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Woord van pastoor Hans van Geel
‘ERE ZIJ GOD…..VREDE OP AARDE’
Op radio/tv en in de krant wordt al volop geadverteerd voor het
komende kerstfeest. Kerstdiners, kerstmarkten, kerstreizen, langere
koopzondagen etc. maken het consumptiegedrag van de mens nog
levendiger dan dit al is.
Als voorbereiding op Kerstmis zing ik graag religieuze kerstliederen.
Eén van de mooiste kerstliederen vind ik: ‘Ere zij God….in den hoge…’
Onze Vader heeft zijn zoon Jezus geboren laten worden uit de schoot
van Maria met als levensopdracht: vrede brengen aan ieder mens.
Geen verdeeldheid zaaien, maar…respect tonen voor iedereen, hart
hebben voor mensen die leven aan de rand van de samenleving, mensen
die het minder getroffen hebben in het leven. Oog en oor hebben voor
zieken, bejaarden, kinderen, jeugd, vluchtelingen.
Tijdens het zojuist genoemde lied zingen we: vrede op aarde, aan de
mensen een welbehagen.
Wat hebben we eigenlijk in de wereld en in onze nabije omgeving met
die vrede gedaan die Jezus is komen brengen?
We zitten met heel veel belangrijke vragen voor de toekomst. Wat gaat
er gebeuren in de situatie met de kinderen van de Syriëgangers? Hoe
verloopt de regelgeving rond de stikstofstrijd en de verhoogde PFASnorm in de grond? Wordt de onrust onder de boeren, bouwvakkers,
verpleging, onderwijs minder? Kan het Sinterklaasfeest nog wel een
kinderfeest blijven? Mag de Kerststal nog gezet worden? Kan onze
rechtstaat zich herstellen na de moord op twee advocaten, hoe vergaat
het met de onrust in families of vriendenkring, onrust onder
vrijwilligers die het allemaal goed bedoelen.
Ook in onze kerk blijft het spannend. Hoe gaat de toekomst er uit zien?
De drie parochies van St. Bavo, H. Trudo en H. Drie-Eenheid zijn in
gesprek over een fusie. Samen met de Sint Franciscusparochie zijn
deze drie parochies aan het nadenken om nieuwe wegen in te slaan.
Nooit eerder was er zo’n urgentie voor kerken om na te denken over de
toekomst en te investeren in geloofsopbouw. We denken na over
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manieren om opnieuw vitaal te worden.
De geboorte is telkens een nieuw begin. Laat het nu met Kerstmis een
geboorte worden van een nieuw tijdperk waarin individualisme het
aflegt tegen samen optrekken…er voor elkaar zijn….elkaar helpen….
Vrede op aarde…wordt het nu niet eens tijd om het Kind Jezus te
omarmen?
Geef jezelf een kans om vriend te worden met de Vredestichter bij
uitstek.
Als je Jezus durft te omarmen, loop je nooit alleen in je leven. Je mag
je gedragen voelen en je leven wordt gekleurd door een geestelijke
rijkdom waar je iedere dag uit mag putten. Door deze geestelijke
rijkdom goed te onderhouden, zal deze ook nooit uitgeput raken…óók
niet op de momenten dat je jezelf verdrietig, verlaten of eenzaam
voelt. Zo kan het Kerstkind ook het begin zijn van een proces van
renovatie van onze geloofsgemeenschappen.
Ere zij God in den hoge, vrede op aarde aan de mensen een welbehagen!
Namens het gehele pastorale team wens ik u allen een Zalig Kerstmis en
een vredig Nieuwjaar.
Pastoor Hans van Geel

Voorwoord van Pastor Wim van Reen
Wat verbindt ons als parochianen in de Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid
en Heilige Trudo met elkaar? Het meest wezenlijke dat ons samenbindt
is het verhaal van Jezus Christus. Hij is de Levende Heer met wie wij
allen in leven en geloven verbonden zijn. Hij is de wijnstok en wij zijn de
ranken. Wij zijn geroepen om vrucht te dragen, om de boodschap van de
Zoon van God handen en voeten te geven en erover te vertellen. Dit
Verhaal van de Levende Heer willen we laten horen door middel van één
parochieblad, dat voor de hele regio Zundert beschikbaar komt. In de
Sint Bavo en Heilige Trudo waren er twee keer per jaar speciale
kaarten met informatie over belangrijke zaken rond de hoogfeesten van
Kerstmis en Pasen. In de Heilige Drie-Eenheid bestaat, sinds de fusie
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van de voormalige parochies van Achtmaal, Klein-Zundert en Wernhout,
een parochieblad dat twee keer per jaar uitkomt. We smelten deze
afzonderlijke communicatiemiddelen samen tot een nieuw parochieblad.
We hopen, dat we langs de weg van het parochieblad u als parochianen
goed kunnen blijven informeren over belangrijke zaken in onze
gemeenschappen. We krijgen hiermee een kans om het verhaal van
Jezus aan de hele regio Zundert te laten lezen, zien en horen. Tevens
kunt u lezen over zaken waar een buurtparochie zich mee bezighoudt en
hoe daar het verhaal van God met mensen gestalte krijgt. Het was er
immers nooit om begonnen die Blijde Boodschap voor onszelf te houden,
maar juist te verspreiden onder zoveel mogelijk medemensen.
De parochies van Bavo, Drie-Eenheid en Trudo willen de verbondenheid
onderling verder verstevigen. Zij zijn hiertoe de weg ingeslagen die
leidt naar een fusie van de parochies tot één nieuwe parochie voor de
regio Zundert. We hopen begin 2021 u te kunnen melden, dat de nieuwe
parochie van de regio Zundert een feit is. Onze regio zal het laatste
samenwerkingsverband zijn, dat binnen het bisdom Breda naar een fusie
toegroeit. We verwachten dat de onderlinge verbondenheid zal
toenemen, wat de vitaliteit van de nieuwe parochie ten goede zal komen.
Dit proces tot fusie wordt elders in dit blad onderstreept door de
besturen.
We hebben dit eerste parochieblad de neutrale naam meegegeven:
parochieblad Regio Zundert. We willen echter toe naar een nieuwe
aansprekende naam voor ons nieuwe blad. We hebben hiertoe al enkele
suggesties ontvangen, maar we blijven doorzoeken. We hopen op uw
inbreng.
In het midden van dit blad vindt u de informatie over alle vieringen in
de Kersttijd in de regio. U kunt deze pagina’s eenvoudig uit het centrum
van het blad wegnemen en eventueel op uw koelkast plakken, zodat u
niets hoeft te missen.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Pastor Wim van Reen
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Bericht van de besturen
Beste lezer, beste mede-parochiaan, welkom! Welkom bij deze eerste
uitgave van ons gezamenlijke parochieblad. Een bestaand blad maar met
uitbreiding van de deelnemende parochies. In de parochie H. DrieEenheid bestond al een blad genaamd Drieluik. Dit blad is ontstaan door
een samenvoeging van drie afzonderlijke parochiebladen van Achtmaal,
Klein-Zundert en Wernhout. Onze parochies H. Trudo in Zundert en St.
Bavo in Rijsbergen hadden ook de wens u meer te informeren door
middel van een blad en zoals u ziet is deze wens uitgekomen.
De bedoeling is om ook dit blad tweemaal per jaar te laten verschijnen,
kort voor Kerstmis en kort voor Pasen. Onze parochies werken steeds
meer samen op allerlei gebieden en door in de hele regio Zundert een
blad te verspreiden krijgt u als lezer en parochiaan naast informatie
van uw eigen parochie ook informatie van de andere parochies.
Wij willen als parochiebesturen graag bij elkaar betrokken zijn. Vreemd
is dit niet, want ons pastorale team, onder leiding van pastoor Hans van
Geel, werkt al in de gehele gemeente Zundert (en daarnaast nog in de
Sint Franciscusparochie regio Rucphen). Als inwoners van dezelfde
gemeente zijn wij ook met elkaar verbonden. Denkt u bijvoorbeeld maar
eens aan het Bloemencorso, de Sint Bavoloop, de Aardbeienfeesten, de
Boerendag, natuurgebieden Pannenhoef, Oude Buisse Heide en
Landgoed De Moeren en natuurlijk Vincent van Gogh.
Pastor Wim van Reen schrijft in dit nummer al over de eerste stappen
die gezet worden naar een verdere samenvoeging van onze parochies.
De parochies H. Trudo en St. Bavo zijn in het bisdom Breda de laatste
zelfstandige parochies. Onze drie afzonderlijke besturen staan positief
achter dit proces; er wordt van de besturen steeds meer kennis en
expertise verwacht door wet- en regelgeving, administratieve
handelingen kosten steeds meer tijd, waardoor andere belangrijke
zaken in het gedrang komen.
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De kerstperiode biedt u bij uitstek de mogelijkheid om door de leesbril
eens verder te gluren bij de buren. Wij wensen u veel kijk- en
leesplezier met dit nieuwe parochieblad Regio Zundert. Wij wensen u
tevens een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar toe.
Parochiebesturen H. Drie-Eenheid, H.Trudo en St. Bavo

