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Woord van pastoor Hans van Geel
Licht op onze weg naar de horizon…
Een vader gaat met zijn zoontje op stap in een weidse vlakte. Het
jongetje stelt almaar vragen. Papa, die lijn die we daar in de verte zien,
wat is dat? Dat is de horizon, jongen. De horizon papa, wat is dat? Dat
is de plaats waar de hemel en de aarde elkaar raken. En is er achter de
horizon nog iets? Natuurlijk, jongetje, daar is nog een heel ander land,
dat wij nu nog niet kunnen zien. Daar is de overkant. En dan, na lange
stilte: papa, hoe komt dat toch, hoe sneller wij stappen, des te meer
gaat de horizon achteruit. Waarom komen wij nooit dichterbij? Dat is
nu eenmaal zo, jongen. De horizon, daar kom je nooit helemaal bij. Maar
papa, waartoe dient de horizon dan? De horizon, jongetje, dient ertoe
dat we verder blijven stappen.
Verder blijven stappen, door blijven gaan, ons vertrouwen vasthouden,
blijven geloven op een sprankje licht aan de horizon, blijven hopen op
nieuw leven…ook in tijden dat het moeilijk gaat door ziekte, lijden, dood
of een ander verlies waardoor het donker lijkt in ons hart. Tijden
waarin er een zware steen op ons hart lijkt te drukken. Tijden waarin
we geen lichtpuntjes meer zien, soms ook omdat we ons ervoor
afsluiten.
Donker…licht…
Heel ons leven is een balanceren tussen duisternis en licht. Ze bepalen
de gang van ons leven. Licht en donker roepen elkaar op. We kunnen
genieten van de zon. Maar als de zon erg fel schijnt dan zien we uit naar
een schaduwrijk plekje. Als we de zon dagenlang niet gezien hebben,
dan herademen we als hij eindelijk doorbreekt.
Het is veelzeggend dat de eerste woorden uit de Bijbel over duisternis
en licht gaan: ‘De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte
en de geest van God zweefde over de wateren. Toen sprak God: er moet
licht zijn, en er was licht. En God zag dat het goed was. God scheidde
het licht van de duisternis; het licht noemde God dag, en de duisternis
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noemde Hij nacht.’ In deze woorden zit al iets van een strijd tussen
duisternis en licht. Het licht dringt de duisternis terug.
In ons leven zijn we steeds op zoek naar een sprankje licht aan de
horizon. Dit komt ons echter niet zomaar aangewaaid. Hier zijn twee
dingen voor nodig: het licht zien en het licht in jezelf toelaten.
Er zijn veel lichte dingen in het leven! Als je echter alles door een
donkere bril bekijkt, zul je daar geen oog voor hebben. Af en toe moet
je je ogen eens uitwrijven. Ik heb zelf vaak steun aan deze gedachte:
het kleinste lichtpuntje kan de diepste duisternis doorbreken. Dat is
een hoopvolle gedachte. Er zijn veel kleine lichtpuntjes. In dat opzicht
kunnen wij veel voor elkaar betekenen. We kunnen het leven licht maken
voor elkaar. En dan is het de kunst om het licht aan te houden. Het is
vaak maar zo’n klein vlammetje dat het ook gemakkelijk weer uitgaat.
Je hebt een goed gesprek gehad met iemand. Je ziet het weer. Je ziet
weer perspectieven. Je hebt iets fijns meegemaakt. Je zegt: ik kan er
weer even tegen. Een aardig woord, een schouderklopje, een
glimlach….er zijn zoveel dingen die het leven lichter, de moeite waard,
maken.
Ons leven is een voortdurend gevecht tussen duisternis en licht. Er
zullen veel mensen zijn die kunnen getuigen dat je de duisternis heel
diep ervaren moet hebben om het licht te kunnen waarderen. Het
levensverhaal van die mensen is belangrijk voor ons. Het kan je hoopvol
stemmen om verder te gaan.
Het is bijna Pasen. We vieren dan de Verrijzenis van Jezus Christus.
We mogen zijn Licht ontvangen. Licht, dat ons wil zeggen: Jezus is niet
dood, Hij leeft. Hij leeft in de harten van mensen die goed doen voor
een ander, Hij leeft in de harten van mensen die oog hebben voor
elkaar, die voor elkaar willen zorgen, er voor de ander willen zijn als die
hem/haar nodig heeft.
We mogen allemaal de deur van ons hart openzetten, al was het alvast
maar op een kiertje, om dit Licht bij onszelf toe te laten.
'Licht van Christus'… het Licht dat duisternis verdrijft, de steen van
ons hart kan wegrollen als we durven geloven in elkaar en in iets of
iemand groter dan onszelf.
Kleine lichtpuntjes op onze levensweg laten ons zien dat Pasen niet de
voltooiing is, maar het begin. Het telkens nieuwe begin, elk jaar weer,
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van het verhaal dat wij zelf moeten schrijven door te leven vanuit het
paasgeloof op onze weg naar de horizon.
Ik wens u ook namens het pastorale team een Zalig Pasen toe.
Pastoor Hans van Geel

