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Beste mensen, dit is de laatste editie van Parochieblad Angelus !
Na een periode van minstens 16 jaar vonden we het tijd voor iets nieuws.
Mede omdat de parochie inmiddels veel groter is geworden.
Maar wees gerust, er komt na de zomer iets moois voor terug.
En dat nieuwe blad blijft op papier verschijnen.
Waar nodig zal de parochie tussendoor ook nieuwsbrieven verspreiden
over urgente actuele zaken.
Net als het oude blad wordt het nieuwe parochieblad verspreid via de
kerklocaties en andere meeneempunten, maar in Asten en Heusden ook
± 6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die zich hiervoor
aangemeld hebben.
Dit laatste geldt overigens niet voor eventuele nieuwsbrieven.
Parochiebladen en nieuwsbrieven zijn altijd op de website te lezen.
Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis?
Stuur even een mailtje aan de redactie.
Dit betreft vooralsnog alleen de locaties Asten en Heusden.
Let op, het mailadres van de redactie gaat veranderen.
Kopij dient voortaan aangeleverd te worden via het nieuwe mailadres:
parochieblad@rkfranciscus.nl .
Sla dit adres meteen op in uw adressenboek en online contactlijsten !
De volgende editie verschijnt midden oktober.
Kopij aanleveren kan tot uiterlijk donderdag 8 september,
uitsluitend per E-mail via: parochieblad@rkfranciscus.nl .
Aanlevering ruim vóór de kopijdatum wordt zeer op prijs gesteld !
Typ uw bericht in een Word-document en voeg deze bijlage bij uw mail.
Stuur géén PDF en typ alleen korte mededelingen in het mailbericht zelf.
Foto’s aanleveren kan als losse bijlage of in het Word-document.
Veel foto’s? Gebruik dan WeTransfer voor de aanlevering.
Kortom . . . We ronden hierbij iets af, maar u hoort nog van ons !
Redactie Angelus
Planning:

Kopijdatum

Het nieuwe werkjaar
8 september
De verdere planning volgt.

Uitgave
Medio oktober

Jaargang 16 – uitgave juli 2022
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Deze editie van het parochieblad is vanwege
meerdere redenen heel bijzonder.
Allereerst is het de laatste editie voor de zomervakantie. We gaan met z’n allen gas terugnemen
en genieten van een tijd van meer rust en
ontspanning. Ik gun iedereen een mooie tijd met
familie en vrienden.
Maar voor de nieuwe redactie van het parochieblad begint het werk juist in de zomervakantie.
In oktober verschijnt het parochieblad in een nieuw
jasje. Iets vlotter en qua vorm en inhoud wat aangepast aan de opmerkingen die lezers hebben aangegeven in de enquête van eerder dit
jaar. De nieuwe redactie heeft hard gewerkt en is vol goede ideeën om
een parochieblad te maken dat aantrekkelijk is en parochie-breed
gedragen wordt. Ik zie uit naar de eerste editie.
Ten tweede is dit laatste parochieblad bijzonder omdat het artikelen
heeft over het vertrek van twee leden van ons pastorale team: pater
Zwirs en kapelaan van Overbeek. Pater Zwirs verliet de parochie al in
januari 2022 om te gaan wonen bij zijn medebroeders in Teteringen.
Maar dit was midden in de lockdown en een waardig afscheid was niet
mogelijk. Vandaar dat op zondag 3 juli een afscheid was georganiseerd
door de parochie en de inwoners van Lierop. En op 26 juni namen we
afscheid van kapelaan van Overbeek, die per 1 juli 2022 tot pastoor is
benoemd in de parochie Wonderbare Moeder in Drunen-Elshout.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Verder is deze editie van het parochieblad bijzonder vanwege wat er
NIET in staat.
Wij hadden namelijk gehoopt dat we in deze editie een artikel konden
opnemen over de opvolging van kapelaan van Overbeek. Het liefst een
soort kennismakings-artikel. Helaas moest ik medio juni bekend maken
dat deze opvolging nog even op zich laat wachten. Dat viel natuurlijk
wat tegen, maar we gaan met goede moed verder.
En als laatste (en nog wel het belangrijkste) is deze editie van het
parochieblad bijzonder omdat er alweer een aantal hele goede artikelen in staan over bijzondere gebeurtenissen in onze parochie en in het
leven van mensen. Daarmee heeft de redactie het wederom klaargespeeld om een parochieblad uit te geven dat probeert om informatie
en eenheid samen te brengen. En dat vind ik heel knap !
Allemaal redenen om te zeggen: “Dit is een bijzondere editie”.
Ik wens u dan ook veel leesplezier, en zeker ook een hele goede
vakantie. Gods zegen en alle goeds,
Pastoor Steijaert
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Zondag 26 juni hebben we afscheid genomen van
kapelaan Harold van Overbeek. In de volle kerk
van Ommel vierden we de Eucharistie, die werd
opgeluisterd door het Ommelse kerkkoor St.Cecilia
en Harmonie Sancta Maria. De viering werd voorgegaan door het volledige pastorale team, aangevuld met emeritus-pastoor van Roosmalen, een
wijdingsgenoot van de kapelaan, en met acolieten
en misdienaars uit de parochiekernen waarvoor de
kapelaan speciaal zorg droeg. Helaas kon het
St.Lambertusgilde uit Someren niet in vol ornaat aanwezig zijn,
vanwege het recente overlijden van hun erelid Sjef Hurkmans.
Zowel pastoor Steijaert als kapelaan van Overbeek
schilderden een treffend beeld van dit overgangsmoment. “Dit is een dag van afscheid nemen,
een dag om heel veel los te laten, maar daarmee
tevens een dag van grote dankbaarheid voor alles
wat er in de afgelopen tien jaar aan moois is opgebouwd en is gebeurd.”
Daarom was de afscheidsviering ook vooral een
feest, en was er ruimte voor wat onderlinge
collegiale hartelijkheid en zelfs voor wat humor.
Maar allereerst ontstak de kapelaan een speciale kaars, die later in de
Mariakapel geplaatst werd: een teken van zijn eigen dankbaarheid.
De kapelaan vertelde hoe Mgr. Hurkmans hem tien jaar geleden zijn
benoeming in Ommel gaf: “Je krijgt een
benoeming in één van de mooiste kerkdorpen van het bisdom - maar met de
lelijkste kerk”. Smaken verschillen . . .
Hij vertelde ook hoeveel moeite en pijn
het hem de afgelopen maanden gekost
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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heeft (en nog steeds kost) om deze plaats en
parochie los te laten.
Eens temeer omdat er nog steeds geen zicht is op
de benoeming van een nieuwe kapelaan. “Het lijkt
wel alsof ik Ommel nu in de steek laat. Maar in mij
groeide het besef dat IK niet degene ben die
Ommel tot een genade-oord maakte !”. Desondanks
was het vooral de laatste tijd erg zwaar voor hem.
Dermate dat hij zich al enkele weken voor zijn vertrek heeft teruggetrokken in Missieklooster Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel om rust te houden.
Na de eigenlijke viering werd de kapelaan
toegesproken door de locatieraad van
Ommel. Een zichtbaar geëmotioneerde Jan
Meyer schetste een beeld van wat er in de
afgelopen tien jaar allemaal gebeurd is in de
parochie, van hoe hard de kapelaan heeft
gewerkt - “Harold, je bereidde de liturgische
lijsten altijd heel nauwkeurig voor, werkelijk
ALLES stond er tot in detail op !” - en hoe hij
ook buiten de kerk echt een deel van de gemeenschap was. Jan sprak
zijn dankbaarheid uit voor alles wat de kapelaan gedaan en betekend
had en overhandigde hem het “Maria-schild” van Ommel als afscheidscadeau. Ter afsluiting van de viering zongen alle aanwezigen uit volle
borst een langdurig en zeer uitbundig “Lang zal hij leven !”.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Na de viering was er gelegenheid om
persoonlijk afscheid te nemen van de
kapelaan, in een grote tent achter de
kerk, op de plaats die over enige tijd
het Vredespark zal worden. Ook de
tent zat bomvol, en ook daar werd de
kapelaan meermaals toegesproken,
ditmaal door vrijwilligers van de
harmonie en de Stichting Vredespark
Ommel. Om toch een vaste binding met Ommel
te kunnen behouden werd hij benoemd tot
“Ambassadeur van het Vredespark” - en hij zal erbij zijn als dit in 2023 geopend wordt. Een ander
verklaarde met een knipoog dat er ook in zijn
nieuwe parochie in Drunen-Elshout veel moois te
vinden was. Bijvoorbeeld: “Je kunt daar in de kerk
via een QR-code betalen !”. Met de toevoeging
dat pastoor Steijaert daar ook eens over na zou
moeten denken . . .
Al met al was het een goed verzorgd, waardig, persoonlijk en veelzijdig
afscheid. Met een hoofd en hart vol mooie woorden en een flinke doos
persoonlijke attenties mocht de kapelaan vertrekken naar zijn nieuwe
parochie. Dank aan iedereen die aan deze dag heeft meegewerkt !
Als die inzet had echter een goede reden, want zoals er werd gezegd:
“Harold, je bent het waard !”.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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“Het meel raakt op, en de olie ook !”
Het was dit jaar een rare Pinksteren
in de parochie. Eerste Pinksterdag
de mededeling dat er voorlopig
geen nieuwe kapelaan komt, met
alle gevolgen van dien. Tweede
Pinksterdag was er een reanimatie
nodig in de kerk van Asten, waardoor de H.Mis die dag niet door
ging. De dinsdag daarna, in Ommel,
gaf kapelaan van Overbeek aan dat
het hem teveel werd en dat hij wat
rust wilde houden voor hij naar zijn
nieuwe parochie ging.
Triest allemaal. Zeker met
Pinksteren, het hoogfeest van de
komst van de Heilige Geest.
Door al dat gedoe leek het eerder
het tegenovergestelde.
Diezelfde dinsdag lazen we 1 Kon.
17,7-16 in de viering.
De beek droogt uit, het meel raakt
op, en de olie ook, want de regen
laat op zich wachten. Frappant,
want ook hier en nu ontstaat er een
tekort aan graan en olie als gevolg
van de oorlog in Oekraïne. Krijgt het
rijke westen gebrek aan voedsel?

