Advent &
Kerstmis 2019

Gratis mee te nemen

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, of per E-mail.
Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via het mailadres van
de redactie (zie hieronder).
Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij
verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.
De volgende editie verschijnt begin februari 2020.
Kopij aanleveren: uiterlijk 27 januari 2020
per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com ,
graag als Word-bijlage bij de mail voegen, schema’s evt. in Excel.
Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking.
Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om
een gesprek vragen.
Redactie-voorbehoud
Iedereen die berichten of andere gegevens (kroniekgegevens,
liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor
de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus, indien
nodig, zelf zorg te dragen voor afstemming met andere betrokkenen.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten,
aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren.
Voor alle berichten en gegevens geldt: wijzigingen voorbehouden.
Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline
worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.
Planning (wijzigingen voorbehouden): Kopijdatum
Carnaval / Veertigdagentijd
27 januari
Goede Week / Pasen
23 maart
Pinksteren / Zomer
25 mei
Herfst
21 september
Jaargang 14 – uitgave 29 november 2019
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Uitgave
7 februari
3 april
5 juni
2 oktober

OVER SINTERKLAAS EN KERSTMIS…
Vorige week was ik bij een groepje kleine kinderen. Ze vroegen mij hoe je
nu de echte Sinterklaas kon onderscheiden van zovele valse sinterklazen.
Moeilijke vraag… Ik antwoordde hen dat je de echte Sinterklaas kon
herkennen doordat hij altijd een kruis op zijn mijter heeft, de valse hebben
dat niet…
Enkele jaren geleden kwam in de media dat de Antwerpse schepen
(wethouder) van onderwijs een instructie had gegeven dat Sinterklaas op
de Antwerpse scholen niet mag verschijnen met een kruis op de mijter.
Scholen moeten neutraal zijn en terughoudend met religieuze symbolen.
Het kruis en het bisschopsgewaad van Sint Nicolaas zijn tekenen van het
katholieke geloof. Als kinderen op een kleurplaat toch opmerken dat er
een kruis staat op de mijter moet de juf zeggen dat het louter versiering
is. De woordvoerder van de kardinaal reageerde: "Het doodzwijgen van
katholieke tradities is allang niet nieuw meer. Zo mag er in bepaalde
scholen niet meer over Sint Nicolaas worden gesproken, maar uitsluitend
over Sinterklaas. Maar wie verder zoekt, komt vroeg of laat toch uit bij de
christelijke oorsprong."
Deze instructie maakte heel wat kritiek los. De hoogste onderwijsambtenaar van Antwerpen heeft nu gezegd dat scholen flexibel met de
richtlijn mogen omspringen. “Een kruis op de mijter van Sint-Nicolaas is
niet verboden”, zei hij, “Alleen mag dat op de openbare scholen geen
aanleiding zijn tot een gesprek over de betekenis van het symbool. Die
uitleg is voorbehouden aan de lessen levensbeschouwing.”
Ik stond er werkelijk over verbaasd hoe sommige richtingen alles wat met
het geloof in Jezus Christus proberen te verbergen. De Heilige Nicolaas
was nu eenmaal een man die vanuit zijn sterke verbondenheid met Jezus
Christus ingoed is geweest voor zijn medemensen. Dat heeft hem
onsterfelijk gemaakt, niet alleen in de Eeuwigheid bij God maar ook in de
herinnering van de mensen.
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Dit voorval mag ons,
christenen, ertoe aanzetten
dat we de oorsprong van
onze kerkelijke feesten niet
vergeten en dat we – met
het voorbeeld van de heilige
Nicolaas – al naar onze
kinderen getuigen hoe groot
iemand kan zijn vanuit zijn
verbondenheid met Jezus
Christus. Met dit in het
achterhoofd, mogen we
onze aandacht al richten
naar Kerstmis. Kerstmis is meer dan de kerstboom, gezellig samenzijn en
lekker eten. Kerstmis gaat op de eerste plaats over de geboorte van het
Kind Jezus, over God die mens werd opdat wij bij God zouden kunnen
komen. Spreken wij daar ooit over ?
Er worden ons in deze dagen heel wat gezellige versieringen
aangeboden. Sfeervolle verlichting, mooie kerstballen en slingers, maar
het belangrijkste en wat echt spreekt over wat de kern van Kerstmis is, is
de kerststal. Heeft die bij ons ook de belangrijkste plaats ? Dat mag onze
getuigenis zijn voor allen die in de kerstdagen bij ons thuis komen. In de
komende tijd versturen we ook veel kerstkaarten. Misschien moeten we
daar als gelovigen ook eens op letten dat we kaarten versturen met een
afbeelding van een kribbe of een kerststal.
Natuurlijk zijn de kaarten met een sneeuwlandschap of met een dikke
kerstman gemakkelijker te vinden én goedkoper. Maar met een echte
kerstkaart getuigen wij van wat ons ten diepste blij maakt met dit feest, de
vreugde die we willen delen. Zo getuigen we ook in een tijd die de kern
van onze christelijke feesten steeds meer wil verdoezelen !
Pastoor Pieter Scheepers
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MUURSCHILDERINGEN
Inmiddels zijn we weer een heel stuk verder met het tevoorschijn halen en
herstellen van de muurschilderingen in de kerk. Boven de deur van de
sacristie kunt u de bij dit artikel gevoegde afbeelding van Maria en het
kind Jezus bewonderen. Helaas was het stucwerk naast de sacristiedeur
in zo’n slechte staat dat er niets meer te restaureren valt. Boven de deur
van de zij-sacristie (het zaaltje) staat een mooie afbeelding van St.Jozef
en het “Heilig Huisgezin”. Deze afbeelding is in zachte kleuren uitgevoerd,
daarom kan de foto daarvan niet goed worden afgedrukt in dit blad.
Loopt u gerust eens binnen om de afbeeldingen te bekijken !
Uiteraard kunnen we nog financiële bijdragen gebruiken voor de verdere
uitvoering van dit project. U vindt het rekeningnummer van de parochie
elders in dit blad, en de offerblokken staan in de kerk.
Els en alle vrijwilligers die hieraan meewerken, alvast hartelijk dank !
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Schon fistje!
Blijkbaar vinden sommige winkelketens het Kerstfeest niet meer
belangrijk. De decembermaand is verworden tot een winterfeest-maand.
Kerstmaand, wintermaand, feestmaand. Blijkbaar is de essentie van het
Kerstfeest verdwenen. Persoonlijk vind ik dit jammer. De feestmaand
december is op deze manier verworden tot een plat feest zonder
diepgang.
Van oudsher heeft december een spirituele lading als feestmaand.
Bij de Germanen was het een voorbereiding op de terugkeer van licht.
In de Christentijd bleef dat feest met de lichtjes in de bomen, maar het
accent kwam te liggen op de geboorte van het Kind.
Kortom: sinds mensenheugenis is december een feestmaand vol van
spiritualiteit en bezinning.
Van spiritualiteit en bezinning is tegenwoordig helaas weinig te merken.
Eten en drinken, cadeautjes, mooi versierd huis: allerlei uitingen van
materialisme.
Wil je eens wat anders? Ga eens kerststallen bekijken!
Ervaar wat de oude verhalen rondom de kerststal te
zeggen hebben.
Wil je daarnaar luisteren? Heeft het kind in de kribbe
jou nog iets te zeggen? Misschien dat je na nieuwjaar
dan zegt: “Schon fistje! Nie dan?”
Jack Swaanen, pastoraal werker

Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl .
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Serie “Exodus”, deel 53

Omhoog geheven hout
Wanneer steekt een mens zijn handen omhoog?
Waarschijnlijk denk je nu aan een cowboyfilm of een detective.
Je ziet al een sheriff of een stel agenten voor een boef staan:
“Pistool laten vallen en handen omhoog !“.
Of je ziet soldaten uit een kapotgeschoten huis strompelen,
wankel, gewond en zwaaiend met witte vlaggen.
Want soms steekt iemand zijn handen omhoog om zich over te geven.
De ander mag dan met hem doen wat hij wil.
Een klein kindje steekt ook vaak zijn handen omhoog.
Naar mama of papa of zo, en het betekent dan iets als:
“Til je me op?”, “Mag ik een knuffel?”, of “Wil je me helpen?”.
Het drukt ook verbondenheid uit: “Ik vind jou lief en ik hoor bij jou !”.
Mozes had redenen zat om zijn handen omhoog te steken,
maar dan naar God.
Hij stond met de Israëlieten voor de zee, en daar kwam de Farao !
Dit was veel gevaarlijker dan bij al die plagen in Egypte.
Nu zouden er doden kunnen vallen onder zijn eigen mensen.
Ja, Mozes vertrouwde op God, en hij zei tegen het volk:
“Wees niet bang ! De Heer zal voor jullie strijden, blijf maar stil !”.
Maar toch: wat nu?
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Natuurlijk begon hij te bidden.
Het was toen, en eigenlijk ook nu nog,
de gewoonte om bij het bidden je handen omhoog
te steken naar de hemel.
En God in die hemel hoorde het gebed van
Mozes. Hij zei:
“Laat het volk het kamp opbreken
en tot vlak bij de zee trekken.
En jij moet daar je staf omhoog heffen en ermee
over de zee wijzen.
Dan zal Ik de zee zelf aan de kant laten gaan,
zodat jullie er doorheen kunnen trekken !”.
Huh?
Dit was nog vreemder dan alles wat Mozes had meegemaakt.
Maar hij deed het omdat hij had ervaren dat God doet wat Hij zegt.
Hij ging aan het strand staan en hief zijn staf omhoog.
Die staf was gewoon van hout.
Nou ja, ‘gewoon’, hij was wel een paar keer in een slang veranderd !
Maar als je in het Oude Testament leest over een stuk hout,
dan moet je even wat verder denken.
Zo moest lang geleden Isaäk, de zoon van Abraham,
zelf een bos hout een berg op dragen, waar hij geofferd zou worden.
Maar hij werd op het laatst gered.
Veel mensen moeten daarbij gelijk aan Jezus denken,
want die droeg óók zelf een kruis van hout de berg op, waar hij stierf.
Maar drie dagen later bleek hij verrezen te zijn: hij leeft !
Hout heeft te maken met de Levensboom die in het paradijs stond,
en dus ook met het leven zelf.
De kribbe waarin het Kindje Jezus lag was óók van hout.
En later zou Mozes bitter water zoet, dat wil zeggen drinkbaar maken
door er een stuk hout in te gooien.
Water geeft leven,
en na moeilijkheden (bitterheid) gaat het vaak weer beter (zoet).
Als God in de Bijbel dus iets aan het doen is met een stuk hout,
dan moet je even heel goed opletten.
Want dan gaat echt ALLES voor Hem aan de kant. Zelfs de dood.
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SENTIMENTEN
De maand december is bij uitstek een maand van gezelligheid. Het begint
met de komst van Sinterklaas, dan is er de Advent, Kerstmis en we luiden
het oude jaar uit met een gezellige oudjaarsavond. In alle reclames zie je
mensen gezellig bij elkaar zitten, lachen, alles pais en vree.
Onlangs zat ik op een bijeenkomst en hadden we het ook over deze
feestmaand. En inderdaad, in eerste instantie had iedereen het erover
hoe gezellig het allemaal was, en hoe iedereen zo kon genieten van al
het eten en alle drankjes. Toen de avond vorderde en er wat meer
gedronken was kwamen stilaan andere verhalen naar boven. Verhalen
over verplichtingen, geen zin hebben, onenigheid over bij wie je moet
gaan eten, liever thuis blijven bij je eigen gezinnetje. Misschien herkent u
het wel. Ik vroeg me af waarom we dan soms toch de schijn ophouden
dat alles zo gezellig is.
Ik vroeg het ook aan de mensen bij wie ik aan tafel zat. In eerste instantie
was het stil, maar al gauw was men het erover eens dat zoiets er nou
eenmaal bij hoort in deze decembermaand. En dat is natuurlijk ook zo.
In de andere maanden dan niet? Natuurlijk wel, maar in deze maand met
alle lichtjes, al het lekkere eten en alle (verplichte) bezoekjes geeft het
toch een speciaal gevoel.
Toch miste ik iets. Ik vroeg: “… en het kerststalletje?”.
De meesten hadden geen kerststalletje, en ook geen kerstster.
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Op zo’n moment krijg ik heimwee naar vroeger. Ons moeder zette dan de
kerstboom en dan mochten wij (als kinderen) heel voorzichtig de beeldjes
uit het krantenpapier halen. Ik weet nog hoe spannend het was, want je
wilde toch “ut kiendje Jezus” uit het krantenpapier halen. Als we dan aan
het uitpakken waren vertelde ons moeder over de beeldjes, en al doende
kregen we het kerstverhaal met de paplepel ingegoten.
“Vruuger . . .”, sentimenten . . .
Mijn kleinkinderen vinden het nog steeds prachtig als we in de kerk naar
de kersstal gaan kijken. En net als mijn moeder vertel ik dan over “het
kiendje Jezus”, over de koningen, de herders en de os en de ezel.
Sentimenten: het geeft een goed gevoel. Een gevoel van warmte en
verbondenheid. Echt het feestmaand-gevoel !
Jack Swaanen