Coronavirus
Premier Rutte zei het in zijn televisietoespraak aan het Nederlandse
volk: “het is met het coronavirus alsof we in een achtbaan zitten, die
steeds sneller gaat. “ Er leven veel vragen, zorgen en angsten. Er is veel
onzeker en we weten niet hoelang het virus actief zal zijn.
Er zijn veel maatregelen getroffen om corona te beteugelen en nog
meer zouden kunnen volgen. Voor onze parochies houdt het in, dat alle
vieringen zijn stop gezet. Alleen doopvieringen en uitvaarten kunnen
met een beperkt aantal bezoekers doorgang vinden. Een deel van de
vieringen rondom Pasen lijkt niet door te kunnen gaan. Houd u vooral de
berichtgeving hieromtrent in de gaten.
Om ons een hart onder de riem te steken, bij alle vragen, angsten en
zorgen, heeft de bisschop van Breda een gebed geschreven, waarin we
troost en kracht mogen vinden. Pastores wensen iedereen veel sterkte
in de komende tijd.
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
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in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Op weg naar één parochie
Een nieuwe naam voor een nieuwe parochie
Vertegenwoordigers van de parochiebesturen van Sint Bavo, Heilige
Drie-Eenheid en Heilige Trudo spreken met elkaar over de vorming van
één parochie voor de regio Zundert. Aan de gesprekken nemen de
pastoor en teamleider deel, en ook de bisschoppelijk gedelegeerde voor
kerkopbouw. De gesprekken verlopen constructief en er wordt flinke
vooruitgang geboekt. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de
bisschop zal besluiten onze drie parochies met ingang van 1 januari 2021
samen te voegen tot één nieuwe parochie.
Als een nieuwe parochie wordt opgericht krijgt deze een nieuwe, eigen
naam. U kunt een rol spelen daarbij, door ons suggesties aan te reiken
voor de naam van onze nieuwe parochie. Daarbij gelden een paar
'spelregels' of voorwaarden.
Voorwaarden waaraan parochienamen moeten voldoen
• Het mag de naam zijn van één of meer heiligen of zaligen:
bijvoorbeeld H. Bonifatius, HH Martelaren van Gorcum, Zalige
Pater Titus Brandsma, H. Paus Paulus VI, etc.;

•

De naam kan verwijzen naar een Christusmysterie of een titel
van Maria, zoals de Goede Herder, de Verrijzenis van Christus,
H. Maria Onbevlekt Ontvangen.
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•

Het kan niet de naam zijn van een van onze huidige parochies
(goed voor u om te weten: onze kerken houden hun eigen naam,
en ook de namen van de geloofsgemeenschappen veranderen
niet.)

•

De naam mag nog niet in het bisdom Breda als parochienaam
voorkomen.

•

De naam moet de katholieke identiteit van de parochie
oproepen. Daarom kunnen namen als Parochie Zundert, Het
Kruispunt, of De Ontmoeting niet.

Uw suggestie
Heeft u een suggestie voor de naam van onze nieuwe parochie? Stuur
die vóór 4 mei 2020 naar ons op en geef daarbij aan waarom u vindt dat
uw voorstel past bij onze nieuwe parochie. Zend uw suggestie via brief
of e-mail naar pastorie Zundert, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert of
naar secretaris@trudozundert.nl
Wat gebeurt er met uw suggesties?
Alle voorstellen worden aangereikt aan de samenvoegingscommissie.
Deze komt tot een eerste keuze van een vijftal namen en polst bij de
bisschop of deze namen kunnen worden goedgekeurd. Vervolgens leggen
we u de mogelijke namen van de nieuwe parochie voor en vragen we u aan
te geven aan welke naam u de voorkeur zou geven. Op basis van deze
peiling komen we tot een definitief voorstel voor de naam voor onze
nieuwe parochie. In september maken we de naam bekend. Daarna
kunnen we een logo laten maken dat bij de nieuwe naam past, zodat op 1
januari 2021 onze nieuwe parochie met een nieuwe patroonheilige en
met een nieuw logo kan starten.
We zien uit naar uw suggesties!
Samenvoegingscommissie Regio Zundert

Parochiebijdrage
Het tarief voor de parochiebijdrage is voor 2020 vastgesteld
op € 122,00.
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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 Ruytter, 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.

