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Parochieblad Angelus is een deel-parochieblad van de H. Franciscus-
parochie Asten-Someren. 
Het blad wordt 5 of 6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die 
zich hiervoor opgegeven hebben, maar ook per E-mail verzonden. 
Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis en/of verzending 
per E-mail, dan kan dat via het mailadres van de redactie. 
U kunt het parochieblad ook vinden op de parochiewebsite, achter in de 
kerk en bij enkele verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel. 
  
De volgende editie verschijnt begin april 2020. 
Kopij aanleveren kan uiterlijk 23 maart 2020 
per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com . 
Aanlevering vóór de kopijdatum wordt op prijs gesteld. 
De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag. 
Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline 
worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen. 
Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking. 
 
Kopij graag als Word-bijlage bij uw mail aan de redactie voegen.  
Foto’s zijn welkom, als losse bijlage of ingevoegd in een Word-document. 
Schema’s mogen in Excel worden aangeleverd. 
Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om 
een gesprek vragen. 
Iedereen die berichten of andere gegevens (b.v. de liturgische planning) 
aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid 
en volledigheid daarvan, en dient dus ook zelf zorg te dragen voor 
afstemming met eventuele andere betrokkenen. 
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, 
aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren. 
 
Planning (wijzigingen voorbehouden):    Kopijdatum    Uitgave 
Goede Week / Pasen      23 maart   3 april 
Pinksteren / Zomer       25 mei   5 juni 
Herfst         21 september  2 oktober 
Advent        30 november 11 december 
 
                       Jaargang 15 – uitgave 17 februari 2020 
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De jaarlijkse Veertigdagentijd 
nodigt ons uit om eens met God 
naar ons leven te kijken.  
We stellen onszelf heel eerlijk de 
vraag of ik voldoende aandacht 
heb voor mijn band met God, voor 
mijn band met mijn medemensen 
en of ik wel leef zoals God mij 
heeft bedoeld.  
We noemen het een tijd van 
bekering. Dat kan een zwaar 
woord lijken maar toch is het zo. 
Waar moet ik me meer keren naar 
God? Waar moet ik me meer 
keren naar mijn medemensen? 
Waar moet ik me meer keren naar 
mezelf? 
Toen ik nadacht over dat ‘meer 
keren naar mezelf’, zodat ik leef 
zoals God me heeft bedoeld, 
moest ik denken aan een mailtje 
met mooie inhoud, dat ik onlangs 
kreeg. Het mag ons eens de 
vraag stellen of ik daar iets kan 
van leren voor mijn eigen leven. 

“Een man van 92 jaar, klein,  
zeer trots, goed gekleed en goed 
geschoren, elke ochtend om acht 
uur op, zijn haren keurig gekamd, 
verhuist vandaag naar een 
bejaardenhuis. Zijn vrouw was 

pas overleden, en daarom moet 
hij verhuizen. 
Na vele uren te hebben gewacht 
in de wachtkamer, glimlacht hij 
vriendelijk wanneer men hem zegt 
dat zijn kamer klaar is.  
Als hij zich met zijn rolstoel naar 
de lift beweegt, beschrijf ik hem de 
kleine kamer met het doek dat 
voor het raam hangt en dat dient 
als gordijn.  
 

“Ik vind het heel mooi”, zegt hij 
met het enthousiasme van een 
jongen van acht jaar, die net een 
jong hondje heeft gekregen. 
“Mijnheer Winst, u heeft nog niet 
eens de kamer gezien, wacht 
eerst eens even.” 
“Dat heeft er niets mee te maken”, 
zegt hij. “Geluk is iets dat je van 
tevoren kiest. Of ik mijn kamer 
mooi vind, hangt niet af van de 
meubels of van de decoratie. 
Dat hangt eerder af van hoe ik 
dingen waarneem.” 
“Ik heb al in mijn hoofd besloten 
dat ik mijn kamer mooi vind. Het is 
een beslissing die ik elke ochtend 
neem als ik wakker word.”    
“Ik heb de keuze om de hele dag 
in bed te blijven liggen en alle 
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moeilijkheden te gaan tellen van 
mijn lichaamsdelen waarmee ik 
problemen heb, òf opstaan en de 
hemel bedanken voor de 
lichaamsdelen die wel werken.”  
“Elke dag is een cadeau, en zolang 
ik mijn ogen kan openen, richt ik 
mij op de nieuwe dag en denk ik 
aan alle gelukkige herinneringen 
uit mijn leven.” 

Hoe dikwijls morren we naar God 
en onze medemensen over dingen 
die moeilijk zijn in ons leven? 
Hoe snel zien mensen niet meer 
het licht als er enkele donkere 
wolken aan de hemel zijn?  
Hoe dikwijls zeggen we dan niet te 
denken dat God en iedereen ons in 
de steek heeft gelaten? 
Die moeilijkheden van het leven 
van elke dag staan ook dikwijls 
onze band met God, ons bidden en 
onze goede omgang met onze 
medemensen in de weg.  

Op onze weg naar Pasen 
mogen we opstaan met de 
Heer, opstaan uit alles wat ons 
neerdrukt en uit het verhaal 
van die oude man leren goede 
dingen te zien in elke 
levenssituatie.  
Of zoals onlangs bij een 
uitvaart werd verteld: er zijn 
overal bloemen, maar je moet 
ze wel willen zien. En in en 
rondom de kerk lagen overal 
narcissen en tulpen ! 

        Pastoor Pieter Scheepers 
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Mag jij wel op Facebook? 
Mag jij ook bier drinken? 
Ik moet soms heel hard lachen als jongeren mij zulke vragen stellen. 
Kennelijk hebben veel jongeren nog een heel ouderwets beeld van een 
pastoor… 
Ja, gelukkig mag ik bier drinken… en wijn ook… net als Jezus… 
En ja, ik mag ook op Facebook ! 
Sterker nog, onze paus Franciscus stimuleert de pastores juist om meer 
gebruik te maken van social-media. Het is namelijk een perfecte manier 
om onze boodschap onder de mensen te brengen. Ik hoor vaak terug dat 
mijn Facebookvrienden mijn preek gelezen hebben. Het bereik van je 
boodschap is door social-media groter dan alleen op de preekstoel. 
Ik vind Facebook en ook Instagram heel erg leuk. Ik volg de mensen ook 
uit mijn vorige parochies. Ik zie kinderen mooie volwassen mensen 
worden. Ik lees over ziekte en teleurstelling. Ik zie dat jongeren een kindje 
gekregen hebben en ik lees hoe mensen worstelen met levensvragen, 
ziekte of sterven. Door social-media blijf je een band houden met de 
mensen uit je vorige parochies, maar ook met mensen uit je jeugd of met 
familie die je anders ook niet zo vaak ziet of spreekt. 
Facebook geeft letterlijk een gezicht aan veel mensen en hun 
bezigheden. Op deze manier kun je als kerkgemeenschap ook nabij zijn 

en van je laten horen. Al is het maar 
door een felicitatie te sturen bij een 
verjaardag, geboorte van een kind of 
op andere bijzondere momenten. 
Ja, Facebook is een mooi medium, 
al moet ik wel zeggen dat een biertje 
drinken en echte ontmoetingen nog 
altijd mijn voorkeur hebben ! 
 