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Alleen is meel ook een symbool
van brood en Eucharistie, en olie
een middel tot zalving, een symbool van de Heilige Geest en van
de Gezalfde, van Jezus zelf.
En daaraan ontstaan tekorten.
Regen is een Bijbels beeld van
Gods zegen. In een droog land
als Israël is elk regenbuitje een
weldaad. Wij herkennen dat, op
de hoge zandgronden. Geen regen,
geen oogst. En geen oogst, dan
hongersnood.
De profeet Elia verblijft bij een
beekje buiten de stad, omdat de
mensen met van alles bezig zijn
behalve met God.
Elia had geprofeteerd dat er daarom een tijd geen regen meer zou
vallen. Want: geen geloofstrouw,
geen zegen. Maar daarvoor wordt
hij, als boodschapper, persoonlijk
verantwoordelijk gehouden. En nu
droogt ook zijn eigen beekje uit.
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God wijst Elia waar hij nu heen
kan: een weduwe elders is bereid
om voor hem te zorgen.
Dat is best een offer voor die
weduwe, want ze heeft zelf al bijna
geen meel en olie meer.
Maar ze doet het wel, en daarom
doet God vanaf nu elke dag een
wonder: haar meel en haar olie
raken niet op !
Zelf is ze afhankelijk van Gods
genade om te overleven. Maar ze
deelt uit van wat ze ontvangt. Dat
geeft haar leven waarde en zin.
En ze geeft hier aan iets wat - en
iemand die - van God komt.
Als je niet kunt doorgeven wat je
ontvangen hebt, als je niet bij kunt
dragen aan wat God aan het doen
is, dan mist er iets in je leven.
Maar als je dat wel doet trekt dat
Gods zegen aan.
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Ook de Kerk gaat een tijd van grote
droogte meemaken, inclusief gebrek
aan meel en olie.
Minder vroomheid, minder priesters.
En minder priesters, minder Eucharistie. Minder van Jezus. En waar is
iets van de Heilige Geest te vinden?
We trekken van de ene uitdrogende
beek naar de andere.
Toch zijn er oases waar we nu nog
geen weet van hebben.
En intussen moeten we allemaal uitzoeken naar welke ‘beekjes’ God
onszelf leidt. Naar inspiratieplekken
en uitingsvormen van onze persoonlijke geloofsbeleving. Passend bij
wie wij zijn. Juist nu er veel aan het
verdrogen is.
Ze zijn er wel, als je maar op zoek
gaat. God wil ze geven aan wie
ernaar zoeken, aan wie geloven in
nieuw leven en dat aan anderen
zouden willen doorgeven.
Bladzijde 9
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Beste parochianen,
In mei zijn de werkzaamheden gestart op het parochiekerkhof in Asten,
om plaats te maken voor de herbegraving van de Paters SCJ vanuit het
kloosterkerkhof bij het voormalige klooster aan de Wilhelminastraat.
Er is begonnen met het plaatsen van bouwhekken met zeil ter afscherming. Deze zullen een behoorlijke periode blijven staan, omdat we
eerst het terrein gaan opschonen, en direct aansluitend starten we met
de opgraving van de paters op het kloosterkerkhof aan de Wilhelminastraat. De opgegraven stoffelijke resten zullen direct aansluitend worden
herbegraven op het parochiekerkhof. Dit gaat in fases, en deze werkzaamheden zullen ongeveer tussen de 3 à 5 weken duren. Maar dit is
afhankelijk van wat we tegenkomen. In deze periode zal rondom de
nieuwe rustplaats van de paters alles afgezet zijn.
Voordat de fundering van het grafmonument voor de paters aangebracht kan worden zal eerst de bodem moeten inklinken. Hier is een
behoorlijke tijd mee gemoeid; vandaar dat alle werkzaamheden op zijn
vroegst in het najaar afgerond zullen zijn.

Het klooster van de Paters SCJ in betere jden
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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U zult begrijpen dat het door de drukte in verband met de bouw van het
gemeenschapshuis en de werkzaamheden op het kerkhof niet wenselijk
is dat iedereen komt kijken naar de werkzaamheden.
En zoals u uit bovenstaand bericht zult begrijpen is alles met bouwhekken en zeil afgezet. Dit kan een belemmering zijn om één van de
graven, die zich in de nabijheid bevinden, te bezoeken.
Graag uw begrip voor dit tijdelijk ongemak.
We houden u op de hoogte van wanneer alle werkzaamheden afgerond
zijn en wanneer de zeer gewaardeerde paters een mooie, nieuwe en
waardige laatste rustplaats hebben gekregen.
Intussen blijft de omleidingsroute naar de tijdelijke ingang van het kerkhof in verband met de bouwwerkzaamheden voor het gemeenschapshuis in stand. Dit met uitzondering van uitvaarten, want daarover kunnen
afspraken met de bouwlieden worden gemaakt.
Wanneer u vragen heeft betreffende bovenstaande gebeurtenis kunt u
contact met ons opnemen.
Jan Coolen, namens Locatieraad
en Kerkhofcommissie H. Maria Presentatiekerk, Asten.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Een kort verslagje over het verloop
van de Meimaand dit jaar in Ommel.
Na twee coronajaren was het afwachten wat dit jaar de Meimaand
brengen zou.
Het kerkbezoek door het jaar heen is
immers ook behoorlijk teruggelopen:
hoe zal dat in Meimaand zijn?
Komen de bedevaartgangers dan
weer wel naar Ommel toe?
En ja hoor, bijna alle vieringen
werden als vanouds goed bezocht.
Wel was goed merkbaar als er een
zangkoor uit de regio de H. Mis
kwam opluisteren. Dan waren er ook
direct meer bezoekers. Niet zoals
tientallen jaren geleden, maar toch.

Zomer 2022

Als vanouds werden er ook weer
erg veel kaarsen gebrand. De
devotiekaarsen konden soms
niet direct geplaatst worden omdat de kaarsenbakken vol waren.
In een bak werden die dan opzij
gelegd en later alsnog gebrand.
De “Grote Gilde-Processie” op
15 mei vond plaats onder schitterende omstandigheden. Prachtig
weer was het. Misschien zelfs te
warm voor sommigen.
De werkgroep had gezorgd voor
bekertjes water voor de deelnemers aan de processie, om
nog een beetje de ergste hitte te
verdrijven.

Slechts één keer was het weer zodanig goed dat de H. Mis in de buitenkerk kon worden opgedragen.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Om kwart voor 3 vertrok de processie vanuit gemeenschapshuis
“De Kluis”, waar iedereen zich had
aangekleed en de attributen in
ontvangst had genomen, naar het
kerkplein. Daar gingen de priesters
even naar binnen in de kerk om het
Allerheiligste op te halen. En daarna trok de processie over de straat
door het processiepark naar de
buitenkerk waar het lof werd
gehouden. Hierbij werd kapelaan
van Overbeek geassisteerd door
pastoor Steijaert en diaken
Swaanen.

Zomer 2022

Misschien was de hitte van die dag
er mede oorzaak van, maar het
aantal bezoekers viel een beetje
tegen. Ook stuit het moeten zitten
op een hard bankje zonder leuning
de meestal oudere mensen wat
tegen de borst.
Al met al kunnen we terugzien op
een voor Mariaoord Ommel
geslaagde Meimaand. Natuurlijk
zullen we binnen de locatieraad en
de verschillende werkgroepen nog
alles goed moeten evalueren en
voor volgend jaar bespreken met
het nieuwe pastorale team.
Er zijn altijd verbeterpunten en die zullen
we zeker proberen
door te voeren.
Namens locatieraad
Ommel,
Bertus Berkers.
Foto’s:
Rob Fritsen, SIRIS

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Met vreugde kunnen we bekend maken dat
de fusie van het Jozefkoor en het Mariakoor
aanstaande is. Na een voorspoedig verlopen
voorbereidingsfase en diverse momenten
van constructief overleg tussen de beide
kerkkoren is besloten om, per 1 september
2022, samen op te gaan in een nieuw kerkkoor.
Hier hoort vanzelfsprekend ook een nieuwe naam bij.
De nieuwe naam na de fusie van het Jozefkoor en het Mariakoor zal
gaan luiden: “Het Franciscuskoor Asten”.
Het Franciscuskoor zal op zondag 11 september, onder leiding van
dirigent Jan Cranenbroek, voor de eerste keer de H. Mis in de H.MariaPresentatiekerk, met hun gezangen opluisteren.
Op die zondag is er na de H. Mis gelegenheid voor alle kerkgangers,
samen met de koorleden, voor een gezellig samenzijn onder het genot
van een kop koffie of thee.
Graag willen we hierbij tevens een oproep doen aan iedereen die
graag in een koor zingt of wil gaan zingen om zich aan te melden
bij het nieuwe Franciscuskoor.
Nieuwe leden zijn van harte welkom !
Ook als u al zingt in een ander koor, meldt u aan !