MUZIKALE TURBULENTIE
Voor de Astense koren is dit een tijd vol veranderingen.
Puur Sangh heeft een nieuwe dirigent, kerkkoor St.Cecilia uit Ommel ook.
Het Jozefkoor en het Mariakoor gaan fuseren, en het Gregoriaans
Ensemble staat op omvallen omdat het te klein wordt !
Voor dit laatste koor geldt deze oproep:
wie graag Gregoriaans wil leren zingen
(de éénstemmige zang van de monniken)
wordt uitgenodigd om zo spoedig mogelijk
contact op te nemen met het Ensemble
via gregokoor.asten@gmail.com .
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KERSTMIS IN HET KLEIN
We worden in onze moderne tijd overspoeld met wijsheden die ons een
beeld willen geven van onze kleinheid. Onze kleinheid in plaats en tijd, je
moet er niet te veel aan denken. Het gaat over oertijden waarin de evolutie
al bezig was de mens te ontwikkelen en anderzijds over de verre toekomst
waarin we ons in laten pakken door een superslimme robot, “AI”.
Vergeleken hiermee is Kerstmis maar een moment in de 2000-jarige
christentijd, een druppel in de eeuwigheid.
Toch vieren we deze gebeurtenis als een groot feest: Jezus is geboren.
Jezus is het kindje dat ook werkelijk geleefd heeft in en land waarvan wij
de geschiedenis kennen en waarin dit kind ook echt volwassen is
geworden. En de wereld in drie jaar tijd een boodschap heeft gebracht die
een maatschappij in stand kan houden. Soms met macht door middel van
een Kerk, maar in de kern door solidariteit.
Wij vieren in 2019 onze Kerstmis. Niet alleen als christelijk feest, voor
sommigen is het meer een kermis, maar omdat de belevenis ons het gevoel
geeft van een verbondenheid met de hele schepping. Niet alleen het stukje
christendom van de laatste 2000 jaren, maar dankzij de mobiliteit en de
wetenschap gelukkig ook van de wereld buiten het christendom en de tijd
daarvoor en daarbuiten. We doen mee aan wereldacties zonder
voorwaarden, verdiepen ons in “vreemde” godsdiensten en culturen. En
hebben ook oog voor de redelijkheid van de evolutieleer.
Maar toch is er voor ons ook die kleine Kerstmis die ons allen dierbaar is
en die we nog met een hoofdletter blijven schrijven omdat die ons heilig is.
Niet meer in zo’n volle kerk als vroeger, hoewel de Nachtmis nog graag
bezocht wordt. We vieren het feest in de Rooms Katholieke kerk van de
parochie. Met onze eigen liturgische gebruiken, die voor sommigen
symbolisch zijn en voor anderen deels nog effectief zijn.
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De kring wordt gaandeweg
kleiner, al kunnen we ons in
Asten nog op een zekere
stabiliteit verheugen, omdat de
diensten zo goed verzorgd
worden. Met een hoogtepunt op
Kerstmis.
Als
een
soort
kraamvisite, al klinkt dat wat
oneerbiedig. Met het gevoel in
Gods hand te zijn, want ons is
een kind geboren. De heilige
nacht. Het klinkt wat te zalig,
maar we moeten niet proberen de
harmonie van hemel en aarde
met woorden duidelijk te maken.
Toch mis ik, buiten het evangelie
in de Mis, de kerstverhalen van
vroeger. Alsof het sentimentele
koek is. Het is inderdaad niet
meer van deze tijd om te wauwelen over weeskindjes die om korstjes brood
bedelen, maar er wordt nog evengoed armoe geleden. Armoe met een
grote A, sommige mensen weten niet meer waar en hoe ze moeten leven.
Op zich heeft dat natuurlijk niks met Kerstmis te maken, maar je kunt het
wel met elkaar in verband brengen, al is het alleen maar om de
kerstgedachte inhoud te geven. Jezus werd in een stal geboren en vluchtte
met zijn ouders uit Egypte, het had gisteren nog kunnen gebeuren. En er
zijn nog Herodessen genoeg die onnozele kinderen doden. Maar ook hoe
velen uit onze eigen omgeving niet meer weten hoe ze zich in hun relatieve
weelde moeten handhaven. We kunnen het kerstverhaal aanpassen,
mensen van goede wil lezen graag hoe anderen overleven. En komen
misschien op het idee om zelf ook iets te doen dat iets verder gaat dan
kerstman spelen. Voor iedereen een warme Kerstmis !
Gerard ten Thije
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EEN NIEUW WERKJAAR
365 dagen lang schrijf je je eigen verhaal, bladzijde voor bladzijde.
Na 365 dagen begin je opnieuw, het vorige verhaal gaat de kast in, waar
het langzaam vergeelt en 'verleden' wordt.
Zo sluiten wij, bezige mensen, elk jaar opnieuw een verhaal af.
Een verhaal van geloven in God en in elkaar.
Misschien is het uw eerste of tweede verhaal wat afgesloten is, bij velen
is het al een compleet naslagwerk geworden.
We ervaren ook dat we soms teruggrijpen naar een eerder verhaal,
omdat het nog niet af is of misschien wel omdat we het goede ervan niet
verloren willen laten gaan.
Een nieuw werkjaar gaat beginnen en de inhoudsopgave van het
volgende jaarboek ligt alweer op tafel.
Op allerlei manieren zijn we druk doende voor onze Kerk, zingend,
poetsend, brieven en verslagen typend, op bestuurlijk niveau of in één of
andere klusjesgroep, centen tellend of geld uitgevend; kortom allemaal
verschillend en allemaal even druk.
Een nieuw werkjaar staat voor de deur, alle plannen en vergaderingen
passen misschien niet eens in het jaar dat voor ons ligt, maar het jaar dat
komen gaat is een bijzonder jaar. In het jaar 2020 krijgen we één dag
extra, omdat het schrikkeljaar ons een dag cadeau geeft.
Een hele dag om te doen waar je anders niet toe zou komen:
Misschien kunnen we wat extra verslagen of brieven produceren... maar
in een dag schrijf je niet wat er nog allemaal in je hoofd zit.
Misschien kunnen we wat extra vergaderen, maar alles wat er nog te
zeggen valt kan moeilijk allemaal op een dag gebeuren.
Misschien is het raadzaam om al het koper in de kerk nog eens te
poetsen... maar zouden we daar allemaal wel oog voor hebben.
Misschien zouden we het geld nog eens kunnen tellen, maar we zouden
ons vergissen en de volgende dag weer opnieuw moeten beginnen.
Misschien zouden we nog een lied kunnen leren, maar de keus is nog zo
groot en we hebben alles nog niet gezongen.
Misschien....... ontdekken we in die ene dag wel dat we eigenlijk nog
zoveel dagen tekort komen !
We zouden ook helemaal niets kunnen plannen op die ene extra
werkdag.
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We zouden elkaar gewoon eens kunnen
ontmoeten, zonder vergadering, zonder
procedures en zonder plichten.
We zouden elkaar eens in de ogen kunnen
kijken en zeggen:
“Mens, in jou ontdek ik Gods Geest”.
We zouden alleen moeten luisteren en de
ander eindelijk eens zijn levensverhaal
laten vertellen.
We zouden in het kloppen van een
mensenhart de beweging van Gods Kerk
kunnen ervaren.
We zouden ontdekken dat juist die andere
mens onze tekorten zou aanvullen.
We zouden ook ontdekken, als we elkaar eens echt aan durven kijken,
dat onze God en onze Kerk, waar we een heel werkjaar mee bezig zijn
alleen maar recht van bestaan heeft in het omgaan met elkaar.
We zouden ontdekken dat je alleen maar in Gods Geest kunt geloven als
je in elkaar gelooft.
We zullen ook in deze ene extra dag ervaren dat we toch weer tijd tekort
komen, tijd voor elkaar.
Misschien zouden we ons beleid weer eens aan moeten passen.
Misschien moeten we wel meer ontmoetingen plannen en minder
vergaderingen.
Want ontmoeten is: de stap durven zetten, je ware gezicht tonen,
vrees en onzekerheid op zij schuiven en je vertrouwen schenken aan
iemand.
Ontmoeten is niet: veel vragen stellen, aandringen of uitpluizen,
beslag leggen of veroordelen.
Ontmoeten is nooit: "moeten".
Het is aanvoelen en luisteren en in elkaar
Gods Geest, Gods aanwezigheid ontdekken.
Dat is het wat ik u wil toewensen in het komende werkjaar...
in het komende jaar van ontmoeting.
Pastoor Pieter Scheepers
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“Oud-en-Nieuw...” - In de kerk vieren we dat drie keer per jaar. We vieren
de jaarwisseling mee op 31 december en 1 januari. We starten het
werkjaar met de scholen en verenigingen in september en sluiten het af in
juni. En we vieren het einde van het oude en het begin van nieuwe
kerkelijke jaar op de zondagen van Christus Koning en de 1e Advent.
Alle drie vormen ze aanleiding voor een stukje bezinning.
Oud en nieuw is ook een belangrijk thema in het geloofsleven.
We leggen de oude mens af, zegt Paulus, om ‘een nieuwe mens te
worden in Christus Jezus’. Oud-en-nieuw is een voortdurende oproep tot
bekering en verbetering.
Alle grote feesten hebben iets van oud-en-nieuw in zich. Kerstmis is een
nieuw begin in de lange geschiedenis van God en de mensen. Toen God
mens werd in ons midden begon de grootste vernieuwing van de
mensheid sinds Adam en Eva. Pasen is de ervaring dat zonde, lijden en
dood overwonnen worden door het nieuwe Leven. Met Pinksteren kwam
de uitstorting van de Heilige Geest, waardoor we niet meer vast zitten aan
oude structuren en nieuwe wegen durven te gaan. Het kerkelijke jaar is
een eindeloze cyclus van vernieuwing.
De kerken worstelen al sinds hun begin met het zoeken van een balans
tussen oud en nieuw. De eerste Christenen vroegen zich af in welke mate
zij, met hun nieuwe geloof, nog gebonden waren aan de oude Joodse
tradities. Het allereerste concilie kwam met een voor die tijd revolutionaire
visie die de gelovigen in de oude traditie respecteerde maar de gelovigen
in de nieuwe traditie ruimte gaf. En zo zijn er heel wat concilies geweest,
vergezeld door zoektochten naar een nieuwe balans.
Er is steeds weer een nieuwe impuls nodig om
de Kerk actueel te houden, maar ook om de
gelovigen bewust en actief te houden, om
nieuwe activiteiten op te zetten en de creativiteit
de ruimte te geven. Neem nou zo’n kerkelijke
liedbundel. Die donkerrode Randstadbundel
valt in gedachten zo ongeveer samen met het
leven in de gemiddelde Nederlandse parochie.
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Hij gaat al een jaar of 40 mee en er wordt nog volop uit gezongen en
gebeden. Dat is fijn, want er staan veel vertrouwde liederen en teksten in.
Aan de andere kant heeft het ook wat saais, want er wordt nooit iets
nieuws aan toegevoegd. Wat ooit nieuw was wordt al aardig oud . . . En
als het koor een nieuw lied zingt hebben de mensen in de kerk de tekst
niet !
Er zijn kerkelijke groepen waar het omgekeerde geldt. Bij de RK
Emmanuelgemeenschap is elke nieuwe uitgave van de zangbundel
binnen een jaar alweer verouderd en komt er een bijlage bij. En bij
Opwekking lanceren ze elk jaar minstens 10 nieuwe liederen. In beide
groepen hoor je mensen zuchten: “Alwéér nieuwe liederen? Ik ken de
nieuwe liederen van vorig jaar nog niet eens !”. Dat is het andere uiterste.
Maar gezien de creativiteit, die steeds weer zulke vrolijke of juist
ingetogen liederen voortbrengt, is de Heilige Geest er volop werkzaam.
Dat trekt jongeren aan en houdt het Kerkzijn levend. Maar ja, wij willen de
ouderen niet kwijt en moeten zuinig omgaan met onze kostbare tradities,
want die zijn waardevol. Abrupt alles omgooien werkt dus averechts.
Maar niets doen ook.
Kunnen we het oude koesteren zonder het nieuwe te verstikken, of iets
nieuws opzetten zonder het oude stuk te maken? Of zouden we eerst
eens moeten proberen het hele jaar door wat bewuster oud-en-nieuw te
vieren?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Omdat geloven géén
verzameling regeltjes is.
Een prachtig boekje met verrassende
gedachten bij de lezingen van elke dag
van de Advent. Er liggen enkele exemplaren
in de kerken van Asten en Ommel.
De boekjes zijn ook te bestellen via
dienstencentrum@kcv-net.nl
of tel. 0492-554644 (kantooruren).
Richtprijs: € 4,70 te betalen aan de KCV
(niet aan de parochie !)
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IETS NIEUWS
Een datum zegt vaak niet zo veel. Tot er een gebeurtenis aan gekoppeld
zit. Zoals jouw verjaardag, Kerstmis, een patroonsfeest of Koningsdag.
Dan roept de datum de nodige associaties op; het verbindt je direct met de
gebeurtenis.
Nieuwjaar, 1 januari, is ook zo’n dag, zo’n datum. Een moment om het oude
achter je te laten en het nieuwe te beginnen. Dat klinkt heel positief en zo
wordt beginnen aan het nieuwe jaar ook vaak verstaan. Een gelegenheid
voor nieuwe kansen, een nieuwe aftrap.
Doe daar een beetje frisse hoop bij en je hebt een mix van veel positiefs
om mee van start te gaan. Nieuwjaar als een omkeerpunt voor een
gezondere levensstijl, richten op ander werk of het oppakken van een
nieuwe activiteit.
Voor de heilige Franciscus zat het nieuwe vooral in bekering, een opnieuw
keren naar God toe. Voor hem was God het ijkpunt. Zit Hij nog onvoldoende
in jouw leven, dan wacht je de schone taak om dat voldoende te maken.
Door God lof toe te zingen, te bidden, te vasten of zijn boodschap overal te