Kinderpagina
Wat een leuke paasverrassing!
Voor de handige knutselaars is
het leuk om in de weer te gaan
met een figuurzaag, maar als je
het ei en het kuiken van stevig
karton maakt is hij net zo leuk!
Plak het ei aan de ene kant van
de wasknijper en het kuiken
aan de andere kant voor het
leukste effect. Het snaveltje
kun je er dan ook nog los
opplakken.
Veel knutselplezier!
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Kringloop
Kringloop is een woord dat tegenwoordig steeds vaker wordt
gebruikt. Het heeft iets te maken met de zorg voor onze aarde. Die
zorg wordt steeds ingewikkelder omdat het aantal bewoners op onze
aardbol steeds na ongeveer 40 jaar verdubbeld! En al die mensen
moeten onder dak en voedsel om te overleven.
Mijn generatie wilde na WO II ons land weer tot een goede
samenleving vormen. In mijn jeugd was het geld een weergave van
materieel bezit; opgeslagen goudstaven toonden onze nationale
geldvoorraad. Dat is nu niet meer zo met als gevolg dat alle rijkdom
uitstijgt boven wat onze aarde kan bieden. In die naoorlogse tijd is
wereldwijd de armoede wel verminderd, maar het verschil tussen arm
en rijk is te groot geworden. We leven in ons rijke land boven onze
stand. Hoe we dat in het reine moeten brengen weet niemand.
In het Bijbelse boek Exodus is beschreven dat de afstammelingen van
voorvader Jacob als vluchtelingen in Egypte onderdak vonden. Na enige
tijd ontdekten de Egyptenaren dat de joden veel sterker groeiden dan
hun eigen volk. Om te voorkomen dat ze overmeesterd zouden worden
lieten ze hen dwangarbeid verrichten. Dat bleek geen effect te
hebben; kennelijk waren zij door hun manier van leven bestand tegen
hard werken. Hun natuurlijke manier van leven is later in de Thora, de
eerste 5 boeken van de bijbel, opgetekend en de Joden leven ongeveer
zo tot op de dag van vandaag.
Het blijkt dat niemand kan vertellen hoe we dit probleem nu moeten
aanpakken. De opdracht in het boek Genesis om voor de aarde te
zorgen moet echter wel opgelost worden, maar Bijbelteksten geven
daar geen voorschriften voor. Met een actuele en natuurlijke manier
van leven, gebruik van huidige technieken, moet een oplossing mogelijk
zijn. En iedereen moet nadenken wat zijn eigen bijdrage kan zijn.
Pieter van Nes
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Vormsel
Vormsel 2020 – vrijdag 19 juni in de Sint Bavo Kerk.
Getekend met Heilige Geest
Op vrijdag 19 juni zullen kinderen uit groep 8 van de basisscholen van
Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert het
sacrament van het Vormsel ontvangen. Dit gebeurt in een
eucharistieviering in de Sint Bavokerk te Rijsbergen om 19.00 uur, waarin
pastoor Wiel Wiertz namens de Bisschop van Breda het Vormsel zal
toedienen. Namens de parochie zal pastoor Hans van Geel hem assisteren.
We feliciteren de jongens en meisjes alvast met hun Vormsel.
Met het Vormsel wordt de initiatie, het intreden in of het toetreden tot
de kerk afgerond. Deze initiatie was begonnen bij hun doop. In de meeste
gevallen worden kinderen enkele maanden na hun geboorte gedoopt en
door de doop opgenomen in de kerkgemeenschap. Dat is het begin van de
gelovige weg door het leven. Ze horen dan bij de grote kring van mensen
die zich geleid weten door het verhaal van Jezus. Toen de kinderen in
groep 4 zaten ontvingen zij hun Eerste Communie, waarmee zij een stap
verder hebben gezet met hun intrede. Ze mochten voor het eerst mee aan
de tafel van Jezus. Het Vormsel mogen we beschouwen als een stapje op
de weg naar volwassenwording. De kinderen wordt in het Vormsel gevraagd
om nu zelf ja te zeggen tegen hun eigen doopsel. In het begin hadden hun
ouders die keuze nog gemaakt, maar in het Vormsel worden de kinderen
zelf aangesproken om deze keuze te bevestigen. Door zelf je jawoord te
geven is de cirkel rond. De kinderen ontvangen in het Vormsel de kracht
van de Heilige Geest. De Vormheer tekent hen met gewijde olie, het
chrisma. Met dit ritueel wordt zichtbaar gemaakt, dat de kracht van Gods
Geest met hen zal meegaan voor de rest van hun leven. Die Geest zal hen
in staat stellen uit te groeien tot de beste mensen die ze maar kunnen
worden.
Jongens en meisjes van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie heel veel
geluk en zegen in jullie verdere leven.
Claudia, Ingrid, Rian, Pastoor Hans, Pastor Wim.
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Zundert:
Kevin Marcel Czernecki
Manon Boomaerts
Floor Koelman
Tygo Jongenelen
Sebas van den Bogaert
Renzo Schrauwen
Klein Zundert:
Jordy Schrauwen
Julie Bastiaensen
Cor Maas
Elke Roelands
Joeri Kuijstermans
Jnthe van Overveld
Mats van Aert
Wernhout:
Angela Blom
Achtmaal:
Timo Vriends
Jaro Elst
Luuk van Oosterhout
Myrthe Verboven
Franske van Bedaf
Bieke Leenaerts
Rijsbergen:
Jacco de Koning
Jarno Smout
Sophie Tilborghs
Pleun Vermeeren
Jari Nouws
Jorrit Noore
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Three rusty nails
Mother, there's a strange man
Waiting at the door
With a familiar sort of face
You feel you've seen before.
Says his name is Jesus
Can we spare a couple of bob
Says he's been made redundant
And now can't find a job.
Yes I think he is a foreigner
Egyptian or a Jew
Oh aye, and that reminds me
He'd like some water too.
Well shall I give him what he wants
Or send him on his way?
O.K. I'll give him 5p
Say that's all we've got today.
And I'll forget about the water
I suppose it's a bit unfair
But honest, he's filthy dirty
All beard and straggly hair.
Mother, he asked about the water
I said the tank had burst
Anyway I gave him the coppers
That seemed to quench his thirst.
He said it was little things like that
That kept him on the rails
Then he gave me his autographed picture
And these three rusty nail
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door: Roger McGough

