Nieuwsbrief Pasen
Sint Franciscusparochie
parochiekern H. Willibrordus – Sint Willebrord – Pasen 2017
Van de Bestuurstafel:
Voor u ligt onze Nieuwsbrief van
Pasen met informatie over onze
parochie.
In het stukje Actie Kerkbalans
kunt u teruglezen dat per 1
januari 2017 de bisschop van
Breda heeft beslist om de vijf
kerkdorpen in de gemeente
Rucphen, bekend staand als de
IPV, te fuseren tot één parochie:

de Sint Franciscusparochie Regio
Rucphen. De vijf kerkdorpen zullen
verder gaan als Parochiekernen.
Het bestuur van de (PKC)
Parochiekerncommissie Sint
Willebrord zal worden bemand door
de Heren Wim Roelands, Ko van
Nispen, René Palings, Thomas van
Oeffelen en Cees Roelands en mevr.
Janny Siemons

In deze nieuwsbrief weer veel aandacht voor de Actie Kerkbalans. Verder in deze nieuwsbrief
wordt u geïnformeerd over de vieringen in onze kerk in de Goede Week en met Pasen en is er
aandacht voor de meimaand - Mariamaand. Veel actuele informatie kunt u verder ook zien op
onze website www.parochiesintwillebrord.nl.
Ook zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Wellicht heeft u er tijd voor. Om lector te
worden; of lid van ons kerkkoor, lid van onze klussengroep, gastvrouw of gastheer op maandagof donderdagmorgen tijdens de openingsuren van ons parochiesecretariaat. Laat het ons a.u.b.
weten, als u zich op deze manier wilt inzetten voor onze parochie.
Parochiekerncommissie Sint Willebrord en Pastoraal Team Sint Franciscusparochie Regio Rucphen.
Actie Kerkbalans 2017:
Willebrorders, jullie kennen het lied van enkele jaren terug nog wel.

De Kerk van Willebrord, die mag toch nooit vergaan,
Iedereen mag het horen, wij hebben de mooiste toren
Dus luister wat ik zeg, deze kerk mag nooit weg.