Pastoor Pieter Scheepers 

 

De pastoor is op Facebook te vinden als “Pastoor Pieter Scheepers”, 
de parochie als “Franciscusparochie”.  
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U heeft ongetwijfeld weleens gekeken naar deze 
serie. In “Temptation Island” gaan vier koppels 
een wat genoemd wordt "ultieme relatietest" aan 
door veertien dagen lang, gescheiden van 
elkaar, door te brengen in het gezelschap van 
tien verleiders en verleidsters op een tropisch 
eiland. Er is avond na avond een open bar, er 
zijn dates op exclusieve plekken en bij het 
kampvuur krijgen de partners beelden van 
elkaar te zien. De centrale vraag is of hun relatie sterk genoeg is en ze de 
verleidingen kunnen weerstaan. 
In onze maatschappij zijn er genoeg verleidingen: roken, drinken, second 
love, lekker eten, uitgaansmogelijkheden, vakanties enz. Voor ons lijkt het 
vaak allemaal maar gewoon dat het er is. Bij een goed glas bier wordt er 
vaak over deze verleidingen gepraat, en laten we wel wezen: het is de jus 
van het leven, de kers op de taart, en het maakt het leven waard om 
geleefd te worden. 
 

Weerstand bieden aan verleidingen... Waarom zou je? Het is er nou 
eenmaal, en waarom zou je er dan geen gebruik van maken?  
“Als ik wil kan ik hendig een tijd zonder………” 
Een uitspraak die u wellicht bekend in de oren klinkt. 
Is het dan echt zo “hendig” om een tijdje zonder ………. te doen? 
Is het zo “hendig” om het een tijdje vol te houden?  
Waarom doe je het dan niet, als het zo “hendig” is? 
Bij die laatste vraag wordt het meestal wat stil. Je hoort dan allerlei 
uitvluchten om datgene wat zo “hendig” is niet te hoeven doen. 
Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die proberen een maand lang 
in november niet te roken. Reclame en aandacht genoeg in de media.  
Of wat dacht u van “dry-january”? Het is tegenwoordig een hot item om 
verleidingen te weerstaan, omdat het allemaal zo “hendig” is. 
Misschien een ideetje voor de komende vastentijd? 
Dan kun je met recht met Pasen onder het genot van een pilske en een 
sigaretje zeggen dat het voor jou “hendig zat” was om 40 dagen 
verleidingen te weerstaan !    
           Jack Swaanen 
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“Memento mori...”, 
“Gedenk dat ge zult sterven…” 
- Iets als dit krijg je te horen als je 
met Aswoensdag het Askruisje 
ontvangt. Die gedachte neem je 
dan ook meteen mee de Veertig-
dagentijd in. “Gedenk dat ge stof 
zijt en tot stof zult wederkeren”. 
Het is confronterend om erbij stil 
te staan. Het zet alles in een 
ander perspectief. Sommige 
dingen doen er ineens minder toe, 
andere meer. Wat wil je bereiken, 
wat wil je nog beleven hier op 
aarde? Wat wil je nalaten aan de 
mensen die na je komen? Wat wil 
je dat ze over je zeggen? Zo’n 
bezinningsperiode is best goed. 
Al is er ook niets mis met tijden 
waarin je vooral niet vergeet te 
leven ! 
 

Je voelt in je leven vaak een 
tweedeling; waarschijnlijk meer-
dere. Er is een periode vóór,  
en een periode ná die ene 
gebeurtenis. Voor of na de 
ontmoeting met de liefde van je 
leven, de geboorte van je 
kinderen, hun vertrek uit huis, dat 
ene sterfgeval. Maar ook: voor of 
na één of andere keuze, of voor 
of na het moment dat je tot geloof 
kwam. Ik las onlangs dat iemand 
zelfs zei dat je eigenlijk twee 
levens hebt: het leven vóór het 

moment waarop je echt begon te 
beseffen dat het eindig is en het 
leven daarna. Vanaf dat moment 
ga je hoe dan ook anders in het 
leven staan. 
 

Het is mooi hoe treffend de Bijbel 
sommige dingen beschrijft. Zelfs 
voor de dood zijn poëtische 
woorden gevonden. “Mensen, 
hun dagen zijn als het gras.  
Zij bloeien als bloemen in het 
open veld. Dan waait de wind… 
en zij zijn verdwenen”.  

                
Soms lijkt het of wij en onze 
drukte heel wat voorstellen.  
Maar in werkelijkheid zijn we zo 
kwetsbaar als een bloem die elk 
moment af kan vallen. Dit lied is 
gebaseerd op Psalm 103 (RK), 
geschreven door David rond 1000 
voor Christus. Vier eeuwen later 
citeerde Jesaja de Psalm in een 
mijmering over het herstel van 
Jeruzalem - nog vóór het begin 
van de Babylonische Ballingschap  
(Jes. 40,5-8).  
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een Pasen, maar voor het koor 
waarschijnlijk niet. 
 

We zijn net stofjes in de wind. 
“All we are is dust in the wind” ! 
Waar we samen leven en werken 
is een hoopje stof bij elkaar 
gewaaid. Door Gods Geest, dat 
dan weer wel. Maar droogt het uit, 
dan waait het weer uit elkaar. 
En zie je dat aankomen, dan 
onthoud je de laatste woorden  
die gezegd worden. 
De laatste woorden die wij als 
Ensemble zongen waren  
“In saecula”: in eeuwigheid. 
Daarin ligt meteen de hoop voor 
ons allemaal. Want de stofjes die 
wij zijn, zijn kostbaar in Gods 
ogen. De bloemen zijn met zorg 
door Hem gekleed. En het Pasen 
van Jezus staat borg voor een 
Pasen voor ons. Dat alle oud-
koorleden van de mensheid straks 
in eeuwigheid, met de engelen, 
lofliederen mogen zingen voor 
Gods troon is mooi meegenomen. 
En wie nog niet kan zingen zal het 
daar wel snel leren. 
Want bij God is 
volledige vrijheid en 
vreugde en kracht, 
en die engelen 
hebben alle geduld 
van de wereld. 

En wij mogen de Psalm en de 
profeet allebei citeren - 2020 jaar 
ná Christus. 
 

Maar goed, zo’n bezinnings-
moment is dus nuttig. Je gaat veel 
van wat je hebt en kunt meer 
waarderen. Alsof je jezelf eerst 
een berg opsjouwt om te kunnen 
zien hoe mooi het beneden in het 
dal eigenlijk is. Die ervaring kun je 
ook spontaan krijgen als er iets 
ernstigs in je omgeving speelt. 
En dat kennen we allemaal. 
 

We zijn kwetsbaar, tijdelijk, eindig 
en in elk opzicht beperkt. Wij, 
maar ook de groepen waarin we 
leven en werken. Een gezin gaat 
ooit uiteen. Het bedrijf waar je 
werkt kan failliet gaan. Je kerk 
kan dicht gaan. En je koor kan uit 
elkaar vallen. 
Dat laatste heb ik onlangs aan 
den lijve ondervonden. Nee,  
het is niet te vergelijken met een 
sterfgeval - maar toch ook weer 
wel. Er is een gemis ontstaan.  
De laatste viering en het laatste 
concert waaraan het Gregoriaans 
Ensemble heeft meegewerkt 
leken heel gewoon. Maar ze 
voelden nogal weemoedig. 
Misschien klònken ze zelfs wel 
weemoedig ! Er hing een soort 
dreiging achter de gezangen, een 
beetje zoals in de vieringen van 
Palmpasen en Witte Donderdag. 
“Nog even, dan is het voorbij”. En 
voor de leden komt er wel weer 
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Stof. 
 