prediken heeft Franciscus zelf invulling gegeven aan die bekering. Vol
overgave. En dan was het voor hemzelf vaak nog niet voldoende. Hij legde
de lat hoog. Te hoog voor velen, waarschijnlijk ook te hoog voor ons als we
de verhandelingen over Franciscus lezen. Maar de onderliggende
boodschap zullen we allemaal beamen: met Gods hulp kunnen we de
wereld nieuw maken!
Twee aspecten van Franciscus’ boodschap treffen mij hierbij in het
bijzonder.
Ten eerste is hij niet zuinig met het zegenen van mensen. Vooral om Gods
zegen over hen uit te spreken, de allerheiligste zegen. Het lijken
eenvoudige woorden en gebaren om iemand te zegenen, maar het raakt
vaak diep. Beseffen dat je er niet alleen voor staat, nooit. God gaat met je
mee, is en blijft bij je. Dat kan heel bemoedigend of geruststellend werken.
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Ik denk dat Franciscus met het zegenen ook die moed en rust wilde
doorgeven. Hij had God zo zelf ervaren. Dat behield hij niet voor zichzelf.
Laat een ander er ook zijn voordeel mee doen. “Ik geef jou Gods
allerheiligste zegen mee.”
Het andere aspect is de vrede. “De Heer geve je vrede”. Woorden die we
steeds als groet mogen gebruiken. Of zelfs moeten, zoals Franciscus in
zijn Testament aangeeft. Daar waar mensen elkaar ontmoeten begint het
met de ander het allerbeste toe te wensen, namelijk vrede. Je kunt
veronderstellen dat, wanneer iedereen dat overal zou doen, de wereld er
waarschijnlijk wel flink beter op zou worden. Dat mag een naïeve
veronderstelling zijn, maar ik denk dat het op veel momenten wel iets zou
doorbreken. Bedenk maar eens een ontmoeting waarbij je je amper voor
kunt stellen dat de een de ander vrede toewenst. En als het dan toch
toegewenst wordt, bewust en oprecht: wat zou er dan wel kunnen
gebeuren?
Zegen en vrede. Twee prachtige onderwerpen als we het hebben over iets
nieuws. Passend bij het begin van een nieuw jaar, het nieuwe jaar 2020.
Daarom: veel heil en zegen, vrede en alle goeds voor het komende jaar.
Theo Reuling ofs
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”I will pray for you”
In deze editie loopt onze pelgrim een deel van de Sint Franciscus-Route of
“Camino di Francesco” naar Rome…
Toen Citta di Castello opdoemde leek het me
een
andere
wereld:
een
magische,
middeleeuwse sfeer. De oude stad wordt nog
grotendeels omringd door de stadsmuren uit
1500. Onze accommodatie voor twee nachten
ligt in het oude centrum van Città di Castello.
Een plek waar de tijd lijkt stil te staan. Neem de
plaatselijke markt, of de vrouw die met ons
meeloopt en haar winkeltje onbeheerd
achterlaat. Het lijkt er nog te kunnen.
De volgende dag bezoeken we het klooster La
Verna, gelegen op de gelijknamige berg
waarop Franciscus de stigmata (wondtekenen
van Christus) ontvangen heeft. Uit deze periode stamt het kerkje Santa
Maria degli Angeli en de kluizenaarscellen van Franciscus en zijn
medebroeders. Hier omheen zijn in de loop der tijd vele kloostergebouwen
gebouwd.
Città di Castello, gelegen op een kleine heuvel in de Upper Tiber-vallei, is
een gemeente waar zo’n acht eeuwen geleden St. Franciscus regelmatig
kwam. Ongeveer vier kilometer van Città di Castello, verborgen achter de
heuvel van Sant'Angiolino, rechts van de Tiber, vinden we de Convento di
Buon Riposo waar St. Franciscus verbleef.
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De volgende ochtend is de weersvoorspelling rampzalig. Meer dan 19 mm
regen ! Daar 29 km in wandelen? Het giet pijpenstelen als we naar buiten
kijken. Maar tijdens een pelgrimswandeling overkomen je meermaals
‘wonderen’. Dingen die je plotseling, kennelijk zomaar uit het niets,
aangeboden worden. Zo mogen we vandaag een stukje met een auto
meerijden. We korten daarmee een klein stukje van de te lange route in.
De chauffeur stopt bij een afslag en wijst ons
waar het pad verder gaat. Het plenst
inmiddels gigantisch. Hij heeft duidelijk
medelijden met ons. Hij wenst ons het beste
en zegt: “I will pray for you”. Dat kunnen we
onder deze bizarre omstandigheden goed
gebruiken.
Het door de regen smerige grindpad begint
stijgend. Puffend werken we ons naar
boven. Het is stil en rustig in deze omgeving.
Hier en daar een verdwaald huis of iets van
een boerderij. Onze regenkleding maakt het
meeste lawaai. Zit er straks een kopje koffie
in? We hopen het. De routeaanduiding is
perfect hier. We hoeven geen enkele keer
de kaart of routebeschrijving te pakken.
Tegen alle voorspellingen in is het droog geworden. Ik denk dat dat bidden
toch geholpen heeft ! Met de paarden van Franciscus dolen we door de
vlakten van de Tiber-vallei naar de suggestieve Pieve de Saddi (572 m),
één van de eerste christelijke gemeenschappen in het Hoge Tibergebied
(3e eeuw n.Chr), die op een hoogvlakte ligt.
Zo rond de middag verwachten we daar te zijn. Wat treffen we hier?
Het blijkt een gat te zijn. Twee of drie huizen en een kerk. De kerk blijkt nog
gesloten ook en pas 1 mei weer open. Geen koffie dus. Wel een verrassing.
Er staan een paar oude groene plastic stoeltjes buiten. Daar zijn we op
deze pittige tocht heel blij mee. Wat kan een mens soms blij zijn met weinig.
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Ik vind dat zelf ook één van de mooie kanten van pelgrimeren. Je hele
perspectief verschuift. Hoe je tegen dingen aankijkt, hoe je dingen ervaart.
We installeren ons voor de lunch. Op zo’n tocht zorgen we altijd voor een
lunch. Meestal kopen we vooraf in een dorpje wat broodjes, of we vragen
het B&B of hotelletje om een lunch.
Na onze lunch ploeteren we verder. Een huiverende afdaling door de vallei
en een steile klim tussen de weelderige Umbrische heuvels om in drie uur
een andere verplichte stop voor de pelgrim
langs het pad van Franciscus te bereiken:
Pietralunga (566 m), bovenop een heuvel en
ondergedompeld in het groen van de bossen
van de Apennijnen.
Pietralunga is plotseling toch weer een redelijke
plaats. Een belangrijke stop op de veelvuldige
bedevaarten van Francesco van Assisi naar
Gubbio en La Verna. Volgens de traditie sliep
Franciscus meestal in een parochiekerk niet ver
van het stadscentrum. Wij doen het met een
Agritourismo, waar je nog contact kunt hebben
met het authentieke Italië.
Authentiek; dat wil echter ook zeggen, vaak bloedheet, soms kletsnat.