Dus als jullie van vakantie of van een bezoek elders terugkeren richting Sint Willebrord dan
zullen jullie hetzelfde zicht blijven houden. Maar dan moet iedereen wel zijn bijdrage blijven
doen om zo het onderhoud aan onze kerk te blijven doen. Er moet, vanaf dit jaar, toch echt, heel
noodzakelijk, onderhoud gaan plaats vinden aan torens en goten om dit gedenkwaardige gebouw
overeind te houden. En om dit onderhoud te financieren is het een voorwaarde dat er meer geld
binnenkomt. Richting Behoud en Onderhoud van onze Willibrordus Kerk wordt het heel erg
van belang dat iedereen in Sint Willebrord zich het lot van onze Kerk aantrekt.
Want de Kerk van Sint Willebrord mag niet verdwijnen.
Dit houdt echter in dat iedere Willebrorder, allereerst, zijn vrijwillige parochiebijdrage moet
gaan leveren. Dus dat iedereen, gewoon op jaarbasis, de noodzakelijke € 70,- gaat bijdragen.
Terwijl andere parochianen uit de regio´s Rucphen en Zundert al ruim € 100,- per jaar betalen.
Maar we moeten wel, met zijn allen, blijven mee betalen. Voor het behoud van onze kerk. Besef
tevens dat als u uw kind wilt laten dopen, de Eerste Heilige Communie wilt laten doen of zelfs
wil gaan trouwen, dit alles in onze unieke kerk kan!
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Red uw eigen kerk zelf!
Zet daarom daartoe dan de eerste stap door de Machtiging 2017 die bij deze Nieuwsbrief voor
Pasen is bijgevoegd in te vullen om zo ons, als Parochiekerncommissie, te machtigen om jaarlijks
een bedrag van € 70,- van uw rekening te mogen overschrijven.
Meimaand – Mariamaand:
Vanouds is de meimaand in de Rooms-Katholieke kerk bij uitstek de Mariamaand.
Ook in onze parochie besteden wij als filiaalbedevaartplaats van Lourdes (sinds 1885) veel
aandacht aan de Mariamaand mei. Elke werkdag is er in de meimaand bij onze Lourdesgrot om
14.00 uur het rozenkransgebed; u bent van harte welkom om mee te bidden. Onze kerk is in de
meimaand speciaal versierd voor Maria en er worden op verzoek speciale vieringen gehouden bij
onze Lourdesgrot.
Op zondag 7 mei is er om 8.30 uur een viering bij onze Lourdesgrot. Voor de 27ste keer
ontvangen wij dan de bedevaart uit Etten-Leur (Adriaan van Bergen stichting).
Op alle zondagen in de meimaand is er - zoveel als mogelijk - een viering om 11.00 uur bij onze
Lourdesgrot. Bij slecht weer zijn de vieringen in onze kerk.
Op woensdag 31 mei om 19.00 uur wordt de meimaand feestelijk afgesloten met een processie
door het processiepark samen met de eerste communicanten van 2017 en met fanfare “De
Eendracht” met aansluitend de H. Eucharistieviering in onze kerk.
De communicanten mogen op deze speciale dag weer hun communiekleren aan hebben.
U bent allen van harte welkom om mee te vieren!
Motoravond4daagse:
Op 8 mei om 18.00 uur vindt evenals vorig jaar de
inzegening plaats van de motoren van de Twinbikers.
Vorig jaar was de opbrengst voor onze Willibrorduskerk
maar liefst € 1090,Eerste Heilige Communie 2017:
De presentatievieringen zijn op zaterdag 1 april 2017 om 17.00 uur (Maria Gorettischool) en om
19.00 uur (Willibrordusschool). De vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn op zaterdag
20 mei om 11 uur (Maria Gorettischool) en zondag 21 mei 2017 om 11.00 uur
(Willibrordusschool). De terugkomviering voor de Eerste Communicantjes is op zaterdag 24 juni
om 19.00 uur. Op woensdag 31 mei 2017 om 19.00 uur bij de sluitingsviering van de meimaand
mogen de communicantjes meelopen in de processie.
Vormsel 2017:
Op zaterdagmiddag 10 juni 2017 om 14.00 uur vindt de Vormselviering plaats in onze kerk voor
de leerlingen van onze beide basisscholen. De vormheren zijn de oud-dekens P. de Rooij en S.
Kuyten.
Tarieven 2017 voor uitvaartdiensten, onze begraafplaats en ons mortuarium:
De tarieven voor 2017 zijn ongewijzigd t.o.v. 2016 en kunt u opvragen bij het
parochiesecretariaat.
U kunt deze tarieven ook vinden op onze website www.parochiesintwillebrord.nl.
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Dodenherdenking op 4 mei 2017:

De dodenherdenking op donderdag 4 mei begint om 19.00 uur met een gebedsviering in onze
Willibrorduskerk. Vanuit de kerk lopen we aansluitend aan de viering naar het monument in de
Dorpsstraat. Om 20.00 uur is het twee minuten stil. Zoals al jaren de traditie is, zullen onder
meer onze Fanfare “De Eendracht”, ons Willibrorduskoor en onze Scoutinggroep Sint
Willebrord hun medewerking verlenen aan deze bijzondere jaarlijkse gebeurtenis.
Bereikbaarheid van onze parochiekern:
In zeer dringende pastorale gevallen is er altijd iemand van de parochiekern bereikbaar. U kunt in
deze gevallen het telefoonnummer van de parochie bellen: 0165 382201. Op het
antwoordapparaat staat het telefoonnummer dat kan worden gebeld, alléén voor zeer dringende
pastorale zaken onder meer rond overlijden en uitvaart. In alle andere gevallen kan contact
worden opgenomen met de parochiekern tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat.
Openingstijden parochiesecretariaat:
Het parochiesecretariaat is open op maandagmorgen en op donderdagmorgen tussen 9.30 uur en
12.30 uur. U kunt er dan onder meer terecht voor de opgave van uw gebedsintenties, de
aanmelding van dopen en huwelijken en de aanschaf van gewijde artikelen; en ook voor vragen
en informatie over andere parochiële aangelegenheden, zoals uitvaart en de parochiële
begraafplaats. Op kerkelijke feestdagen is ons parochiesecretariaat gesloten.
Aanmeldingen:
Sacrament van het Doopsel: Graag minimaal 6 weken voor de doopdatum aanmelden. De
dopen vinden in principe plaats op zondagmorgen na de Hoogmis. Voor de aanmelding gelieve
u persoonlijk naar het parochiesecretariaat te komen op maandag- of donderdagmorgen of een
afspraak te maken voor een ander tijdstip.
Sacrament van het Huwelijk: Graag tijdig aanmelden in verband met de beschikbaarheid van
onze kerk.
Sacrament van de Ziekenzalving: In geval van een verzoek om bediening kunt u altijd de
pastorie opbellen (telefoon: 0165 38 22 01). Op het antwoordapparaat hoort u vervolgens welke
nummer u kunt bellen voor dringende zaken rondom bediening en uitvaart.
Ziekencommunie: Op de eerste vrijdag van de maand wordt de ziekencommunie
rondgebracht. Als u thuis de ziekencommunie wilt ontvangen, kunt u zich (laten) aanmelden bij
het parochiesecretariaat (telefoon: 0165 38 22 01).
Ziekenbezoek: Als u bezoek in verband met ziekte wilt ontvangen vanuit de parochie, kunt u
zich wenden tot het parochiesecretariaat (telefoon: 0165 38 22 01). De parochie ontvangt al jaren
geen gegevens meer van derden, zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Alleen op uw eigen
verzoek kunnen wij u bezoeken.
Paasgedachte:
is opstaan
op weg gaan
zoeken naar wegen
niets houd je tegen
muren doorbreken
moed inspreken
vallen en opstaan
toch weer doorgaan
opnieuw beginnen

