voor een gelijke 
samenstelling; daarna volgt distributie in dezelfde week. 

De actietijden:   vrijdag 8 december van 10.00 uur tot 20.00 uur 
    zaterdag 9 december van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Laten wij er samen voor zorgen dat onze medemensen met een kleine 
beurs toch een fijne decembermaand kunnen beleven, dus: DOE MEE ! 

Ad van Lierop en Ben Spronk 

WINTERCONCERT VAN HET HEUSDENS GEMENGD KOOR 
IN DE ST.ANTONIUSKERK IN HEUSDEN 

EEN KERSTPAKKET VOOR DE MINIMA  
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Nica-Friends (www.nica-
friends.nl) is een stichting uit 
Asten, die in 2013 opgericht is 
en zich actief inzet voor 
kansarme kinderen in de 
sloppenwijken van Granada-
Nicaragua. Het probeert op 
diverse manieren middelen in 
te zamelen om deze kinderen 
te helpen. 

Nicaragua: na Haïti het armste land van Latijns-Amerika, bijna 50% van 
de bevolking leeft onder de armoedegrens en slechts 45% van de 
kinderen maakt een lagere school af… Triest, en vooral de kinderen 
hebben zo totaal geen toekomst. En die verdienen ook zij wèl ! 

Nica-Friends werkt zeer intensief samen met de lokale NGO La 
Esperanza (http://www.la-esperanza-granada.org/), die zich geheel inzet 
voor beter onderwijs voor kinderen in die sloppenwijken. Dat gebeurt voor 
99% met vrijwilligers en belangrijk voor ons is, dat iedere Euro die wij 
doneren ook écht voor 100% bij de kinderen terecht komt. Dat is gelukkig 
een zekere zaak, mede door het uitstekende en open contact dat wij 
hebben. We helpen op vele gebieden: sponsoring van kinderen om naar 
de middelbare school te kunnen gaan, bouw van een klaslokaal, 
toiletgebouw, renovatie plafonds, geld voor gebruikte PC’s aan te 
schaffen, schoenen voor kinderen, koop van leesboeken, etc. etc.  

De NGO La Esperanza heeft eind vorig jaar een prachtige extra weg 
ingeslagen. Naast de intensieve hulp op scholen, heeft ze zogenaamd 
Learning Centers gebouwd midden in een sloppenwijk. Een eigen 
schoolgebouwtje waar kinderen (dicht bij huis) extra les kunnen krijgen in 
taal, rekenen maar ook PC kennis en handvaardigheid. Onbereikbare 
zaken thuis en op school. 

 

PROJECT COMMUNICANTEN ASTEN 
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Essentieel, deze stap, omdat kinderen in Nicaragua maar 4-5 uur per dag 
naar school gaan in overvolle klassen… Deze extra mogelijkheid waarbij 
ze op kleine schaal in een rustige omgeving kunnen leren en begeleid 
worden biedt het ongelooflijk veel. 

Communicanten Asten 

Eén van de projecten waar we momenteel aan mee doen is het project 
Communicanten 2018 in Asten. Ca. 40 kinderen van de lagere scholen in 
Asten gaan Communie in mei 2018 doen en daar zijn diverse 
voorbereidingen en kerkvieringen bij. Aan deze activiteiten is ook een 
goed doel gekoppeld en dit jaar is dat Nica-Friends !  

Het thema voor het goede doel wordt ‘een brilletje voor een brilletje’. 

Waarom?  
Kinderen in de sloppenwijken krijgen geen of nauwelijks medische zorg, 
zo ook geen oogzorg. Toch heeft 20-25% van de kinderen een oog-
correctie (bril) nodig om te kunnen lezen… En zonder lezen… geen leren. 

La Esperanza in Nicaragua heeft een zeer goede afspraak met een lokale 
oogarts. Deze is bereid de sloppenwijken te bezoeken en in het Learning 
Center van La Esperanza een oogmeting uit te voeren en zonodig een 
brilletje voor het kind te maken. Voor degene onder hen daar dus die 
slecht zien, gaan wij een oogmeting verzorgen en een brilletje 
aanschaffen (kost € 15 per kind), maar zo gaat de wereld dan wel voor 
hen open! 

Het is de bedoeling dat samen met de kinderen hier geld opgehaald wordt 
en de opbrengst wordt door ons besteed aan de kinderen uit de 
sloppenwijken in Nicaragua. 