Veertig dagen 

alleen in de woestijn, 

alleen 

met sterren en stof zó fijn. 

Het kruipt in m’n huid, 

ik adem het in, 

en mijn herinnering 

ademt de zin: 
 

'Stof ben je, en tot stof keer je terug'. 
 

Liggend op mijn rug 

tuur ik hoog verre 

naar het web van sterren, 

adembenemend ! 
 

Ik haal adem, 

adem stof, 

sterrenstof. 

 
Arnold de Boer 
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Twee jaar geleden (oktober 2018) 
zijn we in de H. Maria-Presentatie 
-kerk begonnen met het weer 
tevoorschijn halen van de 
weggekalkte muurschilderingen. 
De muurschilderingen zijn in de 
zestiger jaren onder een laag verf 
verdwenen. Na het tweede 
Vaticaans concilie, begin zestiger 
jaren, waarin, onder andere, 
besloten werd dat een en ander in 
de kerk soberder moest worden, 
werden op verzoek van de 
toenmalige deken/pastoor van 
Pelt, de muurschilderingen 
overgeschilderd.  

Persoonlijk heb ik dat altijd 
jammer gevonden. 
Zelf kom ik al mijn 
hele leven in deze 
kerk en sinds ik in 
2001 koster werd 
heb ik het idee  
gehad om ooit te 
proberen om de 
muurschilderingen 
weer tevoorschijn 
te laten komen.  
Om allerlei redenen 

lukte het pas een paar jaar 
geleden om hiervoor draagvlak te 
vinden in de persoon van pastoor 
Pieter Scheepers. Een van zijn 
collega-priesters (pastoor René 
Aarden) had ervaring met 
muurschilderingen, en met zijn 
advies zijn we aan de slag 
gegaan. Met de werkgroep 
vrijwilligers, bestaande uit Els 
Haasen, Marco Kleuskens, Dorota 
Tomaszewska, Roman 
Tomaszewski en Pieter Slegers 
zijn we als eerste begonnen op 
het priesterkoor waar Bijbelse 
figuren tevoorschijn kwamen. 
Dit was net voor Kerst 2018 klaar. 
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Daarna zijn we verder  
gegaan aan de schilderingen 
boven de biechtstoelen. Hier 
kwamen mooie dierenfiguren 
met bijbehorende tekst 
tevoorschijn, welke de zeven 
hoofdzonden symboliseren. 

1e  De pauw: “Hovaardigheid”   
     (ijdelheid, hoogmoed) 
2e  De ekster: “Gierigheid” 
     (hebzucht) 
3e  De leeuw: “Onkuischheid”  
     (oude spelling) 
4e  De kalkoen: “Nijdigheid”  
     (afgunst, jaloezie) 
5e  De vos: “Gulzigheid” 
     (vraatzucht) 
6e  De wesp: “Gramschap” 
     (wraak, woede) 
7e  De schildpad: “Traagheid” 
     (gemakzucht, luiheid)  

Toen dat klaar was zijn we weer, 
op de hoge steiger, verder 
gegaan aan de voorkant van het 
priesterkoor. Na de zomer-
vakantie waren de muren van de 
bijsacristie en sacristie aan de 
beurt. Prachtige taferelen 
kwamen hier tevoorschijn. Boven 
de deur van de bij-sacristie is de 
H.Jozef te zien met de tekst: 
“H.Jozef steun der huisgezinnen”. 

Aan de andere zijde, boven de 
deur van de sacristie, zien we de 
H.Maria afgebeeld met de tekst: 
“H.Maria troosteres der 
bedrukten”. In het vlak daarnaast 
zien we het mooiste van alle 
muurschilderingen namelijk de 
kroning van Maria in de hemel. 
Als Maria na haar overlijden in de 
Hemel aankomt wordt ze 
gekroond als koningin van hemel 
en aarde. Prachtig uitgebeeld met 
daarboven de H. Drie-eenheid (de 
Heilige Geest in de vorm van een 
duif, God de Vader en de Zoon 
Jezus Christus). 

Aan de andere zijde in het vlak 
naast de bijsacristie zijn we veel 
beschadigingen tegengekomen. 
De oorzaak hiervan moeten we 
zoeken in de gebeurtenissen 
tijdens de tweede wereldoorlog. 
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In 1944, bij de bevrijding van 
Asten, is de kerk zwaar 
beschadigd geraakt vanwege 
beschietingen met granaten *).  
De beschadigde muur met 
bijbehorende schildering laten we 
in deze staat, omdat ook dit 
behoort tot de geschiedenis van 
onze H. Maria Presentatiekerk.  

Op dit moment zijn we aan het 
kijken of we eventueel nog meer 
schilderingen kunnen ontdekken. 
Eind februari komt de hoge 
steiger weer in de kerk te staan 
en gaan we verder onderzoek 
doen. Waarschijnlijk aan de 
voorzijde van het middenschip, 
waarna we in het voorjaar ons 
project gaan afronden. Hiermee 
heeft onze kerk weer wat meer 
het oorspronkelijke karakter 
teruggekregen en 
mogen we gerust 
onze kerk  
“de kathedraal van 
 de Peel” noemen.   

Mocht er nog iemand zijn die 
zeker weet (d.m.v. oude foto’s of 
herinneringen) waar de oude 
muurschilderingen nog ergens 
verborgen zijn, dan horen wij dat 
graag. 

Met vriendelijke groet, 

                            Jan Coolen 

 

*) Toevoeging van de redactie: 
de granaten hadden een enorm 
gat geslagen in de kooromgang. 
Dit ging met zo’n geweld gepaard 
dat men de kandelaars van het 
hoogaltaar (op dezelfde plaats als 
het huidige Sacramentsaltaar) 
achter in de kerk terug vond, o.a. 
in de huidige gedachteniskapel ! 
Aldus koster Henk Verspeek sr. . 
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Beste Wim, 

Na jarenlang trouw 
ons Jozefkoor te 
hebben gedirigeerd 
neem je vandaag 
afscheid.  
Ik heb jou in de 
4 jaar dat ik nu 
pastoor van Asten 
ben mogen leren 

kennen als een iemand met een nooit aflatende zorg voor de vieringen. 
Je was er immers altijd en het lijkt voor veel mensen zo gewoon maar dat 
is het niet. Trouw kwam je naar de repetities en de vieringen vanuit het 
mooie Beek en Donk om onze Missen muzikaal in te vullen. 
In alles ben blijf je enorm bescheiden. Hoogmoed is iets waar jij niet van 
weet. Je treedt nooit autoritair op en past je aan waar nodig. En dat na 
zoveel jaar ! Een dirigent in hart en nieren. Een begeleider van hoog 
niveau. Eentje die weet waar hij voor staat en die taak met grote inzet 
vervult.  Een dirigent  waar we trots op zijn…… Trots vanwege je 
muzikaliteit, vanwege je betrokkenheid maar vooral vanwege de manier 
waarop je al die jaren bij ons bent geweest. 
Voor al die trouwe inzet voor onze parochie wil ik je heel hartelijk danken 
en ik hoop dat ons cadeau uiting geeft aan dat wat wij voor je voelen. 
“Verbondenheid en dank”, twee kernwoorden die we je graag mee willen 
geven. Moge onze parochiespeld daar het symbool van zijn ! 
Ik wens je rustige, gezonde en vreugdevolle jaren toe ! 
Dat het jou en allen die je dierbaar zijn bijzonder goed mag gaan! 