R.K Interparochiele Caritasinstelling
Rijsbergen - Zundert
Caritas is een onderdeel van de katholieke kerk en gericht op
hulpverlening aan mensen in nood.
Per 1 januari 2015 zijn de parochiële caritasinstellingen van de parochie
H. Trudo te Zundert en de parochie St. Bavo te Rijsbergen door de
bisschop van Breda samengevoegd tot R.K. Interparochiële
Caritasinstelling Rijsbergen-Zundert. Op dit moment zijn er
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gesprekken om te kijken of binnen de gemeente Zundert één Caritas
kan komen, door fusie met de andere Parochies in Zundert.
Bestuursleden caritas instelling Rijsbergen-Zundert:
Dr. J.M.L.M. Koetsenruijter (voorzitter)
Mw. H.H.J. Mathijssen-Wassenaar (secretaris)
Mw. M.J.I. Jacobs (penningmeester)
Mw. M.H.H. de Weert-Meeuwisse (lid)
Mw. A.C.P.M. Boomaerts-Koevoets (lid)
Diaken J. van Steenoven is vanuit het pastoraal team de pastoraal
adviseur.
Het bestuur is te bereiken via e-mail: ipctrudobavo@ziggo.nl of via de
pastorie.
CARITAS, WAT IS DAT?
De Parochiële Caritas Instelling is een aparte entiteit binnen de
parochie met als doel: de
solidariteit met mensen in nood handen en voeten te geven, en deze
solidariteit te stimuleren. Dit doen we, naast aanvragen die
rechtstreeks bij ons binnenkomen, door contact te leggen en te houden
met maatschappelijke organisaties waar mensen die in financiële nood
verkeren mee te maken krijgen. U kunt dan denken aan overleg met
Maatschappelijk werk, Leger des Heils, Voedselbank, huisarts. Deze
organisaties kunnen vervolgens mensen, die tussen wal en schip vallen,
naar ons doorverwijzen.
IPC Caritas Rijsbergen -Zundert heeft naast hulpvragen in verband met
armoedebestrijding nog een activiteit, namelijk het ondersteunen van
projecten van jongeren die in het buitenland als stage hulp verlenen
door aan een project te werken. Zo’n project kan in de landbouw zijn,
medische zorg betreffen, zorg voor kinderen, maar ook in de richting
van werktuigbouw of irrigatie zijn of nog iets heel anders betreffen.
IPC Caritas Rijsbergen Zundert ondersteunt jaarlijks een of twee van
dergelijke projecten. Bij voorkeur natuurlijk bij jongeren uit ‘onze’
regio, de gemeente Zundert. Projecten dienen gericht te zijn op
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hulpverlening. Werken bij een multinational in India zien we
bijvoorbeeld niet als een geschikt ‘project’.
HANDELEN UIT GELOOF
De Caritasinstelling werkt vanuit een christelijke inspiratie. Zij is
verder attent op ontwikkelingen in de samenleving, waardoor groepen
mensen buiten de boot dreigen te vallen.
In de praktijk is een caritasinstelling op allerlei manieren actief, zoals
o.a.:
- deelname aan landelijke campagnes van bijvoorbeeld Zonnebloem,
Vredesweek, enz;
- medewerking aan regionale of stedelijke activiteiten rond
bijvoorbeeld armoede, maatschappelijke
opvang enz.
- maandelijkse collecten in parochies;
- financiële hulp aan personen en gezinnen in een acute noodsituatie;
Voor inhoudelijke ondersteuning kan caritas een beroep doen op de
pastorale dienstverlening van het bisdom Breda waar specifieke kennis
op dit terrein aanwezig is. De Caritasinstellingen dragen bij aan de
financiering van dit ondersteuningswerk.
FINANCIËN
Om activiteiten mogelijk te maken voert het bestuur een eigen
financieel beleid. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording
af aan de bisschop van Breda.

Parochiebijdrage
Het tarief voor de parochiebijdrage is voor 2020 vastgesteld
op € 122,00. Stipendium € 11,00.
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Tarieven Bisdom 2020
2019
Huwelijk-/uitvaart ( incl. avondwake) € 598
Jubileumdienst
300
Dienst in crematorium of op de
Begraafplaats zonder kerkelijke dienst
Vooraf
398
Advies parochiebijdrage volgens 1%
Minimum inkomen
120
Stipendium
10,50

2020
€ 608
305

405
122
11,00

Hakendover
Broederschap Hakendover
Traditiegetrouw gaat er ieder jaar op Tweede Paasdag een bedevaart
naar Hakendover.
Dat is in 2020 op maandag 13 april. Op de terugweg doen we ook
Scherpenheuvel nog aan voor een viering in de basiliek. Als U met de
bus mee wil moet U zich opgeven voor 7 april 2020. Reiskosten € 17,00
per persoon en kinderen onder begeleiding van een volwassene tot 12
jaar gratis. Iedereen is welkom om mee te gaan. Vertrektijd en
opstapplaats verneemt U na aanmelding.
De jaarlijkse bijdrage voor leden van de broederschap bedraagt € 1,00.
Aanmelden voor de bedevaart of voor het lidmaatschap van de
broederschap kan bij H. de Ruijtter, Nieuwmoerseweg 10, 4885KK
Achtmaal, telefoon 06 20965838 of bij J. Jochems, Raamloopweg 8,
4882NT Klein Zundert, telefoon 076-5972528 of bij A. Frijters,
Rijserf 32, 4891XL Rijsbergen, telefoon 076-5962709.
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Vormsel
Op 22 juni hebben 18 kinderen hun vormsel gedaan in de kerk van
Wernhout. De kinderen hebben zich hierop voorbereid onder leiding van
Rob van Sambeek. Na een aantal bijeenkomsten waren ze hierop goed
voorbereid en hebben ze een mooie viering gehad.
Het was een druk bezochte viering waar de kinderen zelf veel aan
bijgedragen hebben. Door de vormheer werden er nog linken gelegd
richting het WK damesvoetbal wat op dat moment in volle gang was. Dit
maakte het voor de kinderen leuk om naar te luisteren.
Aan het einde van de dienst zijn er door de vormelingen ballonnen
opgelaten. Hiervan zijn er een aantal teruggekomen. De ballon welke het
verste weg gevonden was, was van Aukje Elst. Haar ballon is gevonden in
Heist op den Berg in België. Hiervoor heeft zij een pakketje met
chocolade gekregen.