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Iedereen die graag wil zingen is van harte welkom.
Maar vooral mannen worden nadrukkelijk gevraagd om te reageren,
om tot een betere verdeling van de stemmen te komen.
Twee of drie keer per maand wordt de H. Mis door het Franciscuskoor
in onze kerk in Asten opgeluisterd. Ook bij kerkelijke uitvaarten zal het
koor gevraagd worden om hierbij te zingen.
De repetitieavond is, na de vakantieperiode, met ingang van woensdag
31 augustus, elke woensdagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur in de
H. Maria Presentatiekerk.
Jan Coolen,
namens het Franciscuskoor
en de locatieraad H. Maria Presentatiekerk, Asten

Het secretariaat in Heusden is in JULI en AUGUSTUS i.v.m vakantie
gesloten.
Misintenties kunnen aangeleverd worden via de brievenbus op
nummer 14.
Vanaf 1 juli is er nog maar één Eucharistieviering per maand,
dit is op de tweede zaterdag van de maand.
De intenties die al opgegeven zijn zullen allemaal in deze viering
afgelezen worden.
De intenties van een maand worden ook gezamenlijk vernoemd in
Het Peelbelang.
Vriendelijke groeten, Locatieraad Heusden

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Natuurlijk heeft iedereen het druk, en weinig mensen willen zich nog
binden als vrijwilliger.
Maar met het oog op de toekomst heeft de parochie u hard nodig.
Op allerlei vlak en bij verschillende werkgroepen hebben we dringend
behoefte aan aanvulling en verjonging (met groot respect voor onze
huidige en zeer gewaardeerde vrijwilligers), zodat één en ander voor
de nabije toekomst gewaarborgd blijft.
Meldt u aan voor onder andere de volgende werkgroepen:
- De acolieten en uitvaartacolieten.
- Zingen bij het kerkkoor.
- Gastvrouw op het secretariaat.
- Vrijwilliger om samen met de andere vrijwilligers het kerkhof
mooi te houden.
En zo zijn er nog meer werkgroepen waar versterking zeer gewenst is.

Kom eens vrijblijvend kijken, en dan praten we er samen over om te
kijken waar uw interesse en belangstelling naar uit gaat.
Wees welkom om samen met de andere vrijwilligers in de diverse
werkgroepen de schouders eronder te zetten.
En het is ook nog eens gezellig om dat samen met elkaar te doen !
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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We willen graag dat onze prachtige kerk ook door uw medewerking in
stand gehouden kan worden. We moeten er heel erg trots op zijn om
zo’n mooie kerk in ons dorp te hebben en in en rond deze “kathedraal
van De Peel” onze werkzaamheden te kunnen en mogen verrichten,
zodat alle vieringen in deze kerk op een mooie en waardige manier
plaats blijven vinden.
Wanneer u meer informatie wenst, neem even contact met ons op.
Dan krijgt u alle informatie om te kijken welke vrijwilligerstaak het beste
bij u past.
Graag tot ziens !
Met vriendelijke groet,
Jan Coolen, namens locatieraad H. Maria Presentatiekerk, Asten

Op zondag 9 oktober 2022 zal weer onze jaarlijkse “Dankjeweldag”
voor onze zeer gewaardeerde vrijwilligers gaan plaatsvinden.
Zet het alvast in uw agenda of op de kalender !
Wanneer u zich nu aanmeldt als
nieuwe vrijwilliger krijgt u uiteraard
ook een uitnodiging voor deze
speciale dag waarin de vrijwilligers
en jubilarissen in het zonnetje gezet
worden.
In september krijgt iedere vrijwilliger
een uitnodiging in de bus.
Locatieraad
H. Maria Presentatiekerk, Asten
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Op 28 mei en op 25 juni hebben
een aantal lectoren deelgenomen aan de cursus “Lectoraat”.
Deze cursus werd gegeven door
mevrouw Gabriëlle Buirma.

Zij verzorgde een programma van 2 ochtenden voor lectoren.
In deze ochtenden hebben we de volgende onderwerpen behandeld:
het trainen in zelfvertrouwen,
bewustwording van de belangrijke taak als lector,
spreektechnieken,
belang van houding,
belang van contact met de luisteraars,
belang van een goede voorbereiding, enzovoort.
Gabriëlle Buirma is niet iemand die iets komt vertellen, maar iemand
die een weg wil gaan met mensen en hiervoor de tijd neemt. En we
hebben haar leren kennen als een begripvolle vrouw die didactisch erg
sterk is. Als praktiserende katholiek, moeder en oma staat ze nuchter in
het leven. Ze is een goede trainer gebleken, en echt zeer vakkundig.
De groep, bestaande uit lectoren van de locaties Asten, Ommel en
Someren, was na deze cursus zeer enthousiast, enerzijds over het
geleerde en anderzijds door het contact met andere lectoren van de
Franciscusparochie. Ik mag wel zeggen dat dit een soort verbroedering
heeft gebracht (hoewel dat niet helemaal het juiste woord is, gezien het
aantal dames wat meedeed !). Er is een band ontstaan tussen de deelnemers, die samen hun best willen doen voor onze parochie door het
Woord van God goed over te brengen.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Maar wat ik zeker niet mag vergeten dat we een geweldige locatie hadden om dit in praktijk te brengen, namelijk in de Antonius van Paduakerk
in Heusden. Zij heeft een goede akoestiek, is niet te groot en is intiem.
Hoewel ik er zelf vaak genoeg langs ben gekomen en als lid van de
Heemkundekring (werkgroep “Beeld”) foto’s heb voorbij zien komen van
de bouw etc. was ook ik er nooit in geweest.
Al deze ingrediënten hebben gezorgd dat we van een gezellige en een
leerzame cursus hebben genoten. Misschien is het goed om eens een
bijeenkomst te houden voor onze collega’s, waar we deze kennis graag
met jullie delen ! En voor u als luisteraars: laat het ons gerust weten als
we niet duidelijk waren.
Namens de deelnemers , Johan Smits

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Samen denken over leven en geloof !
Vanaf juli organiseert de parochie elke eerste dinsdag van de maand
een parochie-avond. Een avond voor ontmoeting en samen leren over
ons geloof en de relatie met ons leven.
De avonden worden verzorgd door de leden van het pastorale team.

We beginnen 5 juli met de filmreeks Sycamore.
Een programma met laagdrempelige filmpjes die de verbinding
laten zien tussen ons dagelijks leven en het christelijke geloof.
Ieder filmpje duurt ongeveer 20 minuten.
Per avond bekijken we één filmpje.
Na enkele minuten film pauzeren we even en stellen ons vragen:
Waar ging het over?
Wat betekent het voor mij?
Wat is de band met mijn eigen leven?
In ieder filmpje bespreekt Stephen Wang, een katholiek priester en
leraar, een bepaald onderwerp.
Al wandelend door het Engelse landschap roept hij vragen op
en probeert hierop antwoord te geven.
Dit wordt afgewisseld met interviews (Hoe denken mensen op straat
over het onderwerp?) en onderbroken door onze eigen gespreksmomenten.
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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De filmreeks Sycamore wordt overal ter wereld gebruikt.
In Nederland zijn er tientallen parochies die Sycamore aanbieden.
De filmpjes zijn Nederlands ondertiteld.
Iedere bijeenkomst begint met een kopje koffie/thee,
daarna bekijken we de film en sluiten af met iets te drinken.
Het onderwerp van 5 juli is: ‘Op zoek naar geluk’
Waar:

Bijzaal in de kerk van Asten
(toegang via de hoofdingang of via de zij-ingang aan de
Wilhelminastraat)

Wanneer: Elke 1e dinsdag van de maand
Hoe laat:

20.00 tot 21.30 uur

Prijs:

Gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd

Voor wie: Iedereen die nieuwsgierig is.
Er is zeker geen voorkennis vereist !
Aanmelding:
mail pastoraalteam@rkfranciscus.nl
of 06 - 54 955 942 (diaken Jack Swaanen)

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Intussen zit er nu behoorlijk schot in de restauratie van het Processiepark in Ommel en in de voorbereidingen voor de realisatie van het Park
van de Vrede.
Eén en ander onder meer omdat er enkele mooie subsidies zijn binnengehaald. Al kunnen we nog best wat donaties gebruiken, grote of kleine.
Alles over de vorderingen van dit project valt na te lezen op de site:
https://mariaoordommel.nl

Wat daarnaast alvast wel heel goed zichtbaar is, is dat de Kruisberg,
die een tijd behoorlijk overwoekerd was, weer op een echte Kruisberg
begint te lijken.
Fijn om nu al wat concrete resultaten te zien !
NB: via info@mariaoordommel.nl kunt u
zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief
over het verloop van de werkzaamheden.
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven.
Tijdens circa twaalf interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek
je wat het christelijk geloof inhoudt.
‘Is er meer?’,
'Wie is Jezus?'
en
'Wat is bidden,
en hoe doe je dat?'
zijn drie van de vijftien
onderwerpen.
Alpha is gratis en omvat 12 dinsdagavonden die om 19.00 uur
starten met een warme maaltijd, op het adres Nieuwstraat 10 in
Asten.
De eerste avond, op 27 september, is een informatieavond,
bedoeld om verder kennis te maken met de inhoud, het materiaal,
de leiding, en de wijze van aanpak.
Een reactie van een deelnemer:
‘Ik heb meer vertrouwen gekregen in God,
ben rustiger en slaap beter’.
Voor meer informatie
zie www.AlphaDAS.nl
of bel 0493-695873
(Peter en Irene Swinkels).