Als besluit van deze viering leidde interim-dirigent Max Vogels de zang 
van een waardig afscheidslied voor Wim. Het St.Jozefkoor zingt nog even 
door, in afwachting van een fusie met het Mariakoor.– Redactie. 
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Zin in een kopje koffie of thee? 
Zin om te buurten? 
Zin om andere mensen te ontmoeten? 
Zin in wat gezelligheid? 
Welkom ! 
Iedere eerste vrijdag van de maand op het parochiecentrum, 
Kerkstraat 4 in Asten. 

Tussen 10.30 en 12.00 uur staat de koffie of thee voor u klaar ! 
En bij mooi weer . . .  in de tuin van de pastorie ! 
Geen drempels en geen leeftijdsgrens !  

De datums zijn:   
7 februari,  6 maart,  3 april, 1 mei,  5 juni,  3 juli, 
7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december 2020. 

Een hartelijke groet,   Jet Bilsen   06-52452218 
        Rien Coolen  06-38035983 
       Jacqueline van Lier 06-23845025  

 

Op de eerste koffie-ochtend in februari kwamen maar liefst 25 mensen ! 
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Omdat door het jaar heen verschillende koren de plechtigheden in de 
kerk van Ommel verzorgen, is er rechts vooraan in de kerk een nieuwe 
kooropstelling gecreëerd. Enkele jaren geleden kreeg het koororgel uit de 
reeds gesloten Jozefkerk van Someren-Heide een nieuwe plek.  
En nu is er met een aantal banken uit diezelfde kerk een nieuwe, vaste 
kooropstelling gemaakt.  
De koren kunnen hierdoor gebruik 
maken van een brede opstelling 
en zo goed de kerk ‘in’ zingen.  

De kerklocatie van Ommel is de 
kerklocatie van Someren-Heide 
dankbaar en erkentelijk voor hun 
praktische ondersteuning en 
samenwerking !   
 

Een mens neemt allerlei voorzorgsmaatregelen, omdat je nou eenmaal 
nooit kan weten. Zo nemen we vaak ook al wat voorzorgsmaatregelen 
voor het geval ons einde nadert of ons plotseling overvalt.  
Want je weet maar nooit. 
Daarom hebben we een zogenaamde “Pastorale Wilsbeschikking” voor u 
gemaakt. Puur voor eigen gebruik, overigens. 
Want hoe wilt u dat uw uitvaart straks geregeld wordt? 
En dat niet alleen in praktische zin, maar ook kerkelijk/pastoraal gezien. 
Weten uw naasten dat u bij ernstige ziekte behoefte hebt aan een 
ziekenzalving en/of bezoek van de pastoor of de bezoekgroep,  
ook als u dat zelf niet meer zo goed kunt vertellen? 
De “Pastorale Wilsbeschikking” is een hulpmiddel om hier eens over na te 
denken - en vooral om erover te praten met uw naasten.  
U zult hem in de kerk kunnen vinden. 
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                         YOLO 

Genieten van het leven. You Only Live Once: YOLO. Het leven staat vol 
met verleidingen om uitgeprobeerd te worden. En ben nou eerlijk: wat is 
er nou leuker dan iets nieuws uit te proberen? 
Het geeft een gevoel van vrijheid, een gevoel van zelf kunnen bepalen 
wat je wilt, een gevoel van onbegrensde mogelijkheden. Natuurlijk is het 
prima om van alles uit te proberen. Je leeft slechts één keer en je wilt 
alles uit het leven halen wat eruit te halen valt. Je bepaalt toch zelf wat je 
doet, het is toch jouw leven! 
Hierin heb je helemaal gelijk. Je bent in Nederland zo vrij als een vogel en 
je kunt bijna doen en laten wat je wilt, zolang je je maar houdt aan de 
Nederlandse wetgeving. 
De tijd vanaf Aswoensdag tot aan Pasen is een tijd van bezinning, een tijd 
van even stilstaan bij wat je doet, en wat steeds meer in de mode komt: 
een tijd van vasten op welke manier dan ook. We hebben in januari nog 
geprobeerd om een hele maand geen alcohol te drinken ! 
Vrijheid om te doen en laten wat je wilt. Je kunt je afvragen of die vrijheid 
wel onbeperkt is. Is er een grens aan je vrijheid? 
Die bekende man uit Nazareth had er wel een bepaald idee over:  

'Heb uw naaste lief als uzelf.'  
Jouw persoonlijke vrijheid eindigt als de vrijheid van 
een ander erdoor belemmerd wordt. 
Een simpele gedachte, maar misschien belangrijk 
genoeg om er de komende tijd eens wat dieper over 
na te denken.  
Iets voor de 40-dagen-tijd?  
 
           Jack Swaanen, pastoraal werker 

 
Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl . 
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                                               Serie “Exodus”, deel 54      

Heilige wind 
 
Wat doet de aanvoerder van een leger 
als hij ziet dat de vijand eraan komt? 
Dan roept hij al zijn mannen naar voren, werpt barricades op, 
zorgt dat er voldoende wapens klaarstaan, 
en stelt iedere groep soldaten op een slimme manier op. 
Zo is hij klaar voor een aanval van het vijandelijke leger. 
 
De Israëlieten zagen óók dat de vijand eraan kwam. 
En wat zei hun leider Mozes? 
Dat ze alleen nog maar wat verder naar de zee moesten trekken. 
Vluchten? 
Nee, hij zei ook dat God zei dat Hij de zee voor hen zou splijten, 
zodat ze er droogvoets doorheen konden trekken. 
Het was bepaald niet het eerste wonder dat ze meemaakten. 
Maar toch… 
En de vijand kwam er wel aan ! 
 
Dat laatste had God natuurlijk al uren geleden gezien. 
Daarom stuurde Hij de rookkolom-vuurzuil die voor hen uit ging 
ineens naar de achterhoede van het volk, 
waar hij tussen de Israëlieten en de Egyptenaren in bleef staan. 
Daar durfde natuurlijk niemand langs. 
Het Bijbelverhaal noemt hier ook het woord ‘Engel’, 
alsof er een sterke, vurige engel in die rookkolom-vuurzuil zat. 
Hoe dan ook, die nacht gebeurde er voorlopig nog niets. 
 
Terwijl het volk verder trok ging Mozes alvast vlak aan de kust staan. 
En hij deed wat God hem gezegd had. 
Hij strekte zijn staf uit over de zee,  
opdat God die in tweeën zou splijten. 
Wat zou hij op dat moment gedacht hebben? 
Geloof en twijfel, vertrouwen en haastige wanhoop door elkaar? 
Of was hij sterker dan wij allemaal in zijn geloof? 
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Hoe dan ook, God liet een hele harde oostenwind opsteken. 
De hele nacht blies die harde oostenwind. 
En vlak voor de plaats waar Mozes stond 
blies die wind een heleboel water in de zee aan de kant. 
Er ontstond langzaam maar gestaag een droge strook land, 
midden in de zee: eigenlijk net een diep liggende zandbank. 
 