Vrijwilligers gezocht
Op vele terreinen kan uw bijdrage als vrijwilliger noodzakelijk zijn om
onze parochies levendig te houden en te ondersteunen. Mocht u
mogelijkheden zien om uw bijdrage hieraan te verlenen meldt u zich dan
ongevraagd graag aan, er is altijd wel een karweitje waarvoor u
interesse hebt (denk bijvoorbeeld aan de parochieadministratie,
onderhoud tuin, begraafplaats, kerk en pastorie en ondersteuning van
de diverse andere werkgroepen) Vele handen maken immers licht werk!
Aanmelden kan door een email te sturen, of loop gewoon eens binnen
tijdens de openingstijden van de pastorie of het parochiecentrum.
In zeer dringende gevallen (overlijden, ernstig zieken of
crisissituaties), kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst van
het pastorale team: telefoon 06-20515729
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Kinderpagina

Kerstboom knutselen
Als je iets simpels voor Kerst knutselen wil, is deze kerstboom van wol
een leuk idee. Je knipt een driehoek uit stevig bruin karton/papier,
wikkelt hem om met groene wol en in de top plak je een leuke piek.
Bron: https://www.ladylemonade.nl/knutselen-kind-kerst-boom-bal-hanger/
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Overleven
Tegenwoordig verandert er veel. Zo lang de wereld bestaat was er
verandering van leven.
Dat is bijzonder maar ook lastig. Wij mensen zijn creatief en onze
creativiteit is daardoor de aanleiding van die veranderingen.
Creativiteit is het meest bijzondere dat mensen bij de schepping
ontvingen en ze worden daarom ook wel de kroon van de schepping
genoemd.
In onze huidige tijd gaan de veranderingen wel heel erg snel en dat was
vroeger niet zo.
Snelle veranderingen geven ook een gevoel van onzekerheid en daar
hebben velen moeite mee. We zijn verleerd om grenzen aan onze
mogelijkheden, de veranderingen, te stellen.
De veranderingsprocessen zie je vooral bij concentratie van grote
rijkdom, veel macht en veel invloed. Dat allemaal is ten koste gegaan van
natuurlijke samenhang.
We zijn vergeten dat alles met
alles samenhangt en daardoor is
alles ook veel complexer dan we
denken. Die samenhang is al
duidelijk weergegeven in het
scheppingsverhaal. In 6 dagen
zouden licht en donker, water
en aarde, lucht, tijd en
tenslotte levende wezens
waaronder de mens er zijn en
op die manier is verwoord dat
het allemaal bij elkaar hoort.
Ook de verhalen over Abraham
die vertrok zonder
toekomstbeeld en de
Israelieten die door de
woestijn trokken dankzij water,
10 geboden, manna en kwakkels
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tonen die samenhang. Het verband tussen alles wat leeft in al die
verhalen wordt samengevat in het verhaal van Jezus.
We hebben steeds vernieuwing van ons leven nodig; perspectief hebben
is een eerste levensbehoefte. De meest robuuste vorm om dat te
realiseren is een ramp zoals de zondvloed, maar dat willen we natuurlijk
niet. De andere methode is door de toekomst los te koppelen van
economische groei en om tot meer onderlinge samenhang te komen. Die
methode heeft natuurlijk de voorkeur, maar kent veel beperkingen en is
ook heel ingewikkeld.
Het nadenken over de CO2 problematiek is misschien wel een
beginstapje om tot meer samenhang in ons leven te komen.
Pieter van Nes

Rouwverwerking
“Als je door verdriet wordt neergeslagen
het waarom aan niemand kunt vragen
dan is het fijn dat je zoveel goede mensen ziet
ook al vinden zij de juiste woorden niet”
Bron: https://rouwgedichtje.nl/category/algemeen/

Vanuit de vijf Kerkdorpen in Zundert is in 2002 de werkgroep ‘Bijstaan
van Rouwenden’ gevormd. Dit is nu onze werkgroep:
Klein-Zundert: Margriet Jorissen
Mientje Jacobs
Wernhout:
Corrie Backx
Tony de Meijer

