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Pastoraal team

06 - 83 40 97 87
NOODNUMMER PASTORAAL TEAM

pastoor J. Demmers

 013-5081215
pastoor.demmers@sint-jan-de-doper.nl
diaken G. Fennema
 06-30948209
diaken.fennema@sint-jan-de-doper.nl
diaken S. Lange

 06-25338903
diaken.lange@sint-jan-de-doper.nl
pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker
 06-51958259
pastoraalwerkster.vermeulen@sint-jan-de-doper.nl

Parochiekernen

SPREEKUUR

H. Willibrordus - Alphen

U kunt tel. een afspraak maken 013 508 1215

Onze Lieve Vrouw van