Dat is niet zo raar als het lijkt. 
Probeer het zelf maar eens met een schoteltje water. 
Je kunt makkelijk een droge plek in het water blazen. 
Of ga voor mijn part eens knutselen met een föhn en een trechter of zo ! 
 

God gebruikt hier geen wapens om zijn volk te beschermen. 
Zijn eigen glorieuze Aanwezigheid is in dit verhaal een schild, 
want een engel is een boodschapper en dienaar van God zelf. 
God gebruikt ook geen stormram of schietapparaat. 
Hij gebruikt het zachtste wat er is om de zee opzij te duwen: de wind. 
Wind doet denken aan adem: Gods adem. 
En wind heeft in de Bijbel te maken met Gods Heilige Geest. 
God sprak een belofte - en als je spreekt adem je uit. 
Zo bracht God meteen Zijn Geest in beweging, 
om door de wind en met het water 
te doen wat Hij Zelf had beloofd. 
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              “Bueno Caminho” 

In deze editie loopt onze pelgrim een deel van de Sint Franciscus-Route 
of “Caminho di Francesco” naar Rome… 
 
Wat een ellende. We moeten er doorheen: een stuk van het pad is in een 
rivier veranderd ! Onze schoenen zuigen zich vast in het water dat in 
grote diepe plassen op het pad ligt. De restanten van de hevige regen 
van gisteren. 
Waarom doet een mens dit, vragen we ons wel eens vertwijfeld af. 
 
Vandaag struinen we over hobbelige keien en muilezelpaden, een etappe 
van ongeveer 26 km. Het begint met een steile klim van 500 meter. 
Daarna wordt de klim geleidelijker, en plotseling afgewisseld met 
afdalingen. 
We moeten nu erg alert zijn op de aanwijzingen. Hier en daar zijn deze 
geschilderd op een groep stenen, waar je snel overheen kijkt. 
  
Wat een aangename stilte en rust hier in het eerste deel van de 

bergvalleien. 
We komen langs de abdij van San Benedetto. 
Opnieuw klimmen en dalen om de vlakte van 
Gubbio te bereiken. Deze stad zelf is trots 
gebouwd op de hellingen van Monte Ingino.  
Na weer een pittige klimpartij passeren we een 
Agriturismo (herberg) die open blijkt voor een 
kop koffie. Heerlijk, zo’n plotselinge 
onderbreking: even proberen bij te komen van 
de plassen en de klim. Eigenlijk willen we maar 
een ding: heerlijk blijven zitten. Helaas, we 
moeten weer verder. We lopen door bossen en 
open weiden, die een prachtig uitzicht bieden op 
de omliggende heuvels. 
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Het tweede deel van de tocht gaat helemaal door de vallei tot Gubbio.  
Het landschap verandert: de stille bossen laten ruimte voor gecultiveerde 
velden en dorpen, met hun oranje huisjes prachtig tegen de hellingen 
gelegen. 

Het pad is nu bezaaid met 
kluizen, abdijen en kleine 
plaatsjes. 
 
We zijn aangenaam verrast 
als we onze eerste 
'medepelgrim' ontmoeten. 
Tot nu is het erg rustig op dit 
deel van de tocht. We raken 
in gesprek, zoiets gebeurt 
heel gemakkelijk tijdens een 
pelgrimage. De mensen 

lijken wel opener naar elkaar. De man blijkt een Duitser. Hij heeft een 
nacht in een simpele Refugio achter de rug. Het was afzien, vertelt hij.  
Hij sliep er weliswaar in z'n eentje, maar er was nauwelijks iets van warm 
water. Dan is het hopen op iets beters voor de volgende nacht. 
Het is een snelle wandelaar. Al snel loopt hij een eind voor ons uit.  
Een stukje verder wacht hij even op ons en wijst naar twee  
grote, zwarte wilde zwijnen met kleintjes. Ze zijn uniek; wat leuk ze nu 
ook echt te zien. Geweldig, dat hij de moeite nam ze ons te wijzen. 
 
Als hij verder gaat wenst hij ons een Buona Caminho – een goede 
pelgrimsreis. Een gebruikelijke pelgrimsgroet, die we nu trouwens voor 
het eerst horen op onze pelgrimage.  
Het blijft erg stil en rustig. We lijken uren bijna alleen te lopen en komen 
verder niemand tegen.  
 
Tegen dat we Gubbio naderen wordt het drukker.  
De aankomst in Gubbio eindigt voor de kerk van San Francesco (!), waar 
een standbeeld staat dat Francesco en de wolf voorstelt, ter herinnering 
aan het wonder van het woeste beest dat, volgens overlevering, door de 
heilige werd getemd. Er zijn verschillende theorieën over de komst van de 
toekomstige heilige in Gubbio: het is mogelijk dat Franciscus het koos 
vanwege de aanwezigheid van vele ziekenhuizen, hospices en gastvrije 
plaatsen voor de armsten. 
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Het ziekenhuis waar Francesco melaatsen 
behandelde, is dat van San Lazzaro, een paar 
honderd meter van de kerk van Vittorina, die 
samen met de kerken San Francesco en San 
Francesco della Pace een van de meest 
suggestieve en geliefde plaatsen van het 
Franciscanisme zijn. 
 
Gubbio is een levendige stad met kleine 
winkeltjes, nauw verbonden met het leven van 
St. Franciscus, die hier als bedelaar kwam. In 
deze stad vond hij onderdak dankzij zijn 
vriend de textielhandelaar Spadalunga, die 
hem niet alleen een slaapplaats gaf, maar ook 
kleding om zichzelf te kleden.  
De kerk en het klooster van St. Franciscus 
zijn gebouwd op de plaats van het huis van Spadalunga.  
In dit plaatsje stoppen we voor de overnachting. 
 
Arnold Spijker 
 
 

 

 

Een prachtig boekje met verrassende 
gedachten bij de lezingen van elke dag 
van de Veertigdagentijd. 
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 !) 

 

2020 
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 - woensdag 25 maart 2020 

Op woensdag 25 maart organiseert de M.O.V.-groep van de Franciscus-
parochie wederom haar jaarlijkse Vastenmaaltijd. Met deze maaltijd willen 
wij met elkaar ‘samenzijn’ en voelen wij ons verbonden met onze 
medemens die het vaak minder goed heeft dan wij. Wij doen dit door 
samen te eten, te bidden en door de mooie gesprekken aan tafel. 
Ook zal tijdens de maaltijd een toelichting gegeven worden over de 
projecten van de Vastenaktie die wij dit jaar ondersteunen in Kenia, 
Malawi en Roemenië. 

Datum:  woensdag 25 maart 2020 

Aanvang:  18.00 uur 

Plaats:  café-zaal ‘De Pelgrim’, Kluisstraat 1 in Ommel 

Kosten:  €15,00 per persoon. Dit bedrag komt in zijn geheel ten 
  goede aan de projecten van de Vastenaktie 2020. 

Aanmelden: Ria van de Ven: 
    tel. 0493-560467 of per email riaenalbert@hetnet.nl 

Helaas hebben we maar voor 70 mensen plek. 
Wees er dus op tijd bij, want vol is vol.  
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In totaal hebben wij vorig jaar € 11.900,43 mogen ontvangen ! 