Arnold Spijker
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MARIA-OORD OMMEL
(door Mario Bouwmans)
2019 gaat als jaar de
geschiedenisboeken in waarin de
initiatiefnemers van het herstel van het
processiepark Mariaoord veel tijdrovend
en ingewikkeld werk hebben verzet om
alle wensen waarheid te laten worden.
Het lijkt misschien simpel: je wilt een park weer nieuwe uitstraling
bezorgen, de gebouwen, buitenkerk en openluchtpodium opknappen en
beter bereikbaar maken èn een deel van het park een nieuwe invulling
rondom het thema “Vrede” geven. Dus hop, de handen uit de mouwen en
de schop de grond in: waar wachten we nog op?
Was het maar zo simpel. Er komt zo veel meer bij kijken, er moet zo veel
geregeld en besproken worden, voorbereid, aangepast en uitgewerkt,
daarna vastgelegd in plannen, visies en convenanten. Je moet daarbij zo
vaak en zo lang wachten, bent in veel gevallen afhankelijk van derden en
kunt ook nog niet met onderdelen aan de gang. Over dat alles heen legt
bovendien de financiering - wie is bereid wat bij te dragen? - een
ongemakkelijke mistsluier.
Mocht u nu denken dat de stichting, projectgroep en vrijwilligers in Ommel
moedeloos in de einder zitten te turen, dan berust dat op een vergissing:
ze zijn constant in de weer en vol goede moed. Dat is ook terecht omdat
er een fraai, gedetailleerd en misschien op sommige punten gewaagd
maar zeker haalbaar masterplan ligt. Dat krijgen de betrokkenen ook van
alle kanten te horen, niet in de laatste plaats van experts, beslissers en
potentiële sponsors die vaker met dit soort grote projecten van doen
hebben.
Alle technische zaken die je geregeld moet hebben vóór je aan zo’n
omvangrijke ingreep aan een bestaand rijksmonument begint zijn
inmiddels nagenoeg voor elkaar. Dat heeft veel overleg gekost met
mensen die bijvoorbeeld verstand hebben van bomenonderhoud,
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architectuur, padenaanleg, waterafvoer, maar ook met bewezen
deskundigen op het terrein van het organiseren van (permanente)
exposities tot natuurlijk de vertegenwoordigers aan de beslisserskant, de
vergunning-verstrekkers. Een belangrijke factor in het hele proces –
Monumentenzorg – is op dit moment het Ommelse plan aan het wegen
en komt binnenkort met een finaal oordeel.
Ondertussen legt de gemeente Asten de laatste hand aan de vergunning
voor het kappen van een aantal bomen en het herstellen van het groen in
het park. Als het meezit, worden die ingrepen in het voorjaar van 2020 de
eerste concrete handelingen in het park zelf die voor iedereen zichtbaar
zullen zijn. De komst van een mooi openluchtpodium en de wens om het
park een toekomstige rol te geven als “Park van Vrede” worden nu ook
concreter vorm gegeven door mensen die daar verstand van hebben.
Misschien het cruciaalste onderdeel van alles – de fondswerving – is
inmiddels ook met hulp van een externe deskundige opgestart. Dat
vereist een nauwgezette en specifieke voorbereiding. Je kunt niet zomaar
ergens je hand ophouden. Per fonds of sponsor stellen we een uitgekiend
pakket met informatie samen, zodat ze daar precies weten wat de
bedoeling is en hoe hoog hun verwachte bijdrage zou kunnen uitvallen.
Die fondswerving gaat natuurlijk gepaard met veel ‘masseerwerk’ in de
vorm van gesprekken, toelichtingen, rondleidingen etc., en ook daar gaat
veel tijd overheen.
Wat in het voordeel van de stichting en de projectgroep werkt, zijn alle
inspanningen om op eigen kracht ook geld binnen te krijgen voor het
goede doel. Afgelopen jaar werden er weer diverse acties op touw gezet
om extra eigen middelen in te zamelen, iets dat wordt voortgezet in het
nieuwe jaar. Het levert bij externe fondsen en sponsors een grotere
gunfactor op, is de hoop. Al met al wordt er dus achter de schermen in
Ommel heel hard gewerkt, en met niet aflatend enthousiasme !
Zie ook: www.ommel-info.nl/processiepark .
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AFSCHEID VAN HARRIE LOOMANS
ALS DIRIGENT VAN KERKKOOR ST.CECILIA
Op zondag 24 november heeft de
kerkgemeenschap van Ommel afscheid
genomen van dirigent Harrie Loomans.
Reeds vanaf 1952 is Harrie, - zoals ook
andere familieleden, - nauw verbonden
geweest met het koor van Ommel. In
eerste instantie als voorzanger en vanaf
1962 in de functie van dirigent. Daarbij
kwam in 1970 ook nog het
voorzitterschap van het Gemengd Koor
Sint Cecilia.
In de vele jaren dat Harrie het koor heeft
geleid, droeg hij altijd zorg voor kwaliteit
en een goede sfeer binnen het koor.
Harrie schonk de koorleden vertrouwen
en de koorleden hadden vertrouwen in
hem als dirigent en voorzitter.
Dit gegeven droeg ertoe bij dat het koor nog steeds een hechte
vriendenclub is die met veel plezier zingt in de kerk van Ommel.
Voor zijn grote inzet heeft Harrie in de afgelopen jaren twee hoge
Pauselijke onderscheidingen mogen ontvangen en in 2012 ontving hij het
Mariaschild van Onze Lieve Vrouw van Ommel.
De wil om als dirigent door te gaan is nog steeds bij Harrie aanwezig,
echter de lichamelijke ongemakken belemmeren hem om deze functie
verder uit te oefenen en met pijn in zijn hart is hij moeten stoppen.
De kerkgemeenschap van Ommel is Harrie Loomans veel dank
verschuldigd, en daarom spreken wij een oprecht woord van dank uit.
Wij wensen Harrie alle goeds toe en hopen dat hij als ‘rustend’-koorlid
zich verbonden mag blijven weten met ‘zijn’ koor.
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VOEDSELBANK-INZAMELING
Het is inmiddels een mooie traditie binnen de Franciscusparochie en de
Protestante streekgemeente: het steunen van de Voedselbank.
Dus ook dit jaar zullen we in de Adventstijd weer extra aandacht vestigen
op het inzamelen van levensmiddelen voor de Stichting Voedselbank
Asten-Someren. Deze stichting zet zich in voor huishoudens in Deurne,
Asten en Someren, die om wat voor reden dan ook in financiële
problemen zijn gekomen en daardoor niet meer in hun eerste
levensbehoefte kunnen voorzien. Onze hulp is nog steeds zeer gewenst
en noodzakelijk!
In de dagelijks geopende kerk van Ommel staan manden klaar waar de
producten in gelegd kunnen worden.
De producten waar met name behoefte aan is zijn pastasoorten, rijst,
olijfolie, bakboter, kuipjes margarine voor op brood, suiker,
(pannenkoeken)meel, potten broodbeleg en wasmiddelen.
(Snoep is er voldoende.)
Voor meer informatie kunt u ook eens een kijkje nemen op de
website: www.voedselbankdeurne.nl
Laten we ook dit jaar een groot succes van deze actie maken en zorgen
dat het licht van Kerstfeest ook een beetje gaat schijnen bij mensen die
het moeilijk hebben!
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ZORG VOOR DE ARME MEDEMENS
U weet allemaal dat de economische crisis veel mensen hard heeft
getroffen. Mensen betalen door fouten van de belastingdienst duizenden
euro’s aan deze instantie en moeten noodgedwongen hun huizen uit.
Gescheiden partners weten niet hoe ze rond moeten komen met een klein
beetje weekgeld en ook hun kinderen niet de dupe laten zijn van het
hebben van geen geld. Zeker nu de dure maanden van cadeautjes weer
aanbreekt, wat bij diverse mensen in ons dorp zorgt voor slapeloze nachten
hoe ze het allemaal financieel rondgebreid krijgen.
De armoede is nog steeds aan het groeien en ruim één miljoen mensen in
Nederland leven onder de armoedegrens en moeten een beroep doen op
de voedselbank.
Ik krijg regelmatig aanvragen waarin aan onze parochie om materiële en
financiële ondersteuning wordt gevraagd. Veel mensen hebben gelukkig
nog steeds het goede beeld van onze geloofsgemeenschap voor ogen.
Een gemeenschap die een helpende hand wil bieden aan mensen in nood.
Als kerk proberen wij een helpende hand te bieden op een respectvolle
manier.
Natuurlijk kunnen we dat niet alleen. We zijn gezegend door veel mensen
van goede wil. Toch wil ik ook graag op u een beroep doen, zodat de
helpende hand geboden kan worden aan de diverse noodlijdenden binnen
onze parochie. Met uw geldelijke giften kunnen wij mensen, die onze
kerkelijke hulp en zorg daadwerkelijk nodig hebben, financieel
ondersteunen. Uw bijdrage kunt u, in een gesloten enveloppe, in de
brievenbus van de pastorie (Kerkstraat 2) stoppen.
Wij zorgen voor een concrete bestemming waar hulp ècht gewenst is!
Bij voorbaat dank voor uw giften!
Pastoor Pieter Scheepers
27