Kunt U de deur zachtjes dicht doen?
Ik heb laatst naar een preek van een Poolse
priester geluisterd waarin hij vertelde
dat er eens een vrouw was die naar Sint
Franciscus van Sales (1567-1622) ging en hem
vroeg: “ Wat kan ik doen om heilig te worden?”
Deze vrouw verwachtte dat zij een hele reeks
adviezen zou krijgen, maar zij kreeg een heel
simpel antwoord: “Leer zachtjes de deur dicht
te doen”. Wat een eenvoudige boodschap en toch
zo moeilijk in praktijk te brengen. Hoe vaak
smijten we letterlijk niet met de deuren en
realiseren we ons dan niet dat een ander op dat
moment misschien op bed ligt omdat hij/zij ziek
is? We staan er niet bij stil dat de ander misschien op dat moment een
belangrijk gesprek voert of probeert een kindje te wiegen. Zijn we
bereid om, door de muren heen, mensen te zien of zien we alleen
onszelf?
Achter deze beeldspraak schuilen nog talloze andere menselijke
situaties. We gooien de deur dicht met veel lawaai als we het met de
ander niet eens zijn, we stoppen met communiceren, met overleggen.
We oordelen en willen vaak ons standpunt niet veranderen. Ieder van
ons zal hier zeker een situatie uit zijn eigen leven voor kunnen invullen.
Dit beeld van de deur staat symbool voor ons eigen ego.
U kunt zich ook afvragen waarom u “heilig” zou willen zijn of worden.
Hierop is ook een heel eenvoudig antwoord: iedere christen is tot
heiligheid geroepen. Paus Franciscus schrijft in zijn apostolische
exhortatie “Gaudete et exultate”:
“ Je kunt groeien in heiligheid door kleine gebaren. Door geduld te
hebben, aandacht, door vriendelijkheid en door af te zien van geroddel.”
Heilig betekent niets anders als Jezus Christus volgen, Zijn boodschap
aanvaarden en doorgeven, Hem centraal in het leven plaatsen en alles
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doen om Zijn Nieuw Gebod te proberen in het dagelijks leven toe te
passen, het eigen te maken. En wat is dit nieuw gebod? In het evangelie
van Johannes lezen we: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.
Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben”. Het
accent in dit nieuw gebod ligt op “alle mensen”, Jezus heeft alle mensen
liefgehad toen Hij aan het kruis stierf. Wij hebben soms moeite om alle
mensen lief te hebben, anders zouden we de deur altijd zachtjes dicht
doen.
Zalig Pasen!
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
Er zijn ong. 85 vrijwilligers aanwezig. Nadat iedereen voorzien is van
koffie met koek, heet Edwin allen welkom namens de
parochiekerncommissie en het bestuur.
Van het bestuur zijn Theo, Erik en Ria aanwezig.
Edwin vertelt, dat wij erg blij en trots zijn op onze vrijwilligers, want
zonder hen zijn we nergens. Samen wordt er veel werk verzet.
Achteraan bij het kerkhof is een poort geplaatst. De schuur is opnieuw
behandeld tegen vocht. Er zijn andere platen gelegd op de schuurtjes.
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Cees is bezig met het schilderen van het tuinhuis, wat bij de
burgemeester komt te staan. Het vloertje ligt er al.
De pastorie is geïsoleerd en er wordt een nieuwe tuindeur geplaatst.
Later zal de pastorie ook nog geschilderd worden. Hiervoor zijn
offertes aangevraagd.
Diny Kools vertelt over de financiën en dat Achtmaal momenteel nog
positief draait, mede door de verhuur van de pastorie.
Er zijn momenteel ongeveer 700 à 750 gezinnen in Achtmaal en daarvan
draagt ongeveer de helft bij aan het parochiefonds.
Dan krijgen we een optreden van Den Teun, een soort van tonprater:
Die was erg goed, er is veel gelachen. Jammer dat hij maar 1x optrad.
Ondertussen zijn Jan van Steenoven, Gerard Damen en Rob van
Sambeek aangeschoven en worden welkom geheten.
Jan doet het woord namens het team. Hij vertelt dat het in de
bedoeling ligt om per 1 jan. 2021 te fuseren met Zundert en Rijsbergen
en dat wij er niet aan zullen ontkomen, dat er kerken gesloten gaan
worden. Maar dat is voor later een zorg.
Er is nu tijd voor een pauze en de mensen worden in de gelegenheid
gesteld om vragen te stellen. Dit doen we zoals gewoonlijk schriftelijk.
Er komt een vraag over de puzzel in het kerstboekje, of er veel
inzendingen zijn. We moeten toegeven dat hij niet gemakkelijk was en
er was dus ook niemand die hierop gereageerd had.
Verder vragen over het werven van koorleden en versterking voor de
bloemengroep. Uiteraard is iedere vrijwilliger welkom, wat hij of zij ook
wil doen.
Voor het grafdelven hebben we iemand bereidt gevonden: Jos
Poppelaars, gaat 1 april met pensioen en wil dit graag gaan doen dan.
De vrijwilligers worden voorzien van een hapje en drankje en blijven nog
lekker nakeuvelen.
Edwin bedankt iedereen nogmaals voor zijn of haar inzet en
aanwezigheid hier.
Ook bedankt hij het barpersoneel.
Iedereen gaat voldaan naar huis en wij kunnen terugzien op een mooie
avond.
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1ste H. Communie
Dit jaar zijn er 12 kinderen die hun eerste heilige communie gaan
vieren. De voorbereidingen voor deze viering zijn op vrijdag middag op
school.
We werken met het project “Stap voor stap”.
De kinderen gaan in 7 stappen op weg naar hun eerste communie.
Tijdens iedere stap gaan ze luisteren naar een bijbel verhaal. Na ieder
verhaal maken ze opdrachten in hun map, spelen spelletjes en knutselen
ze. Na iedere stap klimmen ze een stukje verder hun ladder op . Als ze
boven zijn hebben ze genoeg bagage verzamelt om op 30 mei hun eerste
communie te kunnen doen. Ook brengen ze een bezoek aan de kerk.
Daarnaast gaan ze nog een middag naar bakker van Hassel in Wernhout
en krijgen ze een lunch op school. Tijdens die lunch mogen ze hun zelf
gebakken broodjes opeten.
De kinderen die dit jaar hun eerste communie vieren zijn :
1. Liv de Backer
2. Luan de Bruijn
3. Ruben Bruijninckx
4. Lizze Dictus
5. Iris Godrie
6. Jealyn van Hooydonk
7. Raf Koeken
8. Jordy van Laerhoven
9. Jarno Leenaerts
10. Meis Oostvogels
11. Bram Tax
12. Benthe Verboven
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De vieringen zijn op de volgende datums:
• presentatie viering: 18 april om 17.00 uur
• communie viering:
30 mei om 13.00 uur (zaterdag)
• na viering:
27 juni om 17.00