Dit bedrag kwam tot stand door de volgende giften: 
- € 10.038,63: parochianen 
- €      500,00: Caritas Someren 
- €    1045,00: Vastenmaaltijd  
- €      316,80: M.O.V.-viering met het Afrika Engakoor   

Met deze opbrengst hebben wij de volgende projecten kunnen 
ondersteunen: 
In Zambia werden door de stichting JACANA waterpompen aangelegd 
om families te voorzien van schoon drinkwater.  
Pastoor André Heijligers in Brazilië mocht rekenen op een mooi 
geldbedrag voor de aanschaf van zonnepanelen op de zaaltjes die naast 
zijn kerk liggen en dienen als ontmoetings- en catecheseruimtes. 
Eveneens hebben wij in Brazilië een bijdrage kunnen leveren aan het 
project van de fraters van Tilburg waarmee studiebeurzen werden 
bekostigd voor gezinnen die het niet kunnen betalen.  
In Kenia hebben wij een project ondersteund van de zusters Puteri 
Reinha Rosario om kinderen een kans te geven om met een studiebeurs 
verder te studeren.  
In Roemenië werden tenslotte twee projecten ondersteund. Het ene 
bedrag was voor een elektrische kookplaat in de gaarkeuken van de stad 
Oradea waarmee 160 maaltijden per dag kunnen worden bereid. De 
andere bijdrage is gebruikt om hulpmiddelen, - zoals muurbeugels en 
antislipmatten, - aan te schaffen om het bejaardenhuis Sint Antonius in 
Marghita veilig(er) te maken. 
Namens de pastores en alle leden van de M.O.V.-werkgroep van de 
Franciscusparochie willen wij u allen hartelijk dank zeggen voor uw 
bijdrage en ondersteuning!  
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Het Afrika-engakoor komt naar de Belevingskerk (Antoniuskerk) 
in Heusden ! 

 

Na een groot succes in 2019 komt op zondag 29 maart 2020 opnieuw 
het Afrika-Engakoor naar onze Franciscusparochie.  
Dit bijzondere koor bestaat uit enthousiaste koorleden die in traditionele 
Afrikaanse klederdracht de viering opluisteren met Afrikaanse liederen.  
Voor meer informatie zie hun website: 

www.afrika-engakoor.nl.linux63.unoeuro-server.com 

 

De viering begint om 11.00 uur en zal verzorgd worden door de 
M.O.V.-groep van de Franciscusparochie.  
De opbrengst van de collecte zal bestemd zijn voor de projecten van de 
Vastenaktie 2020. Dit mag u niet missen ! 
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Ook dit jaar steunt onze parochie weer enkele mooie projecten.  
Meer informatie over de projecten en de andere kunt u lezen in de 
Vastenactiefolder.  

 

1. Uitbreiding school in Ogembo (Kenia). 

De oud-Heusdense pastoor Tonnie van Steen was de grote inspirator 
voor de M.O.V.-groep, die reeds vele jaren een scholenproject in de 
Keniaanse stad Ogembo ondersteunt dat verzorgd wordt door de 
Indonesische ‘PRR (Puteri Reinha Rosario) sisters’.  Dankzij de financiële 
bijdragen van de M.O.V.-groep en óók van Stichting ‘Een Aarde’ werd er 
in de afgelopen jaren in Ogembo een basisschool gebouwd.  
Met de verleende steun werd daarbij ook een watervoorziening 
gerealiseerd en onlangs werd er bij de school een keuken geopend. 
Het aantal aanmeldingen voor de school is in de laatste periode zo fors 
gestegen, dat de school niet meer kan voldoen aan de vraag naar 
onderwijs. De zusters vragen daarom om een financiële ondersteuning 
om de uitbreiding van de school mogelijk te maken. 

2. Lesmateriaal basiseducatie volwassenen in Misuku (Malawi) 

De stichting ‘Misuku-Malawi’ zet zich vanuit Nederland al jaren in voor het 
Afrikaanse land Malawi, één van de armste landen ter wereld.  
Het inkomen per hoofd is slechts 1,13 dollar per dag. In het dorpje Misuku 
heeft de stichting reeds klaslokalen aangebouwd bij een middelbare 
school en deze ook ingericht. Daarbij zijn er op dit schoolgebouw 
zonnepanelen geplaatst om in elektriciteit te kunnen voorzien. Vervolgens 
is er een hostel gebouwd waar meisjes die ver van school wonen de 
doordeweekse dagen mogen overnachten. Vanuit de Vastenaktie hebben 
wij enkele jaren geleden ook onze bijdrage geleverd in de realisatie van 
toiletblokken die gebruikt worden door het hostel en de school zelf. De 
stichting doet dit jaar wederom op ons een beroep om een financiële 
bijdrage: ditmaal voor volwasseneneducatie in de avond-uren. 
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3. Renovatie eetkamer en aanschaf wasdroger (beide in Roemenië). 

Reeds enkele jaren ondersteunt de Vastenaktie de stichting “Caritas 
Catholica Oradea” in Noordwest Roemenië. Deze stichting zet zich op 
sociaal gebied veelzijdig in. Zo ook voor mensen die medische zorg hard 
nodig hebben. In 1995 werd in de stad Oradea het bejaarden- en 
verpleeghuis Sint Martinus geopend. Momenteel telt dit huis 36 
bewoners, waarvan de meesten intensieve verpleging nodig hebben. 
De eetkamer in dit huis heeft een belangrijke sociale functie. Maar door 
het intensieve gebruik is momenteel renovatie hard nodig. Daarnaast zit 
men in het verpleeghuis Sint Antonius in de stad Marghita verlegen om 
een wasdroger. Omdat bewoners en beddengoed regelmatig verschoond 
moeten worden, worden de wasmachines intensief gebruikt. Om 
vervolgens de vele was goed te kunnen laten drogen is een wasdroger 
onontbeerlijk.  

Voor meer informatie, zie de Vastenactie-folder. Doet u mee? 

 

Dat waren de reacties van de mensen die hun Kerstpakket kwamen 
ophalen in het Pastoraal Centrum van de H. Franciscus Parochie, 
de week voor Kerstmis. 

Het resultaat van de actie: Kerstpakketten voor de minima in Asten, 
voor de 16e keer georganiseerd door de Diaconale werkgroep van de 
H. Franciscus parochie, het Sint Jorisgilde en Onis Welzijn. 

We waren te gast in PLUS supermarkt op 13 en 14 december, en we 
verkochten weer een grote stapel pakketten. Die werden de maandag 
daarna ingepakt door jeugdige Gildeleden. Dat 'Dank je Wel' geldt niet 
alleen de organisatie, maar allen die de actie weer mogelijk maakten:  
de Astense Mensen ! 
      Ad van Lierop, Harry Verspay, Ben Spronk 
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Hallo, mijn naam is Femke Kusters. Ik ben 15 jaar 
en zit in 4 vwo op het Eckartcollege in Eindhoven.  
Dit jaar heb ik de kans om met het Eckartcollege en de 
Stichting Global Exploration naar Nepal te gaan voor 
mijn wereldburgerstage. Dit doe ik niet alleen, maar met 
13 andere leerlingen, 2 leraren en een dokter voor als er 
medische hulp nodig mocht zijn. 
Graag wil ik u iets vertellen over de Stichting Global Exploration. 