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Als iemand zich afvraagt: waarom gaat het, in het katholieke geloof?
Dan is er maar één antwoord mogelijk: het gaat om Jezus Christus en
zijn verlossend handelen in diens kruis en verrijzenis.
Dat staat in het middelpunt van de Kerk en dat dient in het middelpunt
te staan van het leven van de individuele gelovige.
Tot zover zijn alle christenen, protestanten èn katholieken het eens.

Echter, over de wijze waarop het Christusmysterie in ons midden is,
daarover lopen de opvattingen tussen katholieken en protestanten sterk
uiteen. De katholieke (en ook de orthodoxe) Kerk gelooft vanaf het
allereerste begin – en daarvan zijn talloze getuigen, ook in de
alleroudste traditie – dat Christus met zijn verlossing in de Kerk
aanwezig is en blijft met name door de sacramenten.
De zeven tekenen van zijn aanwezigheid zijn daarbij geen loutere symbolen, die ‘verwijzen naar’. Het zijn tekenen die de Goddelijke werkelijk
zelf in zich bevatten. Christus zelf is werkzaam aanwezig in de sacramenten. Hij redt de mens die gelovig de sacramenten ontvangt en geeft
dan zijn genade op de specifieke wijze van dat bepaalde sacrament.

Het grootste en het heiligste van de sacramenten is de Eucharistie,
waarin Christus niet alleen met zijn werkzaamheid aanwezig is, maar
ook persoonlijk: de Kerk gelooft dat brood en wijn werkelijk veranderen
in het Lichaam en Bloed van Christus.
In het sacrament offert Hij zichzelf aan de Vader en geeft ons de
mogelijkheid ons daar in de viering van de Eucharistie bij aan te sluiten.
Zo is Eucharistie of, zo u wilt, ‘het heilig Misoffer’, de eredienst van het
nieuwe verbond waarin Christus telkens met zijn Kerk zijn offer van
verzoening aan God aanbiedt voor het heil van levenden en doden.
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren

Bladzijde 24

Parochieblad Angelus

Zomer 2022

De Eucharistie is dan ook het centrum van de kerkelijke zondagsviering
waaraan iedere serieuze katholiek wordt geacht deel te nemen.
Om dit sacrament tot stand te brengen is er binnen de Kerk een ander
sacrament nodig, en wel het sacrament van het priesterschap.
Door de priesterwijding immers laat Christus de gewijde delen in zijn
eigen priesterschap, zodat de priester in de Kerk kan optreden in naam
van Christus, ja zelfs in zijn persoon. De Eucharistie kan alleen gevierd
worden als er een gewijde priester is, omdat alleen deze kan handelen
in de persoon van Christus, de Hogepriester. Zo hangen Eucharistie en
priesterschap ten nauwste met elkaar samen.

De protestanten hebben een totaal andere opvatting van sacramenten.
Zij zien die louter als symbolisch. Het gaat bij hen alleen om het geloof,
sacramenten voegen daar niets wezenlijks aan toe.
Als het gaat over het avondmaal, dan ziet men dat slechts als een
herinnering aan de kruisdood van Christus, en brood en wijn zijn loutere
symbolen van Christus’ Lichaam en Bloed.
Hij is louter geestelijk aanwezig. Het avondmaal wordt ook niet als offer
beschouwd. Logischerwijs heeft de reformatie dan ook het priesterschap
afgeschaft en het sacrament van de wijding verworpen. Dominees, al
doen ze gedeeltelijk hetzelfde werk als de priester, zijn per se geen
priesters maar ‘dienaren van het Woord’, en kunnen en willen bij het
avondmaal ook niet in de persoon van Christus handelen.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Als je dit goed beseft, is het onthutsend dat sommige katholieken er
geen moeite mee lijken te hebben als dominees en priesters samen
Avondmaal / Eucharistie vieren. Als katholieken aan dit soort vieringen
of aan het protestantse avondmaal deelnemen, heeft dat niets met echte
oecumene te maken en kunnen we alleen maar constateren dat ze het
echte katholieke geloof verloren hebben.
De Eucharistie is de kostbaarste schat van de katholieke Kerk. Daar ligt
de kern van het katholiek zijn. De Martelaren van Gorcum zijn in de tijd
van de reformatie voor het katholieke geloof in de Eucharistie de marteldood gestorven ! Willen we katholiek zijn, dan moeten we samen met de
Kerk van alle eeuwen van harte kunnen bidden: “Adoro te devote,
latens Deitas”.
Ik aanbid U, Godheid in verborgen staat,
die in broodsgedaante waarlijk schuil hier gaat.

Of zoals in de lofzang “Pange lingua” staat:
’t Vleesgeworden Woord des Vaders
spreekt een woord en brood wordt vlees.
Christus’ bloed bevat de beker,
eet en drink, wees zonder vrees !
Schenk uw zinnen geen vertrouwen,
slechts geloof versterkt uw geest.
Emeritus-pastoor Cor Mennen
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Als u graag op bedevaart wilt en u hebt eens zin in wat anders dan
Ommel, Handel, Beauraing, Banneux, Smakt, Lourdes enzovoort,
neemt u dan eens een kijkje in Den Briel, het huidige Brielle.
Dit is de plaats waar de Martelaren
van Gorcum - 19 katholieke
priesters en religieuzen - door
fanatieke Geuzen om het leven zijn
gebracht tijdens de Reformatie.
Op de plaats waar zij zijn opgehangen is een prachtige, grote
bedevaartskerk gebouwd.
Daarachter is een processietuin
met een galerij rondom de plaats
waar dit gebeurde. De martelaren
werden op alle denkbare manieren
onder druk gezet om hun katholieke geloof af te zweren, met name
hun geloof in de Eucharistie en hun loyaliteit aan het gezag van de
Paus. Theologen gingen met hen in discussie, maar toen dat niet
werkte gebruikten de Geuzen andere middelen . . .
Toch hielden de martelaren stand, al moesten ze dat met de dood
bekopen. Eén van hen was H.Nicasius, uit Heeze.
Op zaterdag 9 juli was de jaarlijkse grote bedevaart naar Den Briel.
Maar u kunt er natuurlijk ook altijd op eigen houtje een kijkje nemen.
Bijvoorbeeld als in die buurt op vakantie bent.
Raadpleeg voor de zekerheid eerst de website van de kerk:
www.martelarenvangorcum.nl/
En vindt u Den Briel te ver weg? U kunt ook op de fiets naar het
“Nicasiusplekske” in Heeze (Kreijl 22, 5591 TR).
Daar staat een mooi kapelletje, waar bij goed weer ook een
openluchtviering is op zondag 10 juli om 11.00 uur;
bij slecht weer is de viering in de kerk van Heeze.
Welkom !
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Hoe komt zo'n stap tot stand?
“Het bisdom kwam met het
verzoek of ik een benoeming als
pastoor in een nieuwe parochie
wilde aanvaarden.”

Vandaag spreken we met kapelaan
van Overbeek in de pastorie van
Ommel. Er is een grote
verandering op komst voor hem.
Nog even en dan moet hij deze
plek in Ommel achter zich laten.
Wat me in deze ruimte direct opvalt
zijn de kasten met boeken en de
aparte klokken. Ook deze boeken
moeten bij zijn vertrek worden uitgezocht. Ingrijpend, zo'n overstap.

Hoe heeft u zelf gekozen om
theologie te gaan doen?
“Ik had al op jonge leeftijd het
verlangen priester te worden. Ik
ben van jongs af aan betrokken
bij de Kerk. Vanuit thuis heb ik
het geloof meegekregen.
Op jonge leeftijd was ik misdienaar. Ik was geboeid door
de kerk. Ik was ook graag in de
kerk.
In 1993, op de middelbare
school, las ik in de krant een advertentie over een roepingsreis
naar Turijn. Mijn moeder zei: ‘Dat
moet je misschien maar doen’.”

Hoe is dit afscheid voor u?
“Dat is een dubbel gevoel. Ik weet
waar ik terechtkom, omdat ik daar
in het verleden gewerkt heb. Ik ken
het daardoor goed, en het is toch
weer bekend terrein. Daardoor is
het makkelijker om er te beginnen.
Ik ga wonen op de pastorie in
Drunen”.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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“In Turijn tref je de herinneringen
aan het leven van de Heilige Don
Bosco, die daar heeft gewerkt.
Ik voelde me daar thuis en heb
contact gelegd met het seminarium. Zo ben ik uiteindelijk in
2002 tot priester gewijd en in
september 2002 benoemd tot
kapelaan in Drunen.”