Personalia
Overleden:
5 januari
10 januari
15 februari
14 maart

Jan Hereijgers
Anneke v.d. Wouw
Louis v.d. Kloot
Jan Embregts

91 jaar
95 jaar
89 jaar
90 jaar

Parochiebijdrage
Voor 2020 is de parochiebijdrage gesteld op € 122,00.
Voor diegene die zelf hun bijdrage overmaken kan dit voor Achtmaal 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
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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 2020: € 11,00
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

9.30 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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Eerste Heilige Communie
Op zondag 26 april 2020 is het feest in Klein-Zundert.
Deze dag doen 12 kinderen hun Eerste Heilige Communie.
De voorbereidingen zijn al begonnen.
De kinderen en hun ouders zijn met het project “Ga je mee” bezig,
dit zijn verhalen, vragen en opdrachten ter voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie.
Zo wordt er toegeleefd naar een hele bijzondere dag.
Tijdens de presentatiedienst op zondag 22 Maart 2020
stellen onderstaande communicanten zich aan u voor:
Fem van den Broek
Brent Foesenek
Suze Hennekam
Daantje Kuijstermans
Pia Maas
Jarne van Ostaaijen
Yfke van Overveld
Lotte van der Peijl
Pjotr Raats
Jop van Rijen
Zoë Suijkerbuijk
Sepp Vermeiren
Wij wensen de communicanten en hun ouders/
verzorgers, broertjes en zusjes en alle anderen
een mooi voorbereidingstijd toe en een heel mooi communiefeest
op zondag 26 april
Groeten van de Communiewerkgroep
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Vieringen rond Goede Week en Pasen in regio
Zundert
Wegens het corona-virus kunnen geplande bijeenkomsten
worden geannuleerd/uitgesteld. Zie website voor actuele info.

Achtmaal
Zaterdag 4 april om 17.00 uur Palmzondag
woord-communieviering pastor Gerard Damen
Dinsdag 7 april om 09.00 uur woordcommunieviering pastor Wim van Reen
Vrijdag 10 april om 15.00 uur Kruiswegviering
pastor Gerard Damen
Zondag 12 april om 09.00 uur Eerste Paasdag
woord-communieviering pastor Ria van
Oorschot
Klein-Zundert
Zondag 5 april om 09.30 uur Palmzondag
woord-communieviering pastor Gerard Damen
Vrijdag 10 april om 15.00 uur Kruiswegviering
door parochianen
Zondag 12 april om 11.00 uur Eerste Paasdag
woord-communieviering pastor Ria van
Oorschot
Maandag 13 april om 11.00 uur Tweede
Paasdag regioviering eucharistie pastor Piet
Swinne
Rijsbergen
Zondag 5 april om 11.00 uur Palmzondag
woord-communieviering pastor Wim van Reen
Woensdag 8 april om 14.00 uur woordcommunieviering pastor Wim van Reen
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Donderdag 9 april om 19.00 uur regioviering
Witte Donderdag
Eucharistie pastoor Hans van Geel en diaken
Jan van Steenoven
Vrijdag 10 april om 19.00 uur regioviering
Goede Vrijdag kruisverering Eucharistie
pastoor Hans van Geel en diaken Jan van
Steenoven
Zaterdag 11 april om 21.00 uur regioviering
Paaswake Eucharistie pastoor Hans van Geel
en diaken Jan van Steenoven
Zondag 12 april om 11.00 uur Eerste
Paasdag woord-communieviering pastor Wim
van Reen
Wernhout
Zaterdag 4 april 19.00 uur Palmzondag
Eucharistie pastoor Hans van Geel
Zondag 12 april om 11.00 uur Eerste
Paasdag Eucharistie pastoor Hans van Geel
Zundert
Zaterdag 4 april om 17.30 uur Palmzondag
Eucharistie pastoor Hans van Geel
Donderdag 9 april om 14.00 uur kapel
Willaert Eucharistie pastoor Hans van Geel
Vrijdag 10 april om 15.00 uur kruisweg voor
kinderen pastoor Hans van Geel
Zondag 12 april om 09.00 uur Eerste
Paasdag Kinderviering Eucharistie pastoor
Hans van Geel
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Personalia
Gedoopt:
Dieke Kuijstermans
Vivi Boden