Global Exploration is een stichting die Nederlandse jongeren de wereld 
met in het bijzonder ontwikkelingslanden wil laten ontdekken. 
Een wereldburgerstage houdt in dat ik tijdens een drie weken durende 
stage kennis ga maken met andere culturen en levenswijzen van landen 
in ontwikkeling. Ook ga ik contacten leggen met lokale leeftijdsgenoten en 
werken we samen aan de uitvoering van verschillende goede doelen. 
Door hieraan mee te doen hoop ik veel ervaringen op te doen en me zo 
verder te ontwikkelen. 

Enkele van de vaststaande projecten zijn: 

- Het bezoeken van onder andere een SERC School, een ‘Special 
Education and Rehabilitation Center for Disabled Children’, 
om daar spellen en activiteiten met de 120 special needs students te 
ondernemen. 

- Het overnachten bij de Shechen Monastry, waar maar liefst duizend 
monniken uit Nepal, Tibet en India onderwijs kunnen volgen en waar 
zij er eten, medische zorg en onderdak kunnen krijgen. Hier zullen 
we met gebeden meedoen, en ook een mandala en lotusbloem 
maken. 

- Het bezoeken van de St. Xavier School, een privé-school waar ze 
alleen maar Engels mogen spreken. Hier zullen we zogenaamde 
buddy’s krijgen. Dit zijn Nepalese kinderen die ons bewust willen 
maken van de cultuur in Nepal, en wij die hen bewust maken van de 
Nederlandse cultuur.  
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Met onze buddy’s zullen we ook projecten gaan realiseren die op dat 
moment belangrijk zijn, bijvoorbeeld: 

- het schilderen van scholen 

- het opknappen van sportvelden zodat er ook gesport kan worden 

- het planten van bomen zodat de natuur behouden blijft 

 

Om dit te mogelijk te kunnen maken heb ik uw hulp hard nodig.  

Er moet namelijk €1800,- sponsorgeld bij elkaar verzameld worden, en 
dat lukt me niet alleen. Ik zou het heel erg fijn vinden als u me zou willen 
steunen. Immers, alle beetjes helpen.  

 

Email:   femkekustersgm@gmail.com 

Telefoon:  06 237 646 08 

 

Bankrekening NL33RABO0155264451  
t.n.v. Stichting Global Exploration  
onder vermelding van Xplore 2020 en Femke Kusters + SGE-ID 0002494. 

Dit SGE – ID is erg belangrijk om bij de betaling te vermelden. 
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Zaterdag: 
18.00 uur  Someren-Eind  (D’n Einder)       
17.30 uur  Ommel: Rozenkransgebed 
18.00 uur  Ommel         
19.00 uur !!! Heusden: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering  
19.00 uur  Eegelshoeve (Someren)         
    

Zondag: 
  9.00 uur  Ommel: Rozenkransgebed  
  9.30 uur    Ommel   
  9.30 uur  Someren-Dorp   
10.00 uur  Lierop 
10.15 uur  Kapel Sluis XIII: Woord- en Communieviering 
11.00 uur  Asten    
 

Maandag: 
  8.00 uur  Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur   Eucharistieviering Ommel, september t/m. april 
10.30 uur   Eucharistieviering Zorgcentrum De Lisse, 3e verdieping  
18.30 uur  Eucharistieviering Sonnehove 
 

Dinsdag: 
  8.00 uur  Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur   Eucharistieviering Ommel, september t/m. april 
  9.30 uur  Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat 
19.00 uur  Ommel: Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament,  
    daarna Rozenkransgebed of andere litanie. 
 

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

Donderdag: 
  8.00 uur  Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur   Eucharistieviering Ommel, september t/m. april 
18.30 uur  Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat 
 

Vrijdag: 
  8.00 uur  Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus 
  8.30 uur   Eucharistieviering Ommel, september t/m. april 
 

 

In de Meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage. 
Let op: de vieringen op dinsdag en donderdag in de kapel van de Missiezusters en 
de Aanbidding op dinsdag in Ommel gaan niet altijd door. 
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Volg ook de kerkberichten in Het Peelbelang, de mededelingen in de kerk en 
de parochiewebsite voor de meest actuele informatie ! 

 

 
Voor de doordeweekse vieringen: zie overzicht op de vorige bladzijde. 
Vieringen en koren voor zover bekend. Wijzigingen voorbehouden. 
 

Zaterdag 15 februari  6e zondag door het jaar A 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.00 uur Someren-Eind Eucharistieviering 
19.00 uur Heusden  Woord- en communieviering – In Between 
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering 
Zondag 16 februari 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering – Kerkkoor St.Cecilia 
  9.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering – De Nachtegaal 75-jarig jubileum 
10.00 uur Lierop  Eucharistieviering 
10.15 uur Kapel Sluis XIII   Eucharistieviering 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering – Mariakoor 
Zaterdag 22 februari  Carnaval /  7e zondag door het jaar A 
14.11 uur Ommel  Eucharistieviering – Blaaskapel d’Ommelaers 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.00 uur Someren-Eind Eucharistieviering 
18.30 uur Asten  Woord- en Gebedsdienst – Vocal Surprise 
      en Asteiner Blaoskapel 
19.00 uur Heusden  Woord- en communieviering – Carnavalsvereniging 
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering 
Zondag 23 februari 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering – Mariakoor 
  9.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering – Jozef-Pauluskoor 
10.15 uur Kapel Sluis XIII   Eucharistieviering 
10.00 uur Lierop  Eucharistieviering – Carnavalsmis 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering – Jozefkoor 
11.00 uur Someren-Dorp Viering Jongerenweekend 
Woensdag 26 februari Aswoensdag 
  8.30 uur Ommel  Eucharistieviering 
18.00 uur Someren-Dorp Eucharistieviering – Lambertuskoor 
19.00 uur Heusden  Woord- en communievering - 
      Kerkkoor en Uitvaartbegeleidingsgroep 
19.00 uur Ommel  Eucharistieviering – Samenzang 
19.00 uur Lierop  Eucharistieviering 
19.30 uur Asten   Woord- en Gebedsviering – Mariakoor 
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Zaterdag 29 februari ! ! ! 1e zondag van de Veertigdagentijd 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.00 uur Someren-Eind Eucharistieviering 
19.00 uur Heusden  Woord- en communieviering – Nota Feliz 
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering 
Zondag 1 maart 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering – Samenzang 
      Na afloop koffie en thee voor iedereen. 
  9.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering 
10.00 uur Lierop  Eucharistieviering 
10.15 uur Kapel Sluis XIII   Eucharistieviering 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering – Mariakoor 
Zaterdag 7 maart  2e zondag van de Veertigdagentijd 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering  
19.00 uur Heusden  Woord- en communieviering – Incantare 
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering 
Zondag 8 maart 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering – Jozef-Pauluskoor 
  9.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering – Lambertuskoor 
10.00 uur Lierop  Eucharistieviering 
10.15 uur Kapel Sluis XIII   Eucharistieviering 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering – Common Voice 
      Na afloop koffie en thee voor iedereen. 
11.00 uur Witven  Eucharistieviering 
Zaterdag 14 maart  3e zondag van de Veertigdagentijd 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.00 uur Someren-Eind Woord- en Communieviering 
19.00 uur Asten  Eucharistieviering – De Dauwdruppels 
      Presentatie Eerste Communicanten 
19.00 uur Heusden  Eucharistieviering – Kerkkoor  
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering 
Zondag 15 maart 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering –  Samenzang 
  9.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering – ComboCantorij 
10.00 uur Lierop  Eucharistieviering 
10.15 uur Kapel Sluis XIII   Eucharistieviering 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering – Jozefkoor 
Zaterdag 21 maart  4e zondag van de Veertigdagentijd 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.00 uur Someren-Eind Eucharistieviering 
19.00 uur Heusden  Woord- en communieviering 
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19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering 
 