5973493
5973171
5973779
5973254

Wat zou het mooi zijn, als er weer nieuwe parochianen deel zouden
willen uitmaken van onze werkgroep, zodat we de bijstand aan
rouwenden samen voort kunnen zetten.
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De positieve kant van eenzaamheid
De laatste tijd wordt onze aandacht
steeds meer op het maatschappelijke
thema “eenzaamheid” gevestigd. Op tv kun
je programma’s volgen of in tijdschriften
artikelen daarover lezen. De hoogleraar
klinische psychologie Erik Scherder laat
zien wat het effect van eenzaamheid op
onze hersenen is. Wij zijn ons ervan
bewust dat niet alleen ouderen maar ook
veel kinderen en jongeren eenzaamheid
ervaren. Ik ben onder de indruk van een andere benadering van
eenzaamheid die de Poolse theoloog Małgorzata Wałejko uiteengezet
heeft en die te vinden is op het YouTube-kanaal (Chrześcianka w
świecie: O samotności).Toen mij werd gevraagd een bijdrage te leveren
aan het parochieblad, was ik er snel uit waarover ik zou willen schrijven.
Ik heb besloten om een paar gedachten van mevrouw Wałejko met mijn
medeparochianen uit de regio te delen vanuit filosofische en
theologische invalshoek. Het is niet de letterlijke vertaling, maar meer
een korte samenvatting van haar uitleg die ik op onderstaande manier
heb ontvangen en begrepen.
Eenzaamheid kunnen we als iets moois en tegelijkertijd als iets
moeilijks zien. Wij als christenen zouden ervoor moeten zorgen dat
onze medemensen zich niet eenzaam hoeven te voelen, want al in
Genesis lezen wij: ”Het is niet goed dat de mens alleen is”. God heeft
mensen geschapen om samen door het leven te gaan, voor elkaar te
zorgen, liefde met elkaar te delen. Het voornaamste gebod is de ander
liefhebben en toch schieten we tekort en door ons toedoen ervaart de
ander juist eenzaamheid. Aan de andere kant is eenzaamheid heel mooi,
mits het als doel heeft de dienstbaarheid en liefde tot God en onze
medemens. De sleutel tot het begrip “eenzaamheid” in positieve zin ligt
in dienstbaarheid van de liefde en niet tegen de liefde. Een in Polen heel
bekende pedagoog, kinderarts en weeshuisdirecteur Janusz Korczak
heeft gekozen om celibatair te leven, niet zo zeer vanuit religieuze
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overtuiging maar vanuit de liefde voor zijn weeskinderen. Hij zei, dat
hij zo veel kinderen in het weeshuis heeft, dat hij geen eigen kinderen
kan hebben, omdat zijn hart in twee delen zal kunnen breken.
In zekere zin zijn we allemaal eenzaam, ook als we getrouwd zijn.
Hoewel we elkaar liefhebben en onze relaties goed zijn, ervaart
iedereen diep in zijn of haar hart eenzaamheid. Het is een mythe dat de
relatie met de ander de eenzaamheid kan laten verdwijnen. We kunnen
ons nog meer eenzaam voelen in de menigte. Daarover schrijft David
Riesman in zijn boek ” De eenzame massa: over cultuur en karakter van
de moderne samenleving”. Al eeuwen geleden zegt Erasmus hetzelfde:
“grote stad betekent grote eenzaamheid”. Waarom voelen we ons
eenzaam ondanks de nabijheid van anderen? De filosofie zegt dat we
afzonderlijke wezens moeten zijn om in een relatie te kunnen treden,
anders vervagen de grenzen van ons bestaan als individu. Niemand kan
de ander duidelijk maken wat hij in het diepste van zijn hart denkt en
voelt. Het is zo moeilijk aan de partner door te geven wat we
bijvoorbeeld als kinderen hebben beleefd in ons ouderlijk huis, de
sfeer, de geuren, de liefde of juist het gebrek daaraan.
Volgens Thomas Merton bevindt zich in ons een deeltje van het
mysterie dat we niet in staat zijn de ander door te geven. We kunnen
nooit één met de ander worden, omdat iedereen zijn eigen geschiedenis
en ervaringen heeft. Daarbij komt nog onze sekse, want een vrouw
ervaart veel dingen in het leven anders dan een man. Daarom zijn we
eenzaam, maar we vullen elkaar ook aan. Als de een iets alleen
emotioneel bekijkt, dan kan de ander diegene aanvullen met zijn
rationele blik op de situatie.
Vanuit theologische benadering kunnen we de vraag waarom de mens
eenzaam is, meerdere argumenten geven, maar er zijn er twee die heel
belangrijk zijn. Ten eerste wordt de mens als materie en geest gezien.
De menselijke geest heeft zijn begin in Gods Geest en daarom blijft hij
altijd in deze materiële wereld verlangen naar de Vader die de
Volmaakte Geest is. Ten tweede ervaart de mens de breuk als de
consequentie van de erfzonde en daarom begaat hij steeds zonden,
wordt gekwetst en kwetst zelf de ander. De mens is van nature
eenzaam en geen relatie kan hem van die eenzaamheid genezen. De
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liefde is de sleutel van de eenzaamheid in de relatie, die zich
dienstbaar opstelt.
We lezen in de brief aan Korintiërs dat de liefde je niet gaat vertellen
hoe goed je bent, want je bent zelf niet belangrijker dan een ander.
Het huwelijk of een andere relatie moet men niet als therapie zien voor
de genezing van eenzaamheid. De eenzaamheid is in ons en blijft
aanwezig, ook in relaties. Dat wat ons rust kan brengen, is de acceptatie
van de eenzaamheid. Een christen kan tot de stilte en leegte die de
eenzaamheid inhoudt, God uitnodigen, God die de mens van binnen ziet
en kent. Als je je eenzaamheid als iets negatiefs ervaart, dan ben je
nog niet zo ver, je hebt die uitnodiging nog niet verstuurd. Wat gebeurt
er dus als we Jezus niet in onze innerlijkheid uitnodigen? Meestal
zoeken we naar iets anders om het gat van leegte te dichten zoals
winkelen, relaties met anderen, reizen, likejes onder de foto’s op social
media et cetera. Hoe vaak zijn we niet in onze relaties jaloers of willen
we de ander bezitten, luisteren we niet naar elkaar, maar willen alleen
gehoord worden en horen alleen dat wat ons verlichting brengt? Dit
alles is geen belangeloze liefde omdat onze eenzaamheid nog niet op de
juiste manier verzadigd is; we hebben steeds meer honger en dorst die
alleen Jezus kan stillen. We verlangen naar aandacht, liefde zoals de
Samaritaanse vrouw in het Evangelie van Johannes, waar Jezus zegt
“maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst
krijgen (Joh 4,14). Jezus is degene die de voldoening kan brengen en
ons echt gelukkig kan maken in alle opzichten.
Wat voor voordelen hebben eenzaamheid en leegte dus? Thomas
Merton, Amerikaanse theoloog en monnik heeft het volgende antwoord:
“Wanneer je jezelf toestaat om in de stilte en leegte te blijven, zul je
merken dat je van deze dorst en deze honger, die God zoekt in
blindheid en duisternis, zult gaan houden en tegelijkertijd zal zich
vrede nestelen in je ziel, ook al lijk je nog niets concreets te kunnen
vinden”.
We zijn in ons dagelijks leven verdronken. Denk aan de druk op het
werk, het opvoeden van kinderen, het onderhouden van relaties met
vrienden et cetera. En Merton ziet dat zo: "Het valse zelf is onze
buitenkant, hoe je overkomt op anderen, waar anderen ook weer op
reageren. Je ware zelf is wie je ten diepste bent, zonder masker." In
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de stilte, tijdens het mediteren kunnen wij het masker afgooien en
onszelf zijn, authentiek worden. Mensen die niet bang zijn voor de
eenzaamheid en stilte, die weten wie zij zijn en wat de verlangens van
hun ziel zijn. Diegenen die bang zijn voor de eenzaamheid, verliezen de
kans om zichzelf te worden. Zij nemen geen tijd voor de innerlijke
dialoog waarin de aanwezigheid van God voelbaar is, die het innerlijk van
iedereen door en door kent en wiens liefde en barmhartigheid alle
destructieve gedachten nietig maken. De ware ontmoeting met God in
gebed, stilte, meditatie geeft ons voldoening, zoals Edith Stein getuigt
na anderhalf jaar in de Carmel te Keulen: “Over de vraag of ik al aan de
eenzaamheid gewend ben, heb ik moeten lachen. De grootste tijd van
mijn leven ben ik veel eenzamer geweest dan hier. Niets mis ik van
hetgeen in de wereld is en alles heb ik wat ik in de wereld miste.’
Ik wil deze gedachten over de positieve kant van eenzaamheid eindigen
met de woorden van de filosoof Thomas Dumm: “In plaats van bang te
zijn voor je eenzaamheid en die te zien als iets wat je compleet scheidt
van anderen, kun je gaan beseffen dat ze je helpt één te worden met
jezelf. Eenzaamheid helpt je naar je innerlijke stem te luisteren en
daar een dialoog mee aan te gaan. Zo leer je iets wat anders
onbereikbaar blijft. Hoe afgescheiden je ook bent van anderen, hoeveel
pijn je ook ervaart, door je in jezelf te verdiepen kun je jouw leven
leiden op een manier die de moeite waard is. Dat geeft vertrouwen.”
Ten slotte wil ik iedereen stille, vreedzame kerstdagen wensen en een
nieuwjaar vol gebed en positieve eenzaamheid. Mt. 6:6: "Als gij bidt, ga
dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in
het verborgene is". En wat vindt U van deze mooie tekst van de
onbekende auteur die de kern van de eenzaamheid in positieve zin zo
goed heeft verwoord? ”De materiële kamer blijft altijd op dezelfde
plek, maar de geestelijke kamer dragen we overal bij ons. Waar wij zijn
is immers ook ons hart. En dus kunnen we ons daarin terugtrekken en nadat we onze gedachten in ons hart verzameld hebben - in het geheim
tot God bidden. Het maakt daarbij niet uit of we aan het praten of
luisteren zijn, of dat er veel of weinig mensen rondom ons staan.
Innerlijk gebed dat opwelt in onze geest terwijl we in gezelschap
verkeren heeft geen lippen of boeken nodig, noch een tong of stem.
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Hetzelfde geldt ook voor de momenten waarop we alleen zijn. We
hoeven alleen maar onze geest tot God te verheffen en diep in onszelf
af te dalen. Dat kunnen we doen op elke plek.”
Danusia Braspenning