VOOR DE 16e KEER:
DE KERSTPAKKETTEN-ACTIE !
De Diaconie-werkgroep van de H. Franciscus Parochie en het Sint
Jorisgilde gaan ook dit jaar weer aan de slag met het verzamelen van
Kerstpakketten voor de minima in Asten. Dat gebeurt in loyale
samenwerking met Onis Welzijn en de Astense PLUS-supermarkt.
Wanneer ?

Op vrijdag 13 december van 9.00 uur tot 17.00 uur
en op zaterdag 14 december van 10.00 uur tot 16.00 uur.

En hoe ?
Duidelijk zichtbaar in de PLUS-supermarkt kan men kiezen uit een
twintigtal producten die zijn afgestemd op de ontvangers van de
pakketten. De keuze is vrij: losse artikelen zijn welkom, maar men kan
ook kiezen voor een pakket van € 5,= dan wel van € 10,=, kant en klaar.
Na afrekening aan de kassa worden de artikelen ingenomen door leden
van het Gilde.
In de week daarop worden de pakketten gereed gemaakt en verspreid,
zodat ruim voor de feestdagen onze minima weer verblijd kunnen worden.
Ook dit jaar wordt gestreefd naar het samenstellen van 100 pakketten,
maar de jaarlijkse inbreng van de Paters zullen wij node moeten missen dus . . .
Als iedereen een handje helpt kan het ook dit jaar voor de minima
een ZALIG KERSTMIS zijn. En dat wensen we iedereen ook toe !
De Diaconale Werkgroep
van de H. Franciscusparochie
en het Sint Jorisgilde Asten.
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KERSTMUZIEK IN ASTEN - 2019
Harmonie St. Cecilia uit Asten vierde in 2019 haar 125-jarig jubileum. Op
zondag 13 januari opende de vereniging het feestjaar in de Heilige Maria
Presentatiekerk met een speciale H. Mis. Het jaar wordt eveneens in de
kerk afgesloten met een Kerstconcert op zondagmiddag 22 december.
De beide jeugdorkesten van de harmonie nemen het grootste gedeelte
van het concert voor hun rekening. Onder leiding van Sophie de Ruijter
en Lieke Krantzen brengen de kinderen verschillende kerstliedjes ten
gehore. Voor de kinderen – en ook voor de volwassenen – is het heel
bijzonder om in de mooie kerk met prachtige akoestiek te spelen.
Het A-orkest, onder leiding van Alex Rutten, verzorgt het laatste gedeelte
van het concert, waarbij de laatste nummers samen met de jeugd zijn.
Het concert begint om 14.00 uur en is ongeveer om 15.30 uur
afgelopen. De entree is gratis, iedereen is welkom.
Het aangekondigde Kerstconcert van Puur Sangh, dat gepland stond
voor 22 december, ’s middags om 15.00 uur, kan helaas geen doorgang
vinden, omdat Puur Sangh momenteel geen vaste dirigent heeft.
Wel zal Puur Sangh op 22 november aan de H.Mis van 11.00 uur haar
medewerking verlenen door tijdens de mis Kerstliederen te zingen onder
leiding van de interim-dirigent Ton Slegers.
Dankzij de medewerking van Ton kan het op 4 mei geplande Requiem
van Mozart (in het kader van de 75e Nationale Herdenking) wel doorgang
vinden.
Tweede Kerstdag:
Het Astens Mannenkoor (AMK) zal ook dit jaar de H.Mis van Tweede
Kerstdag 11.00 uur opluisteren met feestelijk gezang. Na de viering zal
het koor nog enkele Kerstnummers ten gehore brengen.
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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 € 7,40. Dat is inclusief een
gratis, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen
ophangschild, met aan de ene kant een
mooi natuurlandschap en aan de andere
kant een kunstwerk. Hier 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 v.d. Ven - Neervens Offermansstraat 32 Lierop tel. 0492 – 331418
Van harte aanbevolen !

EERSTE H.COMMUNIE IN HEUSDEN
Op Hemelvaartsdag, 21 mei 2020, om 12.00 uur vindt de Eerste Heilige
Communieviering plaats in de H. Antoniuskerk in Heusden. Doordat de
communieviering om de 2 jaar is in Heusden, worden de kinderen van
groep 3 ook uitgenodigd om mee te doen. De Presentatieviering zal
plaats vinden op zaterdag 28 maart 2020 om 18.30 uur.
Wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, stuur dan
vóór 24 oktober 2019 een mail met naam en adresgegevens naar
tolokleinzieverink@hetnet.nl. U ontvangt dan verdere informatie over de
ouderavonden en de voorbereidingsbijeenkomsten, en kunt u zich
opgeven als hulp bij verschillende activiteiten.
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EERSTE H.COMMUNIE
EN VORMSEL IN OMMEL
In 2020 willen wij graag de Eerste Heilige Communie en het vormsel laten
plaatsvinden in de kerk van Ommel.
De eerste heilige Communie is bedoeld voor de kinderen uit groep 4 en 5
van de basisschool. De voorbereiding op de Eerste Communie zal plaatsvinden in Asten en bestaat slechts uit 1 hele dag: zaterdag 14 maart
2020. De Communieviering (en het oefenen) zal plaatsvinden in de kerk
van Ommel zelf. De communiedatum zal samen met de ouders van de
communicanten worden bepaald. U kunt u kind reeds aanmelden bij
kapelaan Harold van Overbeek (tot 31 december 2019).
Het vormsel wordt toegediend aan de kinderen van groep 7 en 8 van de
basisschool en kinderen uit de 1ste klas van het voortgezet onderwijs. De
voorbereidingen op het vormsel zullen plaatsvinden in Asten. Wanneer er
minstens 10 vormelingen in Ommel zijn die het vormsel willen ontvangen,
kan het vormsel namens de bisschop in de kerk van Ommel worden
toegediend (datum wordt in overleg met de vormheer bepaald). Echter,
wanneer er minder vormelingen zijn, is op 29 mei 2020 om 18.30 uur de
toediening van het Vormsel in de kerk van Asten. U kunt uw kind reeds
opgeven bij kapelaan Harold van Overbeek (tot 31 december 2019.)
Vragen of opmerkingen: neem gerust contact op: tel. 0493-691415 of
ommel@rkfranciscus.nl. De kapelaan staat u graag te woord !
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FOTO-TENTOONSTELLING
MARIA-PELGRIMSOORDEN – IN OMMEL
Vanaf zaterdag 30 november is in de kerk O.L. Vrouw Presentatie van
Ommel een tentoonstelling te zien van foto’s van Mariapelgrimsoorden in
Nederland, Vlaanderen en Duitsland. De foto’s zijn veelal gemaakt door
Paul Spapens. Ze staan in een door hem geschreven reisgids naar
Mariapelgrimsplaatsen. Ommel is een van de pelgrimsoorden die in dit
boek zijn beschreven. Paul Spapens is als schrijver gespecialiseerd in
volksdevotie.
De tentoonstelling in de kerk van Ommel geeft een kleurrijk beeld van
twaalf pelgrimsoorden. Er zijn hele bekende bij, zoals Scherpenheuvel in
Vlaanderen en Kevelaer in Duitsland. Minder bekend, maar zeker zo
bijzonder, zijn pelgrimsoorden als ‘Maria met de Inktpot’ in Aardenburg
(Zeeuws-Vlaanderen) of ‘Maria Hertogin van Drenthe’, de enige
Mariabedevaartplaats in deze provincie. De expositie is tot en met de
eerste week van januari gratis te bezoeken.