In deze kamer vallen al die
boeken op. Kunt u daar iets
over zeggen?
“Ik ben geïnteresseerd in kerkgeschiedenis en theologie. In al
die kasten die hier staan staan
alleen maar boeken over kerkgeschiedenis.
In mijn spaarzame vrije tijd
probeer ik nog mijn doctorale
scriptie in de kerkgeschiedenis af
te ronden. Ik heb met name
interesse voor het tijdperk van de
16e eeuw. In die periode kwam de
vorming van deze streek (1559)
tot stand en werd het bisdom van
Den Bosch opgericht. Tot die tijd
behoorden we hier tot Bisdom
Luik.
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Karel V zag de opkomst van
het protestantisme als een
bedreiging voor het katholieke
geloof. Daarbij ook een bedreiging voor de keizerlijke macht...
Daardoor was hij van mening
dat er meer bisdommen moesten
worden opgericht.
Ook interesseert me de kerkgeschiedenis van ons bisdom.
En als derde de kerkontwikkelingen van de jaren ‘60
tot nu.”

Wat is uw visie over geloof?
“Het geloof is voor mij altijd een
natuurlijke aanwezigheid in mijn
leven geweest. Ook in mijn
kinderjaren. In de loop der jaren
heeft dit zich bij mij verder
ontwikkeld. Ik heb er zo steeds
meer aspecten van leren
kennen. Het geloof heeft steeds
meer mijn leven verrijkt.”
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“Ik zie geloof als iets dat altijd in ontwikkeling is. Dat je zo'n ontwikkeling
ook mag accepteren. Daarbij weet je
dat God er altijd voor je is. Je hebt
uiteindelijk een persoonlijke band met
Christus. Daar vanuit probeer je te
leven.

Zomer 2022

Wilt u nog iets zeggen over
bijzondere ontmoetingen?
“In 1997 had ik bij Paus Johannes Paulus II een audiëntie.
Hij was in mijn jeugd de Paus.
Toen al kampte hij met zijn
gezondheidsproblemen.
Tijdens de H.Mis leek al de
broosheid te verdwijnen.
De H.Mis die we toen meemaakten was een privé-mis.
Dit was zeer bijzonder voor me.”

De kern van het geloof is voor mij
ook vertrouwen. Overgave aan God
zelf en de gedachte: het is goed zo.
Geloven is ook je band met Maria,
de Moeder Gods. Dit is voor mij
persoonlijk ook een verrijking. Zij
brengt je tot haar zoon.”
Is er nog een bijzonder hoogtepunt
te noemen?
“De Meimaand in Ommel is voor mij
altijd een bijzonder hoogtepunt.
Dat er zoveel mensen de weg naar
Ommel weten te vinden om op
bezoek bij Maria te komen.
Ommel is een plek over de grenzen
heen. Ze vinden de weg hier naar
toe. Dit vind ik heel bijzonder.”
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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“Maria-Oord overstijgt alle
grenzen en kan een ondersteunende functie hebben.

Wilt u nog iets zeggen tegen de
mensen in de parochie?
“We hebben elkaar heel hard nodig.
Laten we elkaar als Franciscusparochie ondersteunen. Laten we
naar elkaar kijken en samen proberen
het kerkelijk leven vorm te geven.
Laten we samen als Kerk het geloof
vieren en doorgeven. We behoren tot
een groter geheel.
De rijkdom van Ommel is hierbij dat
veel mensen de weg naar Ommel
weten te vinden. Men kan in Ommel
in alle eenvoud bij Maria komen en
zich aan Maria toevertrouwen. Dit is
een kostbare plek die gekoesterd
mag blijven worden.

Ik heb hier met heel veel plezier
mogen werken. Ik ben dankbaar
voor de vele vrijwilligers die zich
inzetten. Wij als priesters hebben deze vrijwilligers heel hard
nodig. Dat is een dragende pijler
in het geloofsleven. Mijn grondtoon is: dankbaarheid !”
Op de achtergrond horen we de
skeletklok slaan.
Skeletklokken zijn een persoonlijke interesse van de kapelaan.
Hij is altijd geïnteresseerd
geweest in het mechanisme
achter een klok.
We kijken nog even naar de
bijzondere schaarklok.
De tijd van de kapelaan tikt
verder, en zo moeten wij ook
weer verder.
Samen in dankbare herinnering.
Arnold Spijker

‘Mariaoord Ommel, Park van vrede’
is een altijd aansprekend thema, dat
altijd actueel blijft. Zoals we helaas
vandaag ook nog zien. Ommel blijft
ook hierdoor voor de toekomst een
belangrijke bedevaartsplaats.”

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Op verzoek van de bewoners
van Someren-Heide heeft de
congregatie van het H. Hart meegewerkt aan de oprichting van de
Parochie H.Jozef in 1935, met de
aanstelling van pastoor Graat.
Deze kreeg als bouwpastoor de
taak om een noodkerk te realiseren. Zijn opvolger, pastoor Bos,
heeft zich na zijn aanstelling in
1949 ruim 10 jaar ingezet om de
financiering rond te krijgen voor
de realisering van een nieuwe
stenen kerk, de huidige St. Jozefkerk. Met middelen uit het eigen
Bouwfonds, leningen van de
Congregatie van het H. Hart en
het Bisdom en een subsidie van
de gemeente, werden de kosten

gedekt voor de bouw en installatie
van de kerk en pastorie.
Deze stenen kerk is een ontwerp
van architect Geenen uit Eindhoven en is gebouwd door
aannemingsbedrijf van Bree uit
Someren. De “eerste steen”, die
herkenbaar in het gebouw is aangebracht, is op 24-1-1960 gelegd
door pastoor Bos. Vooraf zijn vele
karren grond door de parochianen
aangevoerd om de bouwplaats,
die naast de noodkerk lag, op een
goed niveau te krijgen.
Het gebouw is qua bouwstijl typerend voor de in de jaren zestig
gerealiseerde kerken.

De noodkerk en –pastorie
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Een bijzonder kunstwerk in de
St. Jozefkerk is het enorme glasin-lood-raam, vervaardigd door
glazenier Jon Martens, met een
uitbeelding van de Ark van Noach.
Op 21-3-1961 werd de nieuwe
kerk geconsacreerd door
bisschop Bekkers. De inwoners
van Someren-Heide waren trots
op hun nieuwe kerk. Veel inzet en
financiële middelen zijn door hen
geleverd. Op dat moment was de
kerk compleet, maar wenselijk
was om het harmonium te
vervangen door een pijporgel, en
uitbreiding van de luidklokken.

Eerste steen-legging, 24-1-1960
Door de parochianen werd een
orgelfonds opgericht (“De Orgelman”) voor het vergaren van de
benodigde geld. In december 1964
kon het orgel worden geplaatst
door de firma van Pelt uit Alkmaar
en in 1966 was, door het inhangen,
het plaatsen van 3 luidklokken in
de toren een feit.
Na de benoeming van pastoor van
Vlerken in 1967 werd, mede door
de vernieuwing in de kerk, het
hoofdaltaar naar voren geplaatst,
zodat de priester voortaan met het
gezicht naar de parochianen
gericht in de viering kon voorgaan,
en werd een geluidsinstallatie aangelegd. Een zijaltaar werd op de
voormalige plaats van het hoofdaltaar geplaatst, met daarop het
tabernakel.
In de 57 jaar dat in de St. Jozefkerk vieringen zijn gehouden, zijn
er meerdere pastores en paters
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geweest, die als voorganger de
vieringen hebben ingevuld:
Pastoor Bos, Pastoor Hendrickx,
pastoor van Vlerken, Pastoor
Bellemakers, Pater Wijnen
(interim) Pastoor Somers,
Pastoor Heeffer, Pater Xavier
Ariokiasamy en als laatste
Kapelaan van Overbeek.
Laatstgenoemde is ook voorgegaan in de afscheidsviering
op 23-9-2018.

Zomer 2022

Consecra e van de kerk, 20-3-1961

Dat zien we ook terug in de
parochieboeken: in die 57 jaren
zijn er 1136 kinderen gedoopt, 381
Bij veel inwoners van Somerenechtparen in het huwelijk getreden
Heide heeft deze parochiekerk op en is er van 413 parochianen
essentiële momenten een rol in
afscheid genomen. We hebben
hun leven gespeeld: hetzij bij een in deze kerk 3 parochiefeesten
doop, bij de Eerste Communie of
mogen vieren: op 10-9-1961 het 25
Vormsel, bij een huwelijk of bij een jarig jubileum, op 27-10-1985 het
afscheid van een dierbaar familie- 50 jarig jubileum en op 24-10-2010
lid of vriend.
het 75 jarig jubileum.
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Bij het laatste feest waren we ons
er als parochie al van bewust dat
er een fusie in het verschiet lag en
dat dit het laatste jubileum als
zelfstandige parochie zou zijn.
Het besluit om binnen afzienbare
tijd de St. Jozefkerk voor kerkelijke vieringen te beëindigen, was
onderdeel van de fusie in 2015.
Helaas werd dit realiteit en heeft
op 23-9-2018 de afscheidsviering
plaats gevonden in onze eigen,
mooie St. Jozefkerk.
Met de verkoop op 10-6-2021 van
de kerk aan Lameij Onroerend
Goed BV uit Weert is de herbestemming van dit toch wel
beeldbepalende gebouw in de
kern van Someren-Heide een feit
geworden.
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Voor ons is de St. Jozefkerk een
gebouw, dat symbool staat voor je
dorp, je thuis.
Mede daarom is het heel waardevol dat bij de herbestemming de
contouren van dit toch voor
Someren-Heide unieke gebouw
uit de 60-jaren periode hopelijk
behouden blijven.
Zo blijft het ook in haar nieuwe
functie een beeldbepalende plek
in Someren-Heide.
Locatieraad Someren-Heide
Wilma van den Boomen
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Vroeger, toen ik nog een klein manneke was, zei ik altijd dat we
“verkansie” hadden.
Veel van mijn vriendjes zeiden hetzelfde, dus wij hadden 6 weken
school-verkansie.
6 Weken van spelen, ravotten, zwemmen, kattenkwaad uithalen,
en ’s avonds heeeeel lang buiten spelen.
Eindelijk eens tijd om het gewone achter je te laten en te doen wat je
als kind het liefste deed.
Ons moeder vond het prima: we woonden in een klein dorpje,
nauwelijks verkeer in die tijd en de buurt hield je toch wel in de gaten.
Het was een ongekend gevoel van vrijheid.
Vakantie-tijd is vrije tijd, zeggen ze wel eens.
Maar misschien kent u dat gevoel ook wel:
je wilt zoveel in de vakantie gaan doen dat elke dag helemaal vol
wordt gepland. Je moet toch genieten van je vrije tijd !