P S Pragnę kilka słów skierować do moich rodaków.Zachęcam Państwa do
wysłuchania dwuczęściowego rozważania Pani Wałejko o samotności w
internecine pt. “Ewangelia Samotności”.Może spotkali się rownież
Państwo z różnymi nagraniami w necie Ojca Szustaka albo księdza
Pawlukiewicza.Wydaje mi się, że żyjąc poza granicami naszego kraju,
gdzie parafie funkcjonują troszkę inaczej niż tutaj i gdzie można na
różny sposób pogłębiać swój rozwój duchowy, warto posłuchać na
obczyźnie tego, co proponują nam polscy księża,zkonnicy,siostry
zakonne czy świeccy w dobie internetu i tym samym odnaleźć wiele
odpowiedzi na nurtujące nas pytania w sferze życia duchowego.Ciekawa
jestem, czy mają Państwo pragnienie spotykania się z innymi i
rozmawiania o wierze, dzielenia się przeżyciami religijnymi, albo
zastanawiania się nad znaczeniem fragmentów Pisma Świętego w życiu
codziennym itp.Jeśli tak,to proszę o kontakt majlowy z redakcją tej
gazetki.Może warto byłoby powołać do życia jakąś “żywą inicjatywę ”.
Kończąc tych kilka słów życzę pełnych miłości i dobroci Świąt
Narodzenia Pana a na Nowy Rok cytując ks.Jana Twardowskiego
“życzmy sobie, abyśmy krążyli dookoła Pana Boga, z całym sercem,
tesknotą, wszystkimi myślami. Wówczas nasze życie, małe i duże
kłopoty, krzyże i udręki serca nabiorą sensu dlatego, że będziemy
spełniać to, czego Pan Bóg od nas oczekuje,choćbyśmy z tego nic a nic
nie rozumieli.”
Danusia Braspenning
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Parochiekern H. Cornelius Achtmaal
Algemene gegevens
Parochiekern H. Cornelius
Past. de Bakkerstraat 6
4885 AM Achtmaal
Tel: 076-598 5218
Bankrekening: NL 09 RABO 0160 508800
Spreekuur:
Dinsdag: 9.30-10.30 uur
Voor alle kerkdiensten, aanmelden dopen, huwelijken, jubilea en
communie thuisbezorgen:
Tel: 076-598 5218 of
Ria van Aert-Boden
Tel: 076-598 5570

Contactpersonen
Voortaan staan de contactpersonen op de website van de
parochie parochieheilige3eenheid.nl

Vrijwilligersavond
Op donderdag 23 januari 2020 willen we alle vrijwilligers van de
parochiekern Achtmaal uitnodigen voor een gezellige avond in het MFA.
Aanvang 20.00 uur. Op deze avond zullen we vertellen wat er zoal
gebeurd is het afgelopen jaar, de plannen voor de toekomst en
natuurlijk is er ruimte voor entertainment. Wij zullen zorgen voor de
koffie met iet lekkers en een hapje en een drankje.
Wij hopen op een grote opkomst.
Het bestuur van de parochiekern Achtmaal.
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Personalia
Gedoopt:
5 mei
23 juni
4 aug.

Jess Schrauwen
Ronan Sprenkels
Lou-Lou Aarts

Overleden:
26 april
6 juli
12 juli
7 aug.
29 aug.
7 sept.
26 sept.
7 november
19 november

Jaan Godrie
Toon van Hooydonk
Marcel Wagemakers
Sjef Mertens
Nilles Vissers
Jan Stes
Liza van Nispen
Marie Raats- Godrie
Louis Godrie

93 jaar
88 jaar
82 jaar
83 jaar
85 jaar
77 jaar
75 jaar
88 jaar
88 jaar

Parochiebijdrage
Voor 2020 is de parochiebijdrage gesteld op € 122,00.
Voor diegene die zelf hun bijdrage overmaken kan dit op
NL 18 RABO 0160510384
De incasso`s á € 122,00 zullen rond 31 maart van uw rekening worden
afgeschreven onder vermelding van:
Incassant-ID parochie H. Cornelius 3026 9644 1667
Voor diegenen waar 2x per jaar wordt geïncasseerd is het ook
onder dit incassonummer en op de data 1 april en 31 oktober.
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Vieringen kersttijd in de regio Zundert
Woensdag 11 december 13.30 uur Koutershof Rijsbergen Kerstviering
Zonnebloem voorganger pastor Rob van Sambeek. (viering in Rijserf
vervalt)
Donderdag 12 december 11.00 uur Sint Bavokerk Rijsbergen
Kerstviering KBO voorganger diaken Jan van Steenoven
Maandag 16 december 11.00 uur zaal Toekomst Achtmaal Kerstviering
Zonnebloem voorganger pastor Wim van Reen
Maandag 16 december 11.00 uur Trudokerk Zundert Kerstviering KBO
voorganger pastoor Hans van Geel
Woensdag 18 december 11.00 uur Corneliuskerk Achtmaal Kerstviering
KBO voorganger diaken Jan van Steenoven
Donderdag 19 december 10.30 OLV Altijddurende Bijstandkerk
Wernhout Kerstviering KBO voorganger pastor Wim van Reen (viering
van 09.00 uur vervalt)
Kerstavond 24 december
17.00 uur Achtmaal gezinsviering, voorganger pastor van Reen
17.00 uur Rijsbergen herdertjesviering, voorganger pastoor van Geel
19.00 uur klein-Zundert, gezinsviering, voorganger pastor van Reen
19.00 uur, Zundert, kerstviering, voorganger pastoor van Geel
21.30 uur, Wernhout, kerstviering, voorganger pastor van Sambeek
22.00 uur, Rijsbergen, kerstviering, voorganger pastor van Reen
Eerste Kerstdag
09.30 uur, klein-Zundert, voorganger diaken van Steenoven, mmv
gemengd koor
09.30 uur, Zundert, voorganger pastor van Reen, mmv gemengd koor
11.00 uur, Achtmaal, kerstviering, voorganger pastoor van Geel, mmv
gemengd koor
11.00 uur, Wernhout, voorganger diaken van Steenoven, mmv Belcanto
11.00 uur, Rijsbergen, voorganger pastor van Reen, mmv koor Voluntate
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Kerstpuzzel: puzzelen met de bijbel
Hieronder treft u omschrijvingen aan, waarin telkens een woord of
naam wordt gezocht. Van elk woord of elke naam zoeken we de eerste
letter. De letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de
feestdagen. De letters moeten alleen nog in de juiste volgorde worden
geplaatst om het puzzelwoord te kunnen maken. U kunt voor het
opzoeken van antwoorden door de Willibrordbijbel 1995 bladeren en u
kunt terecht bij www.willibrordbijbel.nl. Misschien is uw parate kennis
echter zo op orde, dat het vinden van antwoorden u nauwelijks moeite
kost. U kunt uw oplossing opsturen naar
wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl, Ook kunt de oplossing afgeven
bij de pastorie van uw eigen kerk. Voor de inzenders van de juiste
oplossing is er een eervolle vermelding in het volgende parochieblad.
Hier volgen de opgaven:
1. Wat wordt er in Klaagliederen 5 voor het leven geoogst?
2. Wat wordt over de kruipende dieren als de varaan, de egel en
de muis gezegd in Leviticus 11? Ze zijn ….
3. Wat komt er onveranderd uit als in Jeremia 6 de blaasbalg het
vuur aanwakkert?
4. Wat moet Mozes in Exodus 25 twee el lang, een el breed en
anderhalve el hoog maken van acaciahout?
5. Wat kreeg Prediker in Prediker 2 van alles waarvoor hij zich
had afgebeuld onder de zon?
6. Van welk dier laat Otniel zich in Jozua 15 glijden?
7. Welke stad had Paulus in Handelingen 20 voorbij gevaren om
geen tijd te verliezen in Asia?
8. Waarin baadden de voeten van Job in Job 20? In boter en ….
9. Welke dienst heeft God ons in 2 Korinthe 5 toevertrouwd? De
dienst van ….
10. Hoe wordt in Ester 2 Hadassa ook wel genoemd?
11. Waar verandert de overwinningsroes in 2 Samuel 19 op slag in?
12. In Hooglied 4 wordt van een zuster en bruid gezegd, dat zij een
gesloten….is.
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13. Waar moet Barzillai volgens de koning in 2 Samuel 19 met hem
mee naartoe trekken?
14. In 1 Makkabeen 8 worden Eupolemus en Jason erop uitgestuurd
om met welk volk vriendschap te sluiten?
Veel puzzelplezier
Kerstwens
Pastor Wim van Reen
Kindje,
bij mensen geboren.
Liggend in een wiegje
kijk jij ons aan:
wij, jouw papa en je mama.
Jij, kleine glimlach van de Schepper.
Er is niemand zoals jij.
Jij raakt ons hart,
Jij bent
niet meer weg te denken
bij ons.
Kindje,
uit God geboren.
Liggend in een kribbe
kijk Jij alle mensen aan.
Wij, mensen van goede wil.
Jij, kleine glimlach van de Schepper.
Er is niemand zoals Jij.
Jij raakt ons hart
Wij zijn
niet meer weg te denken
bij Jou.
Parochiebesturen en Pastores
wensen u een zalig Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar.
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Jubilea zangkoor
Zaterdag 23 november werd Anneke
Kools blij verrast met een
onderscheiding vanwege haar 25
jarig lidmaatschap van ons
Corneliuskoor. Natuurlijk horen daar
ook bloemen bij.