Pelgrims door het Limburgse land onderweg naar Moresnet in België.
Foto: Wino Winkens.
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VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE
Zaterdag:
18.00 uur
18.00 uur
19.00 uur !!!
19.00 uur

Someren-Eind (D’n Einder)
Ommel
Heusden: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Gewijzigd tijdstip !
Eegelshoeve (Someren)

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

Ommel
Someren-Dorp
Lierop
Kapel Sluis XIII: Woord- en Communieviering
Asten

Maandag:
8.00 uur
8.30 uur
10.30 uur
18.30 uur

Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
Eucharistieviering Zorgcentrum De Lisse, 3e verdieping
Eucharistieviering Sonnehove

Dinsdag:
8.00 uur
8.30 uur
9.30 uur

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

Woensdag:
8.00 uur
8.30 uur

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

Donderdag:
8.00 uur
8.30 uur
18.30 uur

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

Vrijdag:
8.00 uur
8.30 uur

Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
Eucharistieviering 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 !)
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DE INVULLING VAN DE VIERINGEN
Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.
Koren zijn vermeld voor zover bekend.
Zaterdag 14 december
18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
19.00 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve
Zondag 15 december
9.30 uur Ommel

3e zondag van de Advent
Eucharistieviering - Zegening Kerstkindjes
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering

Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
- Zegening Kerstkindjes
9.30 uur Someren
Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII Viering
11.00 uur Asten
Eucharistieviering - Mariakoor.
Zaterdag 21 december
4e zondag van de Advent
18.00 uur Ommel
Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind Eucharistieviering
19.00 uur Heusden
Woord- en communieviering
19.00 uur Eegelshoeve
Eucharistieviering
Zondag 22 december
9.30 uur Ommel
Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
9.30 uur Someren
Woord- en communieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII Viering
11.00 uur Asten
Eucharistieviering - AGK Puur Sangh
14.00 uur Asten
Kerstconcert - Harmonie St.Cecilia
Dinsdag 24 december
Kerstavond
8.30 uur Ommel
Eucharistieviering
17.00 uur Someren
Eucharistie/Nachtmis
17.00 uur Someren-Eind Kerstnachtmis
18.30 uur Asten
Kindergebedsdienst - Jong Nederland
19.00 uur Heusden
Herdertjesviering voor de kinderen
19.00 uur Ommel
Gezinsviering met zang van “Firamente” uit Ommel
21.00 uur Asten
Eucharistieviering - Jozefkoor
21.00 uur Ommel
Nachtmis - Kerkkoor St.Cecilia
21.00 uur Heusden
Woord- en communieviering - Kerkkoor
Woensdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis
9.30 uur Ommel
Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur Someren
Eucharistieviering - Combo-Cantorij
11.00 uur Asten
Eucharistieviering - Mariakoor
11.00 uur Heusden
Eucharistieviering - Kerkkoor
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Donderdag 26 december
9.30 uur Ommel
11.00 uur Asten
11.00 uur Heusden
11.00 uur Someren-Eind
Zaterdag 28 december
18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
19.00 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve
Zondag 29 december
9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten
Dinsdag 31 december
8.30 uur Ommel
18.30 uur Asten
19.00 uur Ommel
Woensdag 1 januari
9.30 uur Ommel
Zaterdag 4 januari
18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
19.00 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve
Zondag 5 januari
9.30 uur Ommel

Tweede Kerstdag
Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Eucharistieviering - Astens Mannenkoor
Kerstconcert
Eucharistieviering
Heilige Familie
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Eucharistieviering
Viering
Eucharistieviering - Jozefkoor: Afscheid dirigent.
Oudjaarsdag
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Mariakoor
Eucharistieviering met samenzang
Nieuwjaarsdag
Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Driekoningen / Openbaring des Heren
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en communieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Na afloop koffie en thee voor iedereen.
9.30 uur Someren
Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII Viering
11.00 uur Asten
Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 11 januari
Doop des Heren / 1e zondag door het jaar A
18.00 uur Ommel
Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind Eucharistieviering?
19.00 uur Heusden
Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur Eegelshoeve
Eucharistieviering
Zondag 12 januari
9.30 uur Ommel
Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur Someren
Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII Viering
11.00 uur Asten
Eucharistieviering - Jozefkoor
Na afloop koffie en thee voor iedereen.
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Zaterdag 18 januari
18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
19.00 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve
Zondag 19 januari
9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten
Zaterdag 25 januari
18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
19.00 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve
Zondag 26 januari
9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten
Zaterdag 1 februari
18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
19.00 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve
Zondag 2 februari
9.30 uur Ommel

2e zondag door het jaar A
Eucharistieviering
Eucharistieviering?
Woord- en communieviering - Amicitia
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Zangkoor St.Antonius uit Heusden
Eucharistieviering
Viering
Eucharistieviering - Mariakoor
3e zondag door het jaar A
Eucharistieviering
Eucharistieviering?
Eucharistieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering

Eucharistieviering - Mariakoor uit Asten
Eucharistieviering
Viering
Eucharistieviering - Gemengd koor “Stage Fright”
4e zondag door het jaar A
Eucharistieviering - Blasiuszegen
Eucharistieviering?
Woord- en communieviering - Erato
Eucharistieviering
Opdracht van de Heer in de tempel
Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Blasiuszegen - Na afloop koffie en thee voor iedereen.
9.30 uur Someren
Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII Viering
11.00 uur Asten
Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 8 februari
5e zondag door het jaar A
18.00 uur Ommel
Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind Eucharistieviering?
19.00 uur Heusden
Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur Eegelshoeve
Eucharistieviering
Zondag 9 februari
9.30 uur Ommel
Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur Someren
Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII Viering
11.00 uur Asten
Eucharistieviering - Jozefkoor
Na afloop koffie en thee voor iedereen.
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Zaterdag 15 februari
18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
19.00 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve
Zondag 16 februari
9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten
Zaterdag 22 februari
14.11 uur Ommel
18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
18.30 uur Asten
19.00 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve
Zondag 23 februari
9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten
Woensdag 26 februari
8.30 uur Ommel
19.00 uur Heusden
19.00 uur Ommel
19.30 uur Asten
Zaterdag 29 februari ! ! !
18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
19.00 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve
Zondag 1 maart
9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten

6e zondag door het jaar A
Eucharistieviering
Eucharistieviering?
Woord- en communieviering - In Between
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Eucharistieviering
Viering
Eucharistieviering - Mariakoor
Carnaval / 7e zondag door het jaar A
Eucharistieviering - Blaaskapel d’Ommelaers
Eucharistieviering
Eucharistieviering?
Woord- en Gebedsdienst - Vocal Surprise
en Asteiner Blaoskapel
Woord- en communieviering - Carnavalsvereniging
Eucharistieviering
Eucharistieviering - Mariakoor
Eucharistieviering
Viering
Eucharistieviering - Jozefkoor
Aswoensdag
Eucharistieviering
Woord- en communievering Kerkkoor en Uitvaartbegeleidingsgroep
Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Woord- en Gebedsviering - Mariakoor
1e zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Eucharistieviering?
Woord- en communieviering - Nota Feliz
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering
Eucharistieviering - Mariakoor
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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
dinsdag
10.15 - 10.30 uur
Kapelaan v. Overbeek
0493 - 691415
Spoed: 06 - 12192197
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: secretariaat@rkfranciscus.nl
De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel.
Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.
Kosten € 12,50 per intentie. Toevoeging van maximaal 4 namen bij een
intentie is mogelijk voor een meerprijs van € 2,50 per naam.
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 zaterdag
9.00 – 18.00 uur wintertijd
9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag
10.15 – 18.00 uur wintertijd
10.15 – 19.00 uur zomertijd
Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:
Maandag t/m zaterdag
9.00 – 18.00 uur wintertijd
9.00 – 19.00 uur zomertijd
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 16, Someren
Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer.
Dit loopt voortaan via Asten.
E-mail
lambertus@rkfranciscus.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.

De redactie wenst u allen
een mooie Advent, een Zalig Kerstfeest
en een voorspoedig 2020 !
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