Inderdaad: we moeten toch genieten van de vakantie,
zodat we straks op Facebook kunnen laten zien hoe geweldig we het
wel niet hebben gehad !
Pfffffff . . . . . er bestaat hier zelfs een woord voor: vakantie-stress !

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Je kunt je dan afvragen: wil ik dat eigenlijk wel?
Misschien wil ik wel gewoon lekker lui op een stoel “den hillen dag”
niks doen.
Misschien wil ik alleen maar wat rondwandelen in het dorp,
en ik hoef niet alle bezienswaardigheden gezien te hebben.
Ik wil eigenlijk alleen maar . . .
Ik denk dat u deze lijst eindeloos kunt aanvullen.
Wat wil ik nou eigenlijk ècht?
Dat zou de vraag moeten zijn als je op vakantie gaat.
Misschien dat jouw eigen antwoord jezelf wel verrast.
Misschien dat jouw omgeving eigenlijk ook wel iets anders zou willen
dan alle verplichte kost die bij een vakantie “hoort”.
De voorpret van het plannen van een vakantie is vaak net zo leuk
als de vakantie zelf.
Misschien is het wel eens interessant om van elkaar te horen wat jullie
nou eigenlijk ècht zouden willen doen tijdens de vakantie !
Maar hoe u er ook over denkt:
in ieder geval wens ik u een fijne v(a)(er)kan(t)(s)ie !
Jack Swaanen, permanent diaken
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Kwartje
De pastoor is zijn preek begonnen,
maar heeft nog geen woord uitgebracht !
Stil houdt hij een bloem omhoog
en wacht, wacht, wacht…
Waarop toch?, prakkiseer ik,
't is een bloem, dat spreekt vanzelf.
De stilte maakt onrustig.
Hoor, de klok slaat elf.
Gedachteloos tel ik de slagen,
langzaam klinkt het uit.
Weer is daar die stilte.
Mijn God, wat klinkt dat luid.
De pastoor, nog altijd onbewogen,
toont de bloem, meer niet.
Wil hij ons soms zeggen:
mensen ziet toch, ziet?!

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Oké, ik kijk naar de bloem nu,
en… word plots geraakt.
Is het soms de muze
die in mij ontwaakt?
Verrek, nu valt m’n kwartje:
het is de bloem die preekt !
Z'n schoonheid, elegantie,
hebben dàt in mij losgeweekt
wat woorden niet kunnen zeggen.
Die schieten gewoon tekort.
De bloem, dat zijn de letters,
over mij uitgestort.
Dan volgt plots het 'Amen'.
De stilte is voorbij.
De preek, die was geweldig,
met God zo nabij !

Arnold de Boer, 9-6-2019.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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in een

BIJBELBOEK
— voor al wie jong van hart is

Een geestelijke reis

Serie “Exodus”, deel 66

De Israëlieten vervolgden hun weg naar het Beloofde Land.
Ze trokken door woestijnachtige gebieden van, oase naar oase.
God zorgde wel dat er op tijd water was voor iedereen,
en dat er elke dag vers brood en vlees kwam.
Genoeg om niet dood te gaan van honger en dorst, dat wel.
Maar wat stelt het voor in vergelijking met het eten in Egypte?
Zelfs de slaven aten daar lekkerder en gevarieerder dan zij nu !
Geen wonder dat er regelmatig gemopperd en geklaagd werd.
Soms kwamen ze in opstand, en wilden Mozes niet meer als leider,
of ze dachten dat zij het zelf wel even beter zouden doen.
Er waren ook mensen die onderweg ergens bleven hangen
of zelfs terug wilden gaan naar Egypte.
Dat moet voor Mozes allemaal behoorlijk zwaar zijn geweest.
Zijn eigen volk was minstens even lastig als de Egyptenaren !
Maar de Israëlieten kenden God ook niet zo goed als Mozes.
Ja, ze hadden een paar grote wonderen gezien,
maar daarmee hadden ze zelf nog geen band met God.
Ze beseften waarschijnlijk niet eens dat dat kon !
Want in Egypte brachten heidense priesters wel offers en zo,
terwijl de rest van het volk vooral toekeek en hooguit wat meezong.
Mozes had echter vaak zelf, en heel intens, met God gesproken.
Hoe kon hij deze mensen meenemen op een geestelijke reis?
Zijn volksgenoten waren weg uit Egypte, en ze waren dus vrij.
Maar ze dachten en reageerden nog als slaven die dáár woonden.
Was er ergens een tekort aan?
Dan hadden de leiders het gedaan.
Moesten ze zich aan een door God gegeven regel houden?
Dan kwamen ze in verzet.
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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En wisten ze dat God met hen mee trok,
dan zagen ze God voor zich alsof Hij een Egyptische god was.
Want wie of wat is “God” als je niet zelf met Hem verbonden bent?
Wat is God voor geestelijk wezen, in een wereld vol afgoden
en vol afgodsbeelden die vereerd werden alsof ze die goden waren?
En wat weet je nou van God,
als je alleen maar wat verhalen uit het Bijbelboek Genesis kent?
Want vergeet niet, veel méér bestond er toen nog niet van de Bijbel !
Dus wat deed het volk,
toen Mozes een tijdlang in gebed was op de berg Sinaï?
Het maakte een afgodsbeeld - en vast en zeker in Egyptische stijl.
Uiteraard sloeg Mozes dat meteen aan stukken toen hij het zag . . .
Maar de reactie van het volk was wel begrijpelijk.
Ze waren dan wel weg uit Egypte,
maar Egypte zat nog in heel hun denken, voelen en reageren.
Ze moesten nog leren zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Gaan beseffen dat God totaal anders is dan al die afgoden.
Religieuze regels aanvaarden, omdat die goed voor hen zijn.
En vooral God zelf leren kennen en leren vertrouwen op zijn goedheid.
Die God die je door alles heen verder leidt naar een mooi nieuw land,
maar die ook je ook graag vrede in je hart wil geven,
zelfs al lang voordat je daar aangekomen bent . . .
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Eindelijk ! ! !
Hoe vaak gebruik je dat woord wel niet?
Meestal gebruik je het als je ergens lang op hebt moeten wachten,
en meestal klinkt het als een verlossing.
Een paar voorbeelden:
“Eindelijk, daar ben je !”
“Toen konden we eindelijk gaan eten !”
“Uit-’eindelijk’ gaan we allemaal dood . . .”
“Eindelijk, vakantie !” . . .
Die laatste zucht van verlichting staat weer voor de deur.
Even tijd voor jezelf, even tijd om alle dagelijkse beslommeringen
van je af te zetten, tijd om de accu weer op te laden, tijd om . . .
Ik denk dat iedereen wel plannen maakt om lekker ontspannen vakantie
te gaan vieren.
Zon, zee en strand, of misschien de rust van een afgelegen dorpje,
of cultuur snuiven op welke manier dan ook.
Maar . . . heb jij dat dan ook wel eens,
terwijl je rondkijkt en geniet van alles wat anders is dan thuis:
“Is dit nou alles? Mis ik iets?”
“Is die andere cultuur alleen maar de buitenkant?”
“Wat is de binnenkant van die cultuur?”
“Hoe gaan de mensen hier om met levensvragen?”
Zou het een idee zijn om ook eens een dag te besteden
aan de binnenkant van de cultuur?
Om een kerk, moskee, synagoge, klooster, of wat dan
ook te bezoeken?
Om misschien eens te vragen naar de binnenkant van
de cultuur of het geloof?
Eindelijk vakantie:
Alle goeds, Godspeed, Bon Voyage
en zoals ons moeder vruuger zee:
“Dedde mar wir heel thuis komt!”
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren

Jack Swaanen,
permanent diaken
j.swaanen@rkfranciscus.nl
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Dag allen, inmiddels zijn we weer
enkele weken verder, dus tijd om
u weer op de hoogte te brengen
van de ontwikkeling rond en in de
Lambertuskerk.
Het opruimen en ordenen gaat
gestaag vooruit, en gebeurt vooral
in de vele verborgen ruimtes van
deze kerk, maar en gebeuren ook
dingen die u ook kunt zien.
Zo is er via wat omwegen een
bijzondere Maria naar ons toegekomen uit de St.Jozef-parochie.
Daarom even een stukje geschiedschrijving.