 
Zondag 22 maart 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering –  Kerkkoor St.Cecilia 
  9.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering – Jozef-Pauluskoor 
10.00 uur Lierop  Eucharistieviering 
10.15 uur Kapel Sluis XIII   Eucharistieviering 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering – Jozefkoor 
Zaterdag 28 maart  5e zondag van de Veertigdagentijd 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.00 uur Someren-Eind Eucharistieviering 
19.00 uur Heusden  Eucharistieviering – Presentatie Communicanten  
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering 
Zondag 29 maart 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering – Antoniuskoor Heusden 
  9.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering – Lambertuskoor 
10.00 uur Lierop  Eucharistieviering 
10.15 uur Kapel Sluis XIII   Eucharistieviering 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering – Mariakoor 
11.00 uur Heusden  Viering met het Afrika-Engakoor – MOV-groep 
Zaterdag 4 april   6e zondag van de Veertigdagentijd: Palmzondag 
18.00 uur Ommel   Eucharistieviering 
18.00 uur Someren-Eind Eucharistieviering 
19.00 uur Heusden  Woord- en communieviering - Kerkkoor 
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering 
Zondag 5 april 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia 
      Na afloop koffie en thee voor iedereen. 
  9.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering – Presentatie Communicanten 
      Quintessens 
10.00 uur Lierop  Eucharistieviering 
10.15 uur Kapel Sluis XIII   Eucharistieviering 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering – Mariakoor 
Dinsdag 7 april  
  8.30 uur Ommel  Eucharistieviering  
  9.30 uur Missiezusters Eucharistieviering 
19.00 uur Ommel   Boeteviering 
19.00 uur Someren-Dorp Goede Week-viering Zonnebloem 
Woensdag 8 april 
  8.30 uur Ommel  Eucharistieviering 
19.00 uur Den Bosch  Chrismaviering St.Janskathedraal 
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Donderdag 9 april  Witte Donderdag  
8.30 uur Ommel  Eucharistieviering 

18.30 uur Asten  Eucharistieviering – Jozefkoor 
18.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering – Lambertuskoor 
19.00 uur Henricushof Eucharistieviering 
21.00 uur Heusden  The Passion 
 
Vrijdag 10 april   Goede Vrijdag 
15.00 uur Ommel  Kruisweg 
15.00 uur Asten  Kruisweg – Mariakoor 
15.00 uur Someren-Dorp Kruisweg 
15.00 uur Lierop  Gebedsviering Avondwakegroep 
18.30 uur Someren-Dorp Kruisverering – Jozef-Pauluskoor? 
20.00 uur Lierop  Passieconcert 
21.00 uur Heusden  The Passion 

 
Zaterdag 11 april  Stille Zaterdag 
18.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering 
20.00 uur Lierop  Eucharistieviering 
21.00 uur Ommel   Paaswake / Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia 
21.00 uur Asten  Paaswake / Eucharistie – Jozef- en Mariakoor 
21.00 uur Heusden  The Passion 
 
Zondag 12 april   Hoogfeest van Pasen 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering – Jozef-Pauluskoor 
  9.30 uur Someren-Dorp Eucharistieviering – ComboCantorij 
10.00 uur Lierop  Eucharistieviering 
10.15 uur Kapel Sluis XIII   Eucharistieviering 
11.00 uur Asten  Eucharistieviering – Jozef- en Mariakoor 
11.00 uur Heusden  Eucharistieviering – Kerkkoor 
Maandag 13 april  Tweede Paasdag 
  9.30 uur Ommel  Eucharistieviering – Kerkkoor St.Cecilia 
10.00 uur  Lierop  Eucharistieviering 
  Asten  GEEN VIERING ! 
11.00 uur Someren-Eind Eucharistieviering 
18.30 uur Sonnehove Eucharistieviering 
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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  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 of secretariaat@rkfranciscus.nl 
 

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.  
 
 

 

Wilhelminastraat 1-3 

 

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 
Kerkbijdrage Asten: 
NL44 RABO 0163 6400 09 - t.n.v. Parochie H.Maria-Presentatie 
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Vorstermansplein 14 
 
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  
 
Kerkbijdrage Heusden: 
NL62 RABO 0103 6041 54 - t.n.v. Parochie H.Antonius 
 
 

 

Marialaan 16 
 

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 
 
Kerkbijdrage Ommel: 
NL23 RABO 0103 6064 08 - t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie 
 
 

 

Kerkstraat 16 
 

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. 
 



              Parochieblad Angelus                                                                                               Carnaval / Veertigdagentijd 2020   
 

R.K. Franciscusparochie, Asten                                                                                                                   Bladzijde 38 
 

Kerkbijdrage Someren-Dorp:   
NL72 RABO 0148 0059 18 - t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren 
Kerkbijdrage Someren-Heide: 
NL46 RABO 0148 1008 64 - t.n.v. Parochie H. Jozef, Someren 
Kerkbijdrage Someren-Eind: 
NL14 RABO 0148 0094 84 - t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming 
 

 

Offermansstraat 3 
 

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. 
 

Kerkbijdrage:    
NL32 RABO 0128 8011 23 - t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop 
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 Bid. Elke morgen het Onze Vader en elke avond het 
Weesgegroet. 
Maar het mag ook wat méér zijn. Denk eens aan wat God je 
allemaal gegeven heeft en wat Jezus voor je heeft gedaan. 
Dank Hem daarvoor. Breng eens wat meer tijd met Hem door. 

 Zoek in het evangelie van de zondag één zinnetje om mee te 
nemen, heel de week door. 

 Als je iets koopt dat je niet nodig hebt om te leven, een 
luxeartikel, 
besteed dan ook altijd iets aan de armen of een goed werk.  
Geef hun een procentje.  
Overvloed vraagt om gedeeld te worden. 

 Doe elke dag iets goeds voor een ander. 
Maar dan wel nog vóór hij of zij erom vraagt. 

 Als iemand je iets onaangenaams zegt, denk dan niet dat je dat 
ook maar meteen moet terugdoen. Het evenwicht is daarmee 
niet hersteld. Je krijgt het vast nog eens terug, en het rad gaat 
weer draaien. Zwijg liever een minuut: het gaat over, en het rad 
valt stil. 

 Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel 
dan de TV uit en lees een boek. Of pak je Bijbel er eens bij ! 
Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is beter,  
en het gaat zonder afstandsbediening. 

 Ga in de Vastentijd altijd met een klein beetje honger van tafel. 
Diëtisten zijn nog strenger: “Doe dat heel het jaar”! 
Eén op drie heeft toch al overgewicht. 

 Ver-geven is de overtreffende trap van geven. 

 Je hebt al zo vaak beloofd iemand te bellen of een bezoek te 
brengen. Doe het nu eindelijk eens. 

 Laat je niet altijd vangen aan het prijskaartje van de uitverkoop. 
Het kost inderdaad 30 procent minder. 
Maar je kleerkast bulkt vast al met evenveel procent uit. 
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