Overleden:
Jac Jacobs
Nillis Hereijgers

Wist u dat….
*u in dit boekje een vastenzakje aantreft?
*u dit vastenzakje in de Goede week en met Pasen in de bus kunt
deponeren die achterin de kerk staat?
*vele handen licht werk maken?
*uw helpende handen tijdens de grote schoonmaak van de kerk van
harte welkom zijn?
*deze grote schoonmaak van de kerk plaatsvindt op: 12 en 13 mei?
*er dan voor iets lekkers gezorgd wordt voor bij de koffie?
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Voorstellen nieuwe misdienaars
Hallo allemaal,
Ik ben Sanne Havermans en ik ben 8 jaar.
Ik heb een broertje Nick die is 5 jaar.
Ik zit op turnen en verder speel ik graag
buiten of met de lego.
Ik heb afgelopen jaar mijn communie gedaan
en vond het leuk dat ik in de kerk was, zodat
we daar samen liedjes konden zingen, en ik
mijn 1e hostie kreeg.
Ik vind het leuk om in mijn pastoorskleed
samen met mijn vriendinnetje de mis mee te
mogen dienen, het rammelen met de belletjes vind ik ook erg leuk, ik
heb het pas 1 keer gedaan maar ik heb al zin in de volgende keer. Ook
heb ik zin in Kerstmis want ik vind het kerstverhaal erg mooi (redactie:
Sanne schreef dit stukje al voor het parochieblad van Kerstmis).
Groetjes Sanne
Hallo allemaal,
Ik ben Saar Roelands. Ik ben 8 jaar oud en
heb één zus: Elka. Mijn hobby’s zijn tekenen
en knutselen. Ik ben misdienaar geworden
omdat ik mijn communie gedaan heb en in God
geloof. Ik vind het heel leuk (en ook wel
spannend!) om misdienaar te zijn. Het leukste
bij het misdienen vind ik dat je mee mag
helpen. Ik vind het wel moeilijk om te weten
wanneer ik aan het einde van de mis moet
bellen. Mijn lievelingsverhaal in de bijbel is
het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Groetjes, Saar.
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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.
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Personalia
Huwelijk:
Teun van Oorschot en Michelle van Roessel
Overleden:
Christ Huijbregts
Door Adriaensen
Christ Daamen
Toos van Haperen-Voermans
Lies Jaspers-de Bruijn
Tonnie Dekkers-Huijbregts
Nelly Bastiaansen-Hereijgers
To Adriaensen-van Zundert
Rika van den Kieboom-Frijters
Marion Geerts-de Ceuster
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Mattias Schreurs, 12 jaar acoliet
Ik ben Mattias Schreurs, 20 jaar en ik
ben acoliet in de kerk van Rijsbergen. Ik
ben al sinds ik in groep 4 van de
basisschool zat betrokken bij deze
parochie. Naast deze taak voor de kerk
ben ik een derdejaars Hbo-student
Bouwkunde aan Avans Hogeschool in s’Hertogenbosch en zet ik me al jaren in
voor de Scouting in Rijsbergen.
Toen ik nog heel klein was, namen mijn ouders me al elke week mee naar
de kerk waar ik stilletjes moest zitten en luisteren. Voor een kind is het
moeilijk om een uur geconcentreerd te zijn, daarom leek het mij een
stuk beter en interessanter om tijdens de dienst iets te kunnen doen,
om bezig te zijn. Na mijn Eerste Heilige Communie mocht ik me
aansluiten bij de misdienaars, ik was toen een jaar of 8. Sindsdien ben
ik bijna elke zondag te vinden in de kerk tijdens de mis of de woord- en
communieviering. Na een aantal jaren heb ik ook mijn Vormsel mogen
ontvangen van Bisschop Liesen , die toen juist benoemd was in het
bisdom Breda.
Ongeveer na die tijd kwam het initiatief om kinderen die zich
voorbereiden op de Eerste Communie om de beurt een keer mee te
laten doen met de misdienaars op zondag. Op deze manier konden deze
kinderen meemaken hoe het is om mee te helpen tijdens de mis. Zo
kunnen ze er achter komen of ze zich misschien ook wel aan willen
sluiten om het werk van misdienaar te leren na hun Eerste Communie.
Aangezien ik op dat moment de oudste misdienaar was die het langste
dienst deed, heb ik deze kinderen wegwijs gemaakt en ze geholpen
tijdens de dienst. De pastoor, in die jaren drs. Verheije, noemde me
zelfs de misdienaaropleider. Dezelfde pastoor heeft mij een zegen
gegeven om de Communie op zondagen uit te reiken aan de gemeente.
De taak van een misdienaar is het assisteren van de voorganger van de
mis. Dit kan een diaken, priester of pastoor zijn, of een pastoraal
werker. Tijdens normale zondagse diensten variëren de taken van het
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dragen van kaarsen, tot het brengen van de kelk en schalen met hosties
om het altaar te bereiden. Bij speciale diensten, zoals gezinsvieringen
en natuurlijk op feestdagen, zijn er nog meer verschillende taken voor
de misdienaars. Denk daarbij aan het vooraan lopen in een processie,
het helpen met het wierookvat of uitdelen van palmtakken of
kerstgeschenkjes, en in de Adventstijd het aansteken van kaarsen in de
grote Adventskrans. Al deze taken heb ik geleerd van de koster in
Rijsbergen, de heer Peeters.
De meest bijzondere dienst die ik mee heb gemaakt was de Chrismamis.
In deze mis, in Rijsbergen gehouden in april 2017, werd de chrisma
gezegend door de bisschop van Breda. Deze dienst was daarnaast ook
zo bijzonder door het feit dat er tientallen priesters, diakenen en
pastoraal werkers aanwezig waren in de kerk, vertegenwoordigers uit
het hele bisdom. Aan het einde kreeg iedere priester een potje met de
gezegende chrisma mee. Verder wordt jaarlijks in Rijsbergen het
Jongerenkorenfestival georganiseerd in het eerste weekend van juni.
Soms was er een (hulp)bisschop als voorganger in de Eucharistieviering,
en zelfs is kardinaal Simonis een keer gekomen. Bij het 25-jarig
jubileum is er een uitzending gemaakt van de dienst voor het RKK. Van
te voren was er, ook met mij, een inleidend gesprekje met presentator
Leo Fijen. En in april 2018 is het 100-jarig bestaan van de Sint
Bavokerk uitvoerig en feestelijk gevierd. Er waren dus heel wat
hoogtepunten!
Nog steeds vind ik het belangrijk om ’s zondags naar de kerk te gaan,
het hoort bij het christen-zijn om in God’s kerk te komen en Hem daar
te aanbidden, samen met andere gelovigen. Daarom ben ik blij met elke
nieuwe collega-misdienaar!
Mattias Schreurs
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Eerste Heilige Communie
Op 17 mei 2020 om 10.30 uur hebben 18 kinderen uit Rijsbergen en
omstreken het voornemen om hun 1e Heilige Communie te doen
in onze St. Bavokerk.
De voorbereidingen hiervoor zijn al enkele maanden in volle gang.
We zijn begonnen met de herdertjesdienst op kerstavond en hadden de
presentatiedienst gepland staan op 15 maart. Deze dienst is nu komen
te vervallen vanwege het corona virus dat de wereld in zijn grip heeft.
Elke communicant zou zich hierin voorgesteld hebben aan onze parochie.
Wellicht dat hier later in het jaar alsnog een datum voor geprikt gaat
worden.
Ter voorbereiding op de 1e Heilige Communie komen we voor de grote
dag in mei, 4 middagen bij elkaar om samen te werken aan ons project.
We bidden het Onze Vader met gebaren, knutselen, bezoeken de kerk,
luisteren naar verhalen van de pastor. Daarnaast zouden we met we met
de gehele groepen 4 op bezoek gaan bij de bakker om hier zelf
broodhaantjes te bakken voor onze Palmpasenstok op 5 april, welke
wellicht ook zal komen te vervallen gezien de
huidige veiligheidsvoorschriften.. Maar dit zal later nog
gecommuniceerd worden.
Als de kinderen dan op 17 mei hun 1e Heilige Communie gedaan
hebben, komen we nog 1 middag bij elkaar om samen de dankviering van
28 juni voor te bereiden. Hier maken we samen mooie bloemblaadjes
waarin een dankgebed verwerkt zal worden.
Wij proberen de gezinsvieringen zo kindvriendelijk mogelijk te maken.
Dit betekent dat de nieuwe communicanten samen met een aantal oudcommunicanten zingen in het kinderkoor. Daarnaast mogen de kinderen
voorlezen of de misdienen.
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We nodigen u van harte uit om deze diensten bij te wonen.
Mike van der Borst, Macy Jacobs, Jesse Herijgers, Lina Pinxteren,
Mattijs Witte, Fien Reuvers, Sophie Herijgers, Dex Hendrickx,
Mats Mathijssen, Luko Nooren, Merijn Koeken, Lieve Buiks,
Teun van ‘t Hooft, Kris van Haperen, Lars van der Kloot,
Lotte Huijbregts, Suze van Sprundel en Raf Baremans.
Onze huidige werkgroep bestaat uit 4 leden. Wilt u ons helpen of heeft
u vragen, neem gerust contact met ons op:
ehc.werkgroep.rijsbergen@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Heilige Communie en Gezinsvieringen Parochie St.
Bavo te Rijsbergen,
Mariska van de Berg, Corina van Beek, Petra Witte en Jolanda
Huijbregts
=================================================================

Projectkoor Amici Musicali, onder muzikale leiding van Ronald Tichelaar,
treedt op Palmzaterdag op met liederen uit de musical Jesus Christ
Superstar (JCS) tijdens een eucharistieviering in de kerk van Zundert.
Datum eucharistieviering: Zaterdag 4 april 17.30 H. Trudo kerk
Zundert.
=================================================================
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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
misintentie’s of andere zaken. Misintentie’s 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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E. H. Communie
Zondag 3 mei is in onze parochie de communieviering om 10.00 uur.
De volgende kinderen zullen hun communie doen:
Rob van Aert
Yarne van Aert
Esmee Beck
Stijn Bruins
Bibia Domen
Jesse Elst
Lieve Elst
Roos Hoppenbrouwers

Destin Huijbregts
Diede Jochems
Patricia Lalev
Ole van Opstal
Sonia Orlowska
Tim Quirijnen
Maud Roovers
Elynn Vervaart

Inmiddels zijn zij met enthousiasme de voorbereidingen op de eerste
heilige communie begonnen.
Op vrijdagmiddag werken de kinderen op school aan ons project,
genaamd: “Stap voor stap “Het project bestaat uit verschillende
stappen waarbij de kinderen Jezus leren kennen en de gebruiken zoals
we die kennen in de kerk. Op school wordt druk geoefend voor de
liedjes ( die gezongen gaan worden tijdens de diensten ) en geknutseld
voor versieringen voor in de kerk.
Vanwege de situatie rondom het coronavirus is het programma rond de
presentatiedienst tot een nader te bepalen datum uitgesteld.
Ter afsluiting wordt er zaterdag 30 mei om 19.00 uur een dankviering
gehouden in onze kerk.
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Personalia
Gedoopt:
19 januari

Kyano van Beek

Overleden:
16 december
17 december
27 januari
13 februari
12 maart

Trinette Daems
Harrie Havermans
Sjef Baelemans
Trien Elst
Rinus Verhaard

w/v
e/v
e/v
e/v
w/v

Jef Braspenning
Cor Hensen
Annie wouters
Jan Nouws
Trien Vissers

Kerkorgel
Zoals eerder gemeld hadden we plannen om ons oude kerkorgel vanwege
te hoge onderhoudskosten te vervangen. Dinsdag 3 maart was het dan
zover, het oude orgel werd gedemonteerd en wordt na een groot
onderhoud opnieuw in gebruik genomen in een nieuwe kerk in de buurt
van Krakau in het zuiden van Polen.
Een week later heeft Nico van Duren het orgel van de Zusters
Franciscanessen in Oudenbosch gedemonteerd en het met hulp van
enkele vrijwilligers in Wernhout opnieuw opgebouwd. Omdat het nieuwe
orgel wat kleiner van stuk is konden we het enigszins schuin plaatsen,
gericht naar het hart van de kerk waardoor het orgel nog beter klinkt.
Bovendien is door deze opstelling het glas in lood raam dat al die jaren
achter het oude orgel verborgen zat weer zichtbaar geworden, kortom,
een verfraaiing voor onze kerk.
Dank aan alle vrijwilligers die zich hebben in gezet voor dit project en
we hopen weer jaren vooruit te kunnen met dit orgel.
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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.
Bankrekeningen:
Algemeen
NL94RABO 01605 59553 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
ParochiebijdragenNL72RABO 01605 19985 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
NL83INGB 00010 96954 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
Grafrechten
NL31RABO 01605 41093 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
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.
Weekendviering:
Weekdienst in de kapel Margriet v.d. Laer:

Zaterdag
Donderdag

17.30 uur
14.00 uur

Personalia:
In het eerste parochieblad waren de personalia van onze H. Trudoparochie niet opgenomen. In de kersteditie vindt u alle gedoopten en
overledenen van het jaar 2020.
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Terugblik evenementen H. Trudokerk
Zaterdag 30 november kreeg
pastoor Hans van Geel hoog
bezoek in de kerk. De kinderen
van de parochie hadden hun
schoentje mogen zetten in de
kerk en Sinterklaas en zijn
pietermannen zijn die
persoonlijk komen vullen.
Zondag 8 december Breda’s mannenkoor in de H. Trudokerk.
Tientallen bezoekers uit Zundert en omstreken werden van harte
welkom geheten door pastoor Hans van Geel voor een concert van het
Breda’s mannenkoor in de H. Trudokerk. Het Breda’s mannenkoor o.l.v.
dirigent Hans de Wit presenteerde een concert met liederen rond de
Advent en Kerstmis. Er werd genoten van oude, bekende en minder
bekende Poolse liederen.
Na afloop was er een
daverend applaus voor het
koor, de bariton Martijn
Sanders en de pianist André
Telderman.
Zeker een middag die voor
herhaling vatbaar is.
Kerstwensen op het kerkplein.
Na een sfeervolle Eucharistie viering op kerstavond hebben vele
parochianen gebruik gemaakt van de gelegenheid om elkaar een Zalig
kerstfeest te wensen. Ondanks het gure weer heerste er een warme
sfeer op het kerkplein. De parochianen genoten van een hapje een
glaasje glühwein of warme chocomel, een mooi begin van het kerstfeest.
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Optreden van het Neva-ensemble uit St Petersburg in de
Trudokerk.
Na het debuut van het
afgelopen jaar voor het
Neva-ensemble uit St.
Petersburg, was het dit
jaar op 27 december een
veel drukker bezochte
avond in de Trudo kerk te
Zundert.
De ruim 150 bezoekers genoten van het Neva-ensemble. De solisten
staan bekend om hun zuivere vocale prestaties. Vijf top zangers en een
pianiste, samen het Neva-ensemble vormend uit Rusland, zongen een
paar liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen en
Russische volksmuziek. Het gaat over lief en leed van het uitgestrekte
platteland. Het concert werd afgesloten met aria’s, duetten, romances
en trio’s van beroemde (Russische) componisten. Na het concert klonk
een welverdiend applaus. Het gezelschap keert elk jaar terug en
verzorgt weer een optreden op 27 december 2020 in onze kerk.
Sfeervolle parochieavond H. Trudo.
In cultureel centrum de Schroef waren 30 januari alle vrijwilligers
uitgenodigd, die zich altijd met groot enthousiasme inzetten voor de
parochie Heilige Trudo.
Pastoor H. van Geel bedankte hen voor hun
grote inzet in de verschillende werkgroepen.
Ook keek hij vooruit naar de fusie van de
Zundertse parochies. Vol vertrouwen gaan we
samen de toekomst in. Leidraad worden de
gedachten uit “Als God renoveert”.
De parochianen konden daarna genieten van
het optreden van de “Strawberry Sailor
Singers”.
Men kon terugzien op een zeer geslaagde vrijwilligers bedankavond.
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Misdienaars en acolieten
Acolieten Hans Aernouts, Altwin Schrauwen, Silvan Schrauwen en
misdienaartjes Remey en Wesley Schrauwen hebben sinds vorig jaar
twee enthousiaste misdienaartjes erbij die wij graag even aan u
voorstellen.
Na de dankviering voor de E.H. Communie hoorde Michael dat zijn vader
tegen pastoor Hans van Geel vertelde dat hij vroeger misdienaar was
geweest. Michael, gelijk enthousiast, vertelde dat hij dat ook wel wilde
en ook zijn zusje Lorena had er wel oren naar.
Michael en Lorena Mulkens
zitten in groep vijf en wonen
in een rustige wijk aan een
pleintje met een speeltuin.
Ze assisteren vol
enthousiasme de voorganger
in de vieringen en dragen de
vrede uit aan de parochianen
demisdienen
kerk.
Het allerleukste van in
het
vinden ze het bellen tijdens de
consecratie en de bel bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Eerste Heilige Communie
Zondag 26 april om 10.30 wordt door pastoor Hans van Geel in de
H. Trudo kerk aan 16 communicantjes de Eerste Heilige Communie
uitgereikt. De communicantjes zijn inmiddels begonnen met de
voorbereidingen waaronder een bezoekje aan bakkerij Johan Raats.
Caitlin Bakelaar, Sam Braspenning, Bram
Christianen, Syb Embregts, Yente Govaerts,
Mette Hanegraaf, Twan Herijgers, Sara Jansen,
Olivier Jeske, Nicole Kopaczewska, Damian
Oomes, Dieke de Rooij, Niene Stolk, Hanne
Straver, Lisa Verpalen, en Thijs Verpalen werken
naar een mooie E.H. Communieviering toe.
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