Tijdens de kerkdiensten is achter in de kerk een kraam waar spulletjes 
verkocht zullen gaan worden en waarmee geld opgehaald kan worden. 

Een prachtige uitdaging om daar iets leerzaams, leuks en ook succesvols 
van te maken! Hoe meer geld … hoe meer kinderen een brilletje! En dat 
is nodig. 

Een Brilletje voor een brilletje!!  

Met vriendelijke groeten, STICHTING NICA-FRIENDS  

Ton Hendrix (Voorzitter) en Sandra van Gerwen (Secretaris) 



                                18 
 

 

 
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 ! 
 
  

 
Mededelingen van de redactie 
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KRONIEK VAN ONZE KERKEN 

 

Doopsel: 

1 oktober  Timo Hurkmans,  
    Zoon van Carlo Hurkmans en Berdy Petit 
1 oktober  Jens Petit, 
    Zoon van Stefan Petit en Tamara Leenders 
8 oktober  Sanne van den Heuvel, 
          Dochter van Hans van den Heuvel en Daphne van Neerven 
8 oktober  Melody Domacasse, 
    Dochter van Emile Domacasse en Ellen Geris 
8 oktober  Milou Adriaans, 
    Dochter van Ruud Adriaans en Ellen Joosten 
22 oktober Pam Loomans, 
    Dochter van Mark Loomans en Angela Janssen 
29 oktober Nore Vanlier, 
    Dochter van Jan Vanlier en Yvonne Munsters 
5 november Ties Loverbos, 
    Zoon van Twan Loverbos en Bianca van de Laar 
5 november Lien Verberne, 
    Dochter van Ruud Verberne en Agnes Gerritsen 
12 november Tess van Mierlo, 
    Dochter van Rob van Mierlo en Martine Martens 

Huwelijk: 

7 oktober  Kristel Crommentuijn en Bart Engelen 
10 november Inge Wijnen en Mark Mennen 

Huwelijksjubileum: 

11 november: 60-jarig huwelijksjubileum  
    van Gerard van der Top en José van der Top – Sweep 
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Overleden: 

8 oktober  Chris van den Oever Patersweg   69 jaar 
19 oktober  Hans Eijsbouts   Mgr.d. Dubbeldenstraat  77 jaar 
25 oktober Miet Verberne-Haazen,  Heidehof, Heusden   96 jaar 
31 oktober Nel Leenders-Vlemmix Deken Meijerstraat  85 jaar 
1 november Mia Eijsbouts   Zonnehof    87 jaar 
4 november Ad van der Schoot  Deken Meijerstraat  88 jaar 
11 november: Jan Joosten    Hof Bruheze, Brouwhuis 94 jaar 

 Mededeling van de redactie: ontbrekende of fout gespelde 
gegevens zijn verkeerd, niet of te laat bij de redactie aangeleverd. 
 

 

 

Zaterdag: 
18.00 uur  Someren-Eind  pater Xavier 
18.00 uur  Ommel   kapelaan van Overbeek 
18.30 uur  Heusden   pater Zwirs of Wocogroep  
18.30 uur  Asten   pastoor Scheepers 
 

Zondag: 
  9.30 uur   Ommel   kapelaan van Overbeek 
  9.30 uur  Someren-Dorp  pater Xavier of pastoor Scheepers 
10.00 uur  Lierop   pater Zwirs 
11.00 uur  Asten   pastoor Scheepers 
11.00 uur  Someren-Heide pater Xavier 
 

Maandag: 
  8.00 uur  Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september t/m. april 
10.30 uur  Zorgcentrum De Lisse, 3e verdieping, Em. pastoor Bakker 
 

Dinsdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september t/m. april 
  9.30 uur  Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat 
 

Woensdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september tm. april 
 

   

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUS PAROCHIE 
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Donderdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september t/m. april 
17.00 uur  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 !)  
 
 

 

Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór. 
 