Zomer 2022

Als oprichter en bouwpastoor van
de 500 zielen tellende parochie
van Someren-Heide, werd op 7
juli 1936 de bouw gegund aan
aannemer J. Wijnen uit Someren.
Op 21 november 1936 kon
pastoor Graad zijn intrek nemen
en een maand later werd de kerk
door Deken Meyer ingewijd,
waarna hij tot 1961 dienst deed.
Tijdens het Lof op 3 oktober
1943 (bij de toe-wijding aan het
onbevlekt Hart van Maria) had de
inwijding plaats, en tevens de
plechtige intronisatie van de
beeltenis van O.L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand.
In processie werd de beeltenis de
kerk binnen gedragen onder het
zingen van een Marialied.
De beeltenis is geschonken door
de Dames Mulder te Weesp.
Deze afbeelding hing volgens
overlevering op de belangrijkste
plek in de kerk, waar velen
gingen bidden en een kaars aansteken in nood bij geboorte en bij
doop, maar het was ook de plek
waar men bij een huwelijk of
jubileum een dankgebed bracht.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Bij de sloop van de kerk is deze
afbeelding, destijds ingelijst in een
lijst met een dakje erboven, op
een wagen terecht gekomen met
allerlei andere materialen - dit om
afgevoerd te worden.
Bij de aankoop van de grond in
1972 Heeft Toos Heijbloem zich
echter op tijd ontfermd over deze
afbeelding, om hem snel van de
brandstapel te redden !
Aan de linkerhoek van de (op
zijde bedrukte) Maria zijn nog wat
brandsporen zichtbaar . . .
Toos heeft het destijds met zorg
schoongemaakt en opnieuw
ingelijst, en het is altijd bij haar in
huis blijven hangen.
In Het Peelbelang van 9 mei 1991
heeft nog een oproep gestaan over
info met betrekking tot deze beeltenis. De afbeelding is bij Marietje
van de Boomen terecht gekomen.
Deze heeft hem opnieuw ingelijst
in 1995, en hij is, via Wim van de
Broek van de locatieraad van
Someren-Heide en via Pastoor
Steijaert terecht gekomen in de
Lambertuskerk, waar ondergetekende hem een plaatsje heeft
gegeven in de Mariakapel.

Nu ben ik wel in het bezit gekomen
van een kopie van een foto toen de
afbeelding in de noodkerk hing.
Maar wellicht heeft iemand nog een
foto van toen???
Ik hoor het graag !
De beeltenis is dus een reproductie
van de Maria van Altijd-durende
Bijstand), is afgedrukt op zijde en
was oorspronkelijk ingelijst met een
soortement puntig dakje erop.
Onder de afbeelding heb ik een
lijstje met wat informatie gehangen.
Volgende keer onder andere nog
een verhaal over een Maria die in
de Lambertuskerk is terecht
gekomen.
Johan Smits,
Heemkundekring De Vonder

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Zoals u weet verschijnt na de zomer de eerste editie van ons nieuwe
parochieblad. Maar we willen nu alvast iets onder uw aandacht brengen.
De achterin deze laatste editie van Angelus vermelde algemene
informatie (vaste vieringen, intenties, secretariaat, Kerkbalans etc.)
zult u namelijk niet meer in het nieuwe parochieblad aantreffen.
Al deze informatie staat uiteraard op onze website, maar schrik niet:
de informatie wordt nog wel jaarlijks op papier verstrekt in de vorm van
een parochiegids.
De parochiegids is een bewaar-uitgave, die u kunt zien als naslagwerk
voor allerlei algemene gegevens van de parochie en die geldig is tot de
verschijning van de volgende parochiegids. Bewaar hem dus vooral !
Daarnaast zal er ongeveer 6 maal per jaar een parochieblad verschijnen.

De redactie
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Na zijn laatste heilige Mis in januari
werd het stil in Lierop…
We missen pater Jan, die sinds
een half jaar in het missiehuis in
Teteringen woont. “Pastóór Jan”,
zoals velen nog altijd zeggen.
Gelukkig hebben we een goed
contact via de telefoon en mail,
en zijn er over en weer diverse
bezoeken geweest.
Afgesproken werd dat zijn echte
afscheid plaats zou vinden op een
later tijdstip, als we weer met meer
mensen bij elkaar mogen komen
In de zomer, en in de tuin achter
de pastorie…

Zomer 2022

Nadat de beide Lieropse gilden
hem hadden afgehaald en alle
aanwezigen mee waren gelopen
in de stoet, op de maat van de
tromslagen, volgde een vendelgroet op het kerkplein. Veel
dorpsgenoten, gasten en ook
fietsende voorbijgangers waren
aanwezig bij dit mooie schouwspel, waarbij pastoor Jan, tussen
de beide Gilde-hoofdmannen,
het middelpunt was.
Bij het betreden van de tuin klonk
het ‘Lang zal hij leven’, gespeeld
door fanfare Sint Willibrordus,
gevolgd door enkele feestelijke
marsen. Na een kort dankwoord
van de voorzitter volgde een
woord van welkom door Annette,
waarna ook wat mededelingen
volgden om de middag goed en
gezellig te laten verlopen.

En dan is het eindelijk zover !
In de feestelijke en in “Pace”kleuren versierde pastorietuin
kreeg onze pastoor Jan zondagmiddag 3 juli het afscheidsfeest
dat hij verdiende:
warm en gezellig !

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Mannenkoor A Capella bracht
samen met de Koepelzangers
enkele mooie liederen ten gehore,
waaronder het Avé Maria, gezongen door Marly Minten. Het was
muisstil in de drukbezochte pastorietuin, en ook de sprekers van
“Lierop Leeft” en de KBO, en
dokter Ferd en pastoor Steijaert,
kregen alle aandacht. De misdienaars kwamen naar voren en
lieten nog eens horen dat ze de
afgelopen 20 jaar altijd met plezier
bij pastoor Jan in de H.Mis hadden
gediend. Ton van Schalen nam het
woord en bedankte hem voor de
fijne samenwerking en de vriendschap in al die jaren. Hij overhandigde Jan een mooi en passend
cadeau namens alle dorpsbewoners: een gouden kettinkje voor het
kruisje uit Borneo, als blijvende
herinnering aan zijn mooie werk
als pater en pastoor in Lierop.

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Pastoor Jan kreeg deze middag
zelf het laatste woord, en sprak
zijn dank uit voor het geweldige
feest, het vertrouwen en de
vriendschap, die hij in Lierop
heeft ondervonden. Zoals hij het
zelf zei in zijn laatste preek:
‘In Lierop en de omliggende
dorpen ontmoette ik steeds weer
lieve mensen, die mij accepteerden zoals ik ben… met de broek
in de sokken op de racefiets.
Ik ben me hier echt thuis gaan
voelen.’
Gedurende de laatste uren van
de middag was er tijd genoeg
voor fijne gesprekken en ontmoetingen tussen jong en oud. Rond
half 6 werd deze gezellige middag afgesloten, waarna Jan en
zijn familie vertrokken naar een
logeeradres in Lierop voor een
etentje en een fijne slaapplek.
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Onze pastoor Jan, de verbindende
factor in Lierop, die licht, vreugde
en vrede heeft gebracht door zijn
vriendelijke en altijd behulpzame
aanwezigheid, werd precies 56
jaar na zijn priesterwijding door de
Lieropse bevolking uitgezwaaid.
Ook familie Zwirs nam afscheid
van Lierop, waar zij regelmatig
gastvrij werden ontvangen in de
pastorie en op zondag de heilige
Mis bezochten waarin broer Jan
voorging.
We zullen hen niet vergeten !
We wensen Jan het allerbeste toe
in zijn nieuwe woonomgeving: een
goede gezondheid, geluk en vrede.
En we hopen op wederzijdse
bezoeken, zowel in Lierop als in
Teteringen...
Uit het oog, maar voor altijd
in ons hart !