Op zondag 24 november was het weer
feest. Toen werd Joke de dirigente
verrast. Zij is 25 jaar dirigente bij ons
koor.
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Parochiekern H. Willibrordus
Klein Zundert
Adres parochiecentrum Klein-Zundert:
Klein-Zundertseweg 5
4882 BE Klein-Zundert tel. 076-5972214 kerkkleinzundert@live.nl
Website www.parochieheilige3eenheid.nl (ook voor de kerkberichten)
Bereikbaarheid parochiecentrum:
Op woensdagmorgen van 9.30-10.30 uur is het parochiecentrum
geopend. Ook telefonisch kunt u dan het beste terecht voor intenties,
berichten of afspraken. Tarief misintentie 2019: € 10,50
Let op, als u op woensdag opgeeft, komt het de volgende week pas
in de Bode!
Eén keer per maand wordt de communie thuis gebracht bij mensen die
dat wensen. Opgeven bij mevr. M. Jorissen, tel. 5973493, of via het
parochiecentrum, tel. 5972214

Weekendviering:
Weekdienst

zondag
woensdag

10.00 uur
19.00 uur

Zie de kerkberichten in de Zundertse Bode voor de mistijden!
Als u gaat verhuizen of bent verhuisd wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan
de parochie. U kunt ook op een T.N.T. verhuisbericht “R.K.-parochie”
aankruisen
Actuele informatie over diensten, misintenties, muzikale verzorging,
enz. vindt u bij de kerkberichten in de Zundertse Bode en op de
website.
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Personalia
Gedoopt:
Rens de Koning
Bas Gommers
Maël Snijders
Lieke Poppelaars
Jens Martens
Geesje Broeders
Cas van Hooijdonk
Kai van Ostaayen

Overleden:
Jo Oostvogels-Reijns
Jan Nouws
Nel van Opstal-Antonissen
To Jacobs-van Aert
Jan Stoffelen
Sjef Kustermans
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Misdienaarsuitje
Het was een heel leuk uitje, het leukste vond ik de bioscoop.
Volgende keer ga ik zeker weer mee, erg gezellig met z’n allen!
Dank je wel voor deze gezellige middag en het lekkere eten.

Groetjes Wesley

Het was een grote verrassing dat we mee mochten, wel heel erg leuk!
Ik vond het erg leuk in de bioscoop, we hebben een mooie film gezien.
Daarna nog lekker naar de speeltuin en lekkere frietjes gegeten, bedankt voor
de leuke dag!
Groetjes Remey
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Wist u dat….
* tegenwoordig ook alle informatie over de parochie te vinden is op de
website?
* u de informatie kunt vinden op www.parochieheilige3eenheid.nl ?
* hier ook de lijst met contactperonen te vinden is?
* op 11 november in Zaal Schuttershof in Klein-Zundert de jaarlijkse
vrijwilligersavond plaats vond?
*wij daar vernamen dat de aanvangstijd van de viering op zondag
binnenkort vervroegd wordt naar 9.30 uur?
*wij hoorden dat Klein-Zundert op 1 december afscheid neemt van
pastor Jan van Oers?
* Wij daar geamuseerd werden met sketches en gezang van
cabaretgroep De Gulle Lach uit Terheijden?
* hun duidelijk zichtbare enthousiasme, zeer aanstekelijk werkte zodat
wij binnen de kortste keren uit alle macht mee lachten, zongen en
bewogen?
*het absoluut weer een hele gezellige avond was?
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Parochie St. Bavo Rijsbergen
Adres pastorie: Sint Bavostraat 7 4891 CG Rijsbergen
tel. 076-5961283 email: info@sintbavorijsbergen.nl
Website www.sintbavorijsbergen.nl (ook voor de kerkberichten)
Spreekuur: Iedere woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur
U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het
maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden
gedeponeerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de
namen, alsmede een adres of telefoonnummer. Per email een
misintentie aanvragen is ook mogelijk: info@sintbavorijsbergen.nl.
Zie de kerkberichten in de Zundertse Bode voor de mistijden!
Als u gaat verhuizen of bent verhuisd wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan
de parochie. U kunt ook op een T.N.T. verhuisbericht “R.K.-parochie”
aankruisen
Actuele informatie over diensten, misintenties, muzikale verzorging,
enz. vindt u bij de kerkberichten in de Zundertse Bode en op de
website www.sintbavorijsbergen.nl
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Personalia
(vanaf april 2019)
Gedoopt:
Milou Daemen
Li-Djéna Verkooijen
Jurre Bosch
Sten Neijs
Eline Witte
Suze van den Wijngaard
Pien Braspenning
Mathieu Schrauwen
Noud Boomaerts
Isabel Daemen
Overleden:
Marie Wagemakers-Oomen
Trui Paping-Melchers
Jos Embregts
Lies Baremans-van Aert
Naantje van Aert-Bogers
Lies van Veltom-Mouws
Cor Huijbregts
Jan Sweep
Wim Buiks
Cees van Meer
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Vrijwilligersavond
Donderdagavond 14 november vond in de Harmoniezaal de jaarlijkse
avond plaats voor de vrijwilligers werkzaam in en rond de kerk en
pastorie. De voorzitter van het parochiebestuur, pastoor Hans van Geel,
bedankte de aanwezigen voor het vele, goede en belangrijke werk wat
zij verrichten. Onze parochie kan niet zonder!

De avond begon met een kopje koffie of thee met gebak van Bakkerij
Douenburg. Daarna volgde een optreden van Zanggroep Weerijs uit
Rijsbergen. Zij brachten onder begeleiding van 4 muzikanten, vele
mooie nummers ten gehore. De vrijwilligers werden tijdig voorzien van
een hapje en drankje. Omstreeks 22.30 uur werd de gezellige en
uitstekend verzorgde avond afgesloten. Hopelijk tot volgend jaar!