Zaterdag 25 november  Hoogfeest van Christus Koning 
18.00 uur  Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur    Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
18.30 uur  Heusden  Eucharistieviering - Kerkkoor 
Zondag 26 november  
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor - Ceciliafeest 
Zaterdag 2 december  
18.00 uur  Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur    Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
18.30 uur  Heusden  GÉÉN VIERING ! ! !  
20.00 uur  Heusden  Concert In Between    
Zondag 3 december  
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
       Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen 
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
Zaterdag 9 december 
18.00 uur  Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur    Asten  Eucharistieviering  
       - “Tromonologie” Jong Nederland 
18.30 uur  Heusden  Eucharistieviering 
20.00 uur  Heusden  Midwinterconcert Heusdens Gemengd Koor                                                

 

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN IN ASTEN, OMMEL EN HEUSDEN 
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Zondag 10 december  
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor   
      Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen 
15.00 uur  Asten  Winterconcert AGK Puur Sangh 
Zaterdag 16 december   
18.00 uur  Ommel   Eucharistieviering (Zegening van de Kerstkindjes) 
18.30 uur    Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
18.30 uur  Heusden  Woord- en Communieviering   
Zondag 17 december  
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
       (Zegening van de Kerstkindjes) 
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
       60-jarig Priesterfeest Pater Piet Schellens SCJ 
Woensdag 20 december 
20.00 uur  Asten  Concert Neva-Ensemble 
Donderdag 21 december 
17.00 uur  Asten  Boeteviering in de kapel van de Missiezusters 
Zaterdag 23 december   
18.00 uur  Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur    Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
18.30 uur  Heusden  Woord- en Communiedienst 
Zondag 24 december  
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
17.00 uur   Asten  Gezinsviering - Jong Nederland en Volkszang  
 
18.30 uur  Heusden  Kerstverhaal voor de kinderen 
19.00 uur  Ommel  Gezinsviering  
19.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Vocal Surprise 
20.00 uur  Heusden  Woord- en Communievering  
       - Heusdens Gemengd Koor 
21.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
21.30 uur  Ommel  Nachtmis - Kerkkoor St. Cecilia 
22.00 uur  Heusden  Woord- en Communievering - In Between 
Maandag 25 december  Hoogfeest van Kerstmis 
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
11.00 uur  Heusden  Eucharistieviering - Kerkkoor 
Dinsdag 26 december  Tweede Kerstdag 
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Muziekver. Sancta Maria 
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering - Astens Mannenkoor 
11.00 uur  Heusden  Kerstconcert Heusdense koren 
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Zaterdag 30 december  Heilige Familie 
18.00 uur  Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur    Asten  Eucharistieviering - 4-Tune 
18.30 uur  Heusden  Eucharistieviering - Kerkkoor 
Zondag 31 december   Oudejaarsdag / Heilige Familie 
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering 
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
Maandag 1 januari   Nieuwjaarsdag / H.Maria, Moeder van God 
 9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
Zaterdag 6 januari    Driekoningen 
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering 
18.30 uur    Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
18.30 uur  Heusden  Woord- en Communiedienst - Kerkkoor 
Zondag 7 januari    Driekoningen 
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble   
                                             Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen                       
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
Zaterdag 13 januari 
18.00 uur  Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur    Asten  Eucharistieviering - Volkszang   
Zondag 14 januari  
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
                                          Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen    
??? uur  Heusden  Eucharistieviering - Kerkkoor                    
Zaterdag 20 januari 
18.00 uur  Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur    Asten  Eucharistieviering - Volkszang 
18.30 uur  Heusden  ??? 
Zondag 21 januari  
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
Zaterdag 27 januari 
18.00 uur  Ommel   Eucharistieviering 
18.30 uur    Asten  Eucharistieviering 
18.30 uur  Heusden  ??? 
Zondag 28 januari  
  9.30 uur  Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur   Asten  Eucharistieviering 
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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:     www.rkfranciscus.nl 
E-mail secretariaat:  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 10.00 –12.00 uur 
Tel.   0492 – 331215 
E-mail  parochielierop@hetnet.nl 
 
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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Boodschappenlijstje bij de inzameling 
voor de Voedselbank (zie blz. 9): 
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Fier als ridders voor den koning 

Als soldaten in ’t geweer 
Staan wij dienaars voor Gods woning 

Edelknapen voor den Heer 
En met reine hart en handen 
Christus tot ter dood gewijd 
Brengen wij Hem offerande 
Onze blijde dienstbaarheid 

 
Hem de adem onzer longen 
Ons zijn altijddurend feest 

Hem de lofspraak aller tongen 
Hem de glorie van Zijn Geest 

Zachter juk kan niemand dragen 
Schoner taak werd nooit verricht 

 
Christus Jezus, Christus, Heerser 

In ons hart en in ons hoofd 
Blijft ons serviam geschreven 

Dat ons niemand meer berooft. 
 

Piet van Eijk,15 april 2015 
 
 
  