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Een woord van dank aan TOP
voor de prima catering, aan de
schenker van de geluidsinstallatie
en aan allen die mede zorg hebben gedragen voor deze mooie
dag. Met de gulle bijdragen van
Vrienden van de Koepelkerk, de
Franciscusparochie en alle dorpsgenoten en gasten hebben we
het afscheid van Jan Zwirs op
een fijne manier samen kunnen
vieren !
Namens het organisatiecomité:
Hartelijk dank !
Elly Slegers
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Zoals u inmiddels ongetwijfeld weet zullen we het de komende tijd met een priester
minder moeten doen in onze parochie. En dit heeft ons genoodzaakt om het aantal
vieringen drastisch te verminderen. We moeten immers een beetje zuinig zijn op
onze pastoor, en het is ook belangrijk dat het pastorale team naast de reguliere
werkzaamheden de kans krijgt om nieuwe dingen op te zetten.
Hierbij dus het uitgedunde rooster van de vaste vieringen.
Zaterdag:
16.30 uur
17.00 uur
19.00 uur

Ommel
Ommel
Heusden

Rozenhoedje
Eucharistieviering
2e zaterdag van de maand Eucharistieviering

Zondag:
9.30 uur
10.15 uur

Someren
Sluis XIII

11.00 uur
11.00 uur

Lierop
Asten

Eucharistieviering
Woord- en Communieviering of Gebedsdienst
(check de website en de regionale kranten)
1e zondag van de maand Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag:

géén reguliere vieringen

Dinsdag:
18.30 uur
19.00 uur

Asten
Asten

Woensdag:
8.00/8.30 uur *) Ommel

Rozenhoedje
Eucharistieviering

16.00 uur

Sonnehove

16.00 uur

De Lisse

18.30 uur
19.00 uur

Someren
Someren

1e en 2e woensdag van de maand
Eucharistieviering
( *) mei tm. augustus / september tm. april )
4e woensdag van de maand
Eucharistieviering
3e woensdag van de maand
Eucharistieviering
Rozenhoedje
Eucharistieviering (dagkapel)

Donderdag:
18.00 uur
19.00 uur

Asten
Asten

Aanbidding van het H.Sacrament
Eucharistieviering

Vrijdag:
19.00 uur

Someren

Eucharistieviering

Volg de parochiewebsite, de kerkberichten in
Het Peelbelang en ’t Contact, het rooster op de
prikborden, en de mededelingen in de kerken
voor de meest actuele informatie
en voor de nadere invulling van de vieringen !
R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Contactgegevens H.Franciscusparochie:
Adres

Kerkstraat 2-4, 5721 GV Asten.

Telefoon secretariaat

0493 - 691315

E-mail secretariaat

secretariaat@rkfranciscus.nl

Website

www.rkfranciscus.nl

Openingstijden secretariaat en bibliotheek:
Maandag

10.00 – 12.30 uur

Donderdag

10.30 – 12.30 uur
19.00 – 20.00 uur

De bibliotheek is verder ook geopend na telefonische afspraak.
Pastoraal team:
U kunt een afspraak maken met één van pastores:
0493 - 691315, Spoed: 06 - 10333069
Pastoor Sacha Steijaert
pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl
Jack Swaanen,
permanent diaken

06 - 54955942
jackswaanen@rkfranciscus.nl

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.
Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact
opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.
Doop / huwelijk / jubileum, of ziekenzalving zonder spoed:
Aanvragen via het secretariaat,
tel. 691315 of secretariaat@rkfranciscus.nl

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Veel mensen horen graag de namen van hun overleden dierbaren.
En het is goed dat we in de parochie ook aan hen blijven denken en hun
namen blijven noemen. Hiervoor kunt u een misintentie opgeven voor een
Eucharistieviering.
Het offer van Christus dat in de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld
wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft
zijn leven ook voor die mens gegeven. De priester kan in stilte voor een
bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt mis-intenties opgeven voor een zondags-Mis,
maar ook voor een door-de-weekse H.Mis.

Mis-intenties doorgeven
Opgeven van intenties kan via een envelop, onder vermelding van naam,
datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan
per locatie soms telefonisch of per E-mail. Vermeld s.v.p. ook uw eigen
naam en telefoonnummer voor evt. overleg. Elke locatie heeft zijn eigen
envelop.
Aanleveren gaat per locatie als volgt:
Asten:

Envelop op het secretariaat (Kerkstraat 4)
E-mail: secretariaathmp@rkfranciscus.nl
Telefonisch: 0493 - 691315

Heusden:

Envelop in de brievenbus bij de kerk
op Vorstermansplein 14.
E-mail: h.antonius@hetnet.nl

Lierop:

Envelop op de pastorie
E-mail: pastorielierop@hetnet.nl

Ommel:

Envelop op de pastorie
E-mail: ommel@rkfranciscus.nl

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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Someren-Dorp:
Someren-Eind,
Someren-Heide
en Sluis XIII:

Zomer 2022

Envelop op Kerkstraat 16 (rechter zij-ingang kerk)
E-mail: vanbussel@upcmail.nl

Hier zijn geen vieringen meer.
Opgeven van intenties kan op de wijze van de
gekozen andere kerklocatie.

Stipendium / Kosten en vermelding
Een intentie kost € 12,50 per viering per naam - op ALLE locaties.
Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk,
voor een meerprijs van € 2,50 per viering per naam.
Gebruikt u een envelop voor het opgeven van de intentie,
doe daar dan altijd GEPAST geld in en plak hem goed dicht.
Intenties die ruim van tevoren bekend zijn worden ook bij de parochieberichten in Het Peelbelang en ‘t Contact vermeld.
Voor vragen of nader overleg, bel het secretariaat: 0493 - 691315 .

R.K. Franciscusparochie, Asten en Someren
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We houden ieder jaar in januari of juni de Actie Kerkbalans,
de jaarlijkse werving van fondsen voor onze parochiegemeenschap.
Maar u kunt uw Gezinsbijdrage voor onze parochie het hele jaar door
overmaken op rekeningnummer:
NL44 RABO 0163 6400 09 ten name van Franciscusparochie Asten.
Daarnaast heeft iedere locatie een eigen rekeningnummer:
Asten

NL44 RABO 0163 6400 09
t.n.v. Parochie H. Maria-Presentatie, Asten

Heusden

NL62 RABO 0103 6041 54
t.n.v. Parochie H. Antonius, Heusden

Ommel

NL23 RABO 0103 6064 08
t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie, Ommel

Lierop

NL32 RABO 0128 8011 23
t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop

Someren-Dorp

NL72 RABO 0148 0059 18
t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren-Dorp

Someren-Heide

NL46 RABO 0148 1008 64
Parochie H. Jozef, Someren-Heide

Someren-Eind

NL14 RABO 0148 0094 84
t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming,
Someren-Eind

Het is ook mogelijk om de parochie te machtigen om een vast bedrag
per termijn (maand, jaar, kwartaal) over te maken.
Daarvoor kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Telefonisch via 0493 - 691315
of per mail: secretariaat@rkfranciscus.nl .
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Locatie Asten: H.Maria-Presentatiekerk
Wilhelminastraat 1-3 (kerk; pastorie + secretariaat Kerkstraat 2 + 4)
Spreekuur op de pastorie te Asten:
tel. 0493 - 691315
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
(Dinsdag en donderdag is de kerk open tot na de doordeweekse H.Mis.)
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

Locatie Heusden: H.Antonius van Paduakerk
Vorstermansplein 14
Spreekuur in de sacristie,
bereikbaar via de kerk, door de deur links van het altaar:
Dinsdag
10.30 – 11.30 uur
Intenties kunnen op het spreekuur worden opgegeven
of aangeleverd worden via een envelop met naam, datum en gepast
geld, in de brievenbus van de kerk.
Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
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Locatie Ommel: O.L.V. Praesentatiekerk
Marialaan 16
Het spreekuur op de pastorie te Ommel is vervallen.
Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
Intenties: aanvragen en betalen via de intentie-envelop in de kerk,
of persoonlijk doorgeven en betalen bij de kapelaan.
Voor plaatsing in Het Peelbelang graag een week van te voren inleveren.

Locatie Lierop: Kerk van de Heilige Naam Jezus
Offermansstraat 3

Tel.
E-mail:

tel. 0492 - 331215
parochielierop@hetnet.nl

Intenties: 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.

Locatie Someren-Dorp: Lambertuskerk
Kerkstraat 16
E-mail:

lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties: in de brievenbus bij de zij-ingang van de kerk,
aan de rechterkant (Kerkstraat 16), met het benodigde geld.
Voor plaatsing in ‘t Contact graag een week van te voren inleveren.
Openingstijden van de kerk:
De kapel aan de linkerzijde van de kerk is dagelijks geopend
van 9.00 tot 17.00 uur.
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Locatie Someren-Eind:
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.
Someren-Eind heeft géén eigen pastorie, secretariaat of kerk meer.
Algemeen telefoonnummer van deze locatie is: 06 - 17482545 .
De Lambertuskapel van Someren-Eind bevindt zich aan Brugstraat 1.
En de Mariakapel vooraan op het kerkhof aan de Lambertstraat.
Intenties: in de brievenbus van Haspelstraat 21, Someren-Eind,
of telefonisch op bovenstaand nummer.
Voor plaatsing in ’t Contact a.u.b. een week van te voren inleveren.
Openingstijden kerkhof Lambertusstraat + Mariakapel:
Zomertijd 9.00 uur tot 20.00 uur.
Wintertijd 9.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie Someren-Heide: St.Jozef.
Someren-Heide heeft géén eigen pastorie, secretariaat, kerk
of vieringen meer.
Algemeen telefoonnummer van deze locatie is: 06 - 38901372 .
Het opgeven van intenties vanuit Someren-Heide loopt via een andere
kerk in een locatie naar keuze, waar deze intenties gelezen worden.
Openingstijden begraafplaats St.Jozef + St.Jozefkapel, Herdersveld 2:
elke dag van 9.00 tot 19.00 uur.

Locatie Sluis XIII: St. Lambertuskapel.
Sluis XIII is een zelfstandig buurtschap en ook een locatie van onze
parochie.
De locatie is gevestigd in Buurthuis “De Smelen”,
Landbouwstraat 5, Someren-Eind.
Op dat adres vindt u ook de Lambertuskapel van Sluis XIII.
Het opgeven van intenties vanuit Sluis XIII loopt via een andere kerk in
een locatie naar keuze, waar deze intenties gelezen worden.
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