~ 32 ~

Kerststallen bekijken in de St. Bavokerk
De kerststallen tentoonstelling in
de St. Bavokerk tijdens Eerste en
Tweede Kerstdag is inmiddels een
traditie geworden.
Voor de 18e keer wordt er tijdens
de Kerstdagen een expositie van
kerststallen in de St. Bavokerk
opgezet. De oorspronkelijke
doelstelling om de St. Bavokerk ook buiten de kerstvieringen om een
sfeervolle ontmoetingsplek te laten zijn, blijkt veel mensen aan te
spreken.
Ontmoeten
Tijdens de Kerstdagen zijn er soms momenten om het huiselijke
kerstgevoel te willen delen met anderen. Mensen zoeken die dagen een
activiteit om ook buitenshuis iets van kerstbeleving te vinden. Weer
anderen zoeken gezelschap. De St. Bavokerk en de kerststallen
expositie is daar een mooie plaats voor. De kerk is geheel in kerstsfeer
aangekleed, en bezoekers aan de tentoonstelling krijgen er gratis
koffie en thee. Op het kerkplein staat de grote buitenkerststal, waar
naast de Heilige Familie regelmatig schapen en een ezel te vinden zullen
zijn. De buitenkerststal wordt al ruim voor Kerst opgebouwd en blijft
zeker tot en met Driekoningen staan.
In de kerk is tijdens de kerstdagen de
fototentoonstelling “Nieuws van….toen
en nu” te zien van Charles Luijten.
Vaak is er door deze foto’s zoveel
gespreksstof dat kinderen hun ouders
of hun opa’s en oma’s niet snel mee
naar huis krijgen. Geen probleem, de
kinderen kunnen terwijl in de
kinderhoek een kerstwens kleuren, uitknippen en in de kerstboom
hangen.
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Mooi is dat hele gezinnen en families elkaar in de kerk treffen, of
afspreken om samen naar de St. Bavokerk te komen om de
tentoonstelling te bekijken.
De kerststallen zijn te bekijken tijdens Eerste en Tweede Kerstdag,
telkens na de H. Mis van 11.00 uur, dus van ca. 12.00 tot 16.00 uur.
Laat ook uw kerststal zien
De tentoonstelling bestaat uit kerststallen en/of kerstgroepen die
mensen uit de hele regio beschikbaar stellen. De werkgroep bouwt
Eerste Kerstdag de tentoonstelling op en direct na de beide kerstdagen
halen alle inzenders van stallen/groepen hun eigen spullen weer op.
De werkgroep kan voor de expositie
nog steeds kerststallen en
kerstgroepen gebruiken. Het gaat er
niet om deze te krijgen, maar om
slechts enkele dagen beschikbaar te
hebben voor de tentoonstelling. De
stal en/of groep hoeft niet
spectaculair te zijn, hoeft niet groot
te zijn, maar heeft meestal wel een speciale betekenis voor iemand.
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 december bij de werkgroep via
riethereijgers14@gmail.com of via 06-12235707
Later kan ook, dan worden het inschrijvingen voor Kerst 2020.
Om vooral ook de kinderen bij de kerststallen tentoonstelling te
betrekken wordt er jaarlijks op een woensdagmiddag een
knutselmiddag georganiseerd op de St. Bavoschool. Kinderen maken dan
zelf een kerststal. Deze zelf gemaakte kerststalletjes gaan ook mee
naar de tentoonstelling, en krijgen er een speciaal eigen plaatsje.
De werkgroepen van de kerstversiering, de grote binnen- en buitenstal
en de expositie hopen tijdens Kerst veel bezoekers te ontmoeten, en
een bijdrage te kunnen leveren aan de invulling van de Kerstdagen 2019.
Namens de werkgroepen voor iedereen alvast “Fijne Kerstdagen”.
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Parochiekern O.L.V. v. Altijddurende
Bijstand Wernhout
Ons kerkgebouw en ‘t Kerkpad bevinden zich aan de
Wernhoutseweg 149 4884 A.T. Wernhout
tel: 5972294 alleen bereikbaar tijdens het spreekuur op donderdag van
10.00 uur tot 10.30 uur. Hier kunt u terecht voor het opgeven van de
misintenties of andere zaken. Misintenties kunt u ook in de brievenbus
in de deur van ‘t Kerkpad doen.
Contactpersoon: Dhr. K. Roelands tel: 5985979
Hier kunt u ook terecht voor het opgeven van dopen, huwelijken en
jubilea.
In zeer dringende gevallen ( overlijden, ernstige zieken of
crisissituaties ) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst van
het pastoraal team: telefoon 06 20515729
Weekendviering:
Week:

zaterdag
donderdag

19.00 uur
9.00 uur
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Personalia
Gedoopt:
14 april
11 augustus

13 oktober

Louise van Noort
Lize Vriends
Yndie van Broekhoven
Aukje van Hees
Juul Vriends
Saar van Opstal

Overleden:
17 juni
11 juli
2 september
12 september
22 september
17 november

Rienus v.d.Veeken
Adje Herrijgers
Marie Damen
Naantje Schrauwen
Frans Kools
Annelies de Meijer

e/v
e/v
e/v
e/v

Nellie van Beek
Cees Vissers
Piet Hereijgers
Sjaan Verschuuren

e/v

Pieter Legius

Kerkorgel
Het kerkorgel in Wernhout krijgt jaarlijks een onderhoudsbeurt om het
in goede conditie te houden. Naast het jaarlijks onderhoud heeft er in
1999 voor het laatst een groot onderhoud plaatsgevonden waarbij
destijds alle membranen zijn vernieuwd. De membranen kennen normaal
een garantieperiode van 10 jaar maar gaan vaak veel langer mee. Zo ook
in Wernhout, maar na 20 jaar zijn de membranen toch weer aan
vervanging toe.
Bij het laatste jaarlijks onderhoud is ook een scheur ontdekt in de
registercancellen van de windlade, waarschijnlijk ontstaan door de
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enorme zomerdroogte van 2018 en 2019. Deze scheur maakt dat de
muziekkwaliteit van het orgel sterk vermindert. We hebben Nico van
Duren, verantwoordelijk voor het orgelonderhoud in Wernhout,
gevraagd offerte te maken voor opnieuw een groot onderhoud. De
kosten voor dit onderhoud vielen ons echter zo tegen dat we opzoek
zijn gegaan naar een andere oplossing en die hebben we onlangs
gevonden.
In de St. Annakapel in Oudenbosch staat nog een mooi orgel dat niet
meer wordt gebruikt. De zusters Franciscanessen van Oudenbosch
gebruiken een kleinere kapel waar het orgel niet meer past. Het
dateert uit de jaren 70 en dat is voor een orgel nog vrij nieuw. We
hebben het laten beoordelen door Anton Bogaarts, die het orgel sinds
1979 in onderhoud heeft gehad, en Nico van Duren samen met enkele
organisten die in onze parochie spelen. Zij zijn unaniem in hun oordeel,
het is een goed onderhouden orgel met een prima muziekkwaliteit waar
we nog jaren plezier van kunnen hebben.
De Zusters van Oudenbosch willen het orgel schenken aan onze
parochie, de enige kosten die we dan hebben zijn die voor ontmanteling
van het huidige orgel en demontage, vervoer en montage van het orgel
van de Zusters Franciscanessen. Deze kosten zijn aanmerkelijk lager
dan die van een groot onderhoud van het huidige orgel. We hebben
daarom besloten het oude orgel te vervangen en hebben Nico van Duren
die opdracht gegeven. Planning is om dat ergens begin 2020 te doen.
Nico verwacht met hulp van enkele vrijwilligers zo’n twee weken werk te
hebben met de hele operatie.
We hopen op deze manier met relatief beperkte kosten weer jaren
verder te kunnen met het ‘nieuwe’ orgel.
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Kerstconcert
Uitnodiging sfeervol kerstconcert zaterdag 21 december.
Zaterdag 21 december verzorgt muziekvereniging Wernhout Vooruit in
samenwerking met Zanggroep Belcanto een muzikale avond in de kerk
van Wernhout.
Voorafgaand aan deze avond is er een mis in de kerk, aanvang 19.00 uur.
Tijdens de kerkdienst brengen we reeds een aantal mooie
kerstnummers ten gehore. Pastor Rob van Sambeek zal dan ook
een Kerstzegening uitspreken.
Na de dienst is er een kleine pauze, waarna het sfeervolle kerstconcert
van beide verenigingen van start gaat.
De verenigingen zullen zowel ieder afzonderlijk, als ook samen een
aantal bekende kerstnummers ten gehore brengen om u alvast in de
kerststemming te brengen.
Na de kerkdienst en tijdens ons kerstconcert is er de gelegenheid om
iets te drinken.
Hiervoor vragen we een kleine bijdrage ad € 0,50 per consumptie.
Uiteraard kunt u zelf beslissen of u zowel naar de kerkdienst komt en
blijft luisteren naar ons kerstconcert , of dat u na de kerkdienst naar
huis gaat. Als U graag naar ons optreden komt luisteren maar niet in de
gelegenheid bent om de kerkdienst bij te wonen, bent u vanaf 20.00 uur
van harte welkom in de kerk.
We hopen u allen te mogen begroeten op zaterdag de 21 e december.
Muzikale groet van Zanggroep Belcanto en Muziekvereniging Wernhout
Vooruit in

samenwerking met
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Parochie H.Trudo Zundert
Adres parochie H. Trudo Zundert:
Website:

Molenstraat 9, 4881 CP Zundert
www.trudozundert.nl

Bereikbaarheid parochie.
Woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is de pastorie geopend voor
het opgeven van misintenties, berichten of afspraken.
Tarief voor misintenties bedraagt in 2020 € 11,00
Telefonisch is de pastorie bereikbaar onder nummer: 076-5972292
Voor vragen of informatie kunt u ook mailen naar info@trudozundert.nl
Aanvragen van doopbewijzen kan via het mailadres
secretaris@trudozundert.nl ook is dit mogelijk tijdens het spreekuur
op woensdagmorgen.
Voor de bezoekgroep rouwverwerking kunt u contact opnemen met
Mevrouw Resi Melsen telefoonnummer: 06-39271326
Voor alle overige informatie verwijzen wij u naar de website van de H.
Trudo parochie en de parochieberichten in de Bode.
Let op, misintenties kunt u tot vrijdag opgeven voor de Zundertse
Bode van de week daarna
Vanaf 30 november is de nieuwe aanvangstijd voor de weekendviering
van de H. Trudo parochie gewijzigd van 19.00 uur naar 17.30 uur.
Weekendviering:
Weekdienst viering in de kapel
van Margriet van de Laer.
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Zaterdag

17.30 uur

Donderdag

14.00 uur

Mededelingen
Op 8 december heeft het “Breda’s Mannenkoor” om 14.30 in de
H. Trudo kerk een concert gegeven. In de volgende editie van het
parochieblaadje brengen wij verslag uit.
Kerstmis komt er weer aan en wij hopen dat vele parochianen weer
gehoor zullen geven aan het feestelijk klokkengelui ter uitnodiging van
de kerstviering. Dinsdag 24 december zal de Eucharistie gevierd
worden om 19.00 uur waarvoor u allen en in het bijzonder de kinderen
uitgenodigd worden. Na de viering bent u van harte welkom voor de
“Kerstwensen op het kerkplein” om samen de geboorte van Christus te
vieren. Kerstwensen voor groot en klein,
onder het genot van een hapje en een drankje,
een mooi moment van ontmoeting na een sfeervolle dienst.
Eerste kerstdag 25 december is er een viering om 9.30 uur.

Wij wensen u allen een Zalig
Kerstfeest en een Zalig
Nieuwjaar.

Donderdag 30 januari 2020 is de bedankavond voor de vrijwilligers van
de parochie. Noteer deze datum alvast in uw agenda, de officiële
uitnodiging ontvangt u op een later tijdstip.
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Wij nodigen u van harte
uit voor het concert van
het Neva Ensemble op
vrijdag 27 december om
20.00 uur in de
sfeervolle
H. Trudo kerk.
De entree is gratis.
Na afloop van het concert
wordt u de mogelijkheid
geboden een
CD aan te schaffen en/of
gebruik te maken van de
deurcollecte
van het Neva Ensemble.

Kerkhof H. Trudo parochie
Een klein stukje historie van de kerk in de parochie van Groot Zundert.
De eerste kerk werd gebouwd tussen 1233 en 1281. In 1487 werd een
nieuwe kerk gebouwd die in 1648 in bezit werd genomen door de
Hervormden. In 1798 kwam de H. Trudokerk weer in het bezit van de
Rooms-katholieken. Binnen bovenstaande periode werd naar alle
waarschijnlijkheid ook het Rooms-katholieke kerkhof aangelegd.
Op de linker gevel van de H. Trudo kerk vindt u de oudste grafstenen
van ons parochiekerkhof. De grafsteen van dhr. Van Lanschot,
grondlegger van de Van Lanschot bank, dateert uit 1608 en van dhr.
Willem Passtoors, paardenpostmeester van Groot Zundert, uit 1859.
De grafsteen uit 1881 van Pastoor Beekman ligt op de Calvarieberg.
De poort aan de voorkant van het kerkhof werd in 1994 hersteld.
In 2004 werden 350 zerken verwijderd van graven waarvan de
grafrechten geruime tijd verlopen waren. Een graf is wettelijk geen
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graf meer als de zerk verwijderd is en er geen grafrechten meer
betaald worden. Het kerkhof werd na de werkzaamheden aangevuld met
zand en geëgaliseerd.
Om de veiligheid te waarborgen is in 2005 een hekwerk rond het
kerkhof geplaatst.
Dhr. Toon van Aert heeft een computerprogramma ontwikkeld en vanaf
die tijd wordt de kerkhofadministratie nauwkeurig digitaal bijgehouden.
Toon past het programma steeds aan waardoor we altijd werken volgens
de laatste regels met betrekking tot het kerkhof. Wies van Aert en
Francine van Aert zorgen voor de administratieve en financiële
afwikkeling.
Vanaf medio 2008 worden er geen nabestaanden meer opgezocht. Bij de
ingang van het kerkhof aan de Pastoorsdreef hangt een mededelingen
bord waarop aangekondigd wordt welke zerken geruimd gaan worden,
dit wordt ongeveer 4 maanden voor de verwijdering gepubliceerd, om de
twee jaar worden deze zerken verwijderd.
Op het mededelingen bord bij de ingang Molenstraat hangt een
publicatie bord met alle namen en nummers van de graven van iedereen
die op het kerkhof ligt.
Het graafwerk wordt gedaan door de firma Gommers volgens de arbo
wet, met een kraantje en een lift. Om correct te kunnen werken heeft
de firma de Meijer in 2014 de poort aan de achterzijde verbreed.
De urnengraven zijn in 2007 aangelegd en afgedekt met een plaat.
Na bijzetting wordt de urnenplaat vast gekit.
Op het kerkhof is ook een strooiveld aangelegd met marmeren zuil door
Cas Kerstens en zijn broer Harry waar na betaling een plaatje geplaatst
wordt op de zuil met naam, geboorte datum en overlijdens datum.
Het kerkhof wordt 12 á 13 keer per jaar onderhouden door ongeveer 16
vrijwilligers van de kerkhofploeg. Zij vegen het afval op hopen en Toon
van Aert brengt het met de shovel naar de afvalbak.
Dhr. Cas Kerstens is op 1 januari 2019 door het parochiebestuur
officieel benoemd tot de nieuwe beheerder van het kerkhof. Hij is
regelmatig daar te vinden en zorgt o.a. voor het openen en sluiten van
het kerkhof. Dhr. Ger van Haaren is tussenpersoon voor Cas Kerstens
en het parochiebestuur. Openingstijden kerkhof:
zomertijd 9.00 tot 19.00 uur, wintertijd 9.00 tot 17.00 uur.
~ 42 ~

~ 43 ~

~ 44 ~