elkaar beminnen
soms even leunen
elkaar steunen
fouten erkennen
vergeven, verwennen
is leven, is liefde
fouten erkennen
vergeven, verwennen
is leven, is liefde
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Vieringen in de Goede Week en met Pasen
Datum

Tijd

Aard van de viering / Koor

8 april 2017
Palmwijding
9 april 2017
Palmzondag van het lijden van
de Heer / Palmwijding
10 april 2017
Paasviering Steunpunt
12 aprilt 2017
KBO Paasviering
13 april 2017 (Mariakapel)
13 april 2017
Witte Donderdag: Viering van
de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het
priesterschap en van het gebod
van de naastenliefde
14 april 2017
Goede Vrijdag
14 april 2017
Herdenking van het lijden en
sterven van de Heer

19.00u

Eucharistieviering
Willibrorduskoor
Woord en Communieviering
Willibrorduskoor

Pastoor
Jan Voeten
Pastor Gerard Damen

Woord en Communieviering
in “De Rozemarijn”
Woord en Communieviering
Willibrorduskoor
- GEEN VIERING Eucharistieviering
Regionale viering
Willibrorduskoor

Pastor Gerard Damen

Pastor Gerard Damen

15 april 2017
15 april 2017
Paaswake

17.30u
21.00u

16 april 2017
Eerste Paasdag
17 april 2017
Tweede Paasdag

11.00u

Kruiswegviering
met orgelspel
Liturgie van het Woord,
Kruisverering en heilige
Communie
Willibrorduskoor
Kinderkerkpaasviering
Eucharistieviering
Regionale viering
Willibrorduskoor
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
Eucharistieviering
Regionale viering
Willibrorduskoor

11.00u

14.30u
10.30u
09.00u
19.00u

15.00u
19.00u

11.00u

Voorganger

Pastor Gerard Damen
---------Rector Norbert Schnell

Rector Norbert Schnell

Pastor Gerard Damen
Rector Norbert Schnell
Pastoraal Team
Rector Norbert Schnell
Rector Norbert Schnell
Pastoraal Team

Wij wensen u Zalig Pasen!
Parochiekerncommissie H. Willibrordus te Sint Willebrord:
Cees Roelands, Wim Roelands, René Palings, Ko van Nispen, Janny Siemons,
Thomas van Oeffelen en Gerard Damen p.w.
Pastoraal team:
Parochieadministrator Jan Voeten, pastor-diaken Jan van Steenoven en pastoraal
werkers Gerard Damen, Wim van Reen en Rob van Sambeek.
Parochieassistente: Karin Wagener-de Laat.
Sint Franciscusparochie regio Rucphen, parochiekern H. Willibrordus,
Pastoor Bastiaansensingel 32, 4711 EC Sint Willebrord
telefoon: 0165 - 382201 - e-mail: info@parochiesintwillebrord.nl,
website: www.parochiesintwillebrord.nl
IBAN: NL72RABO0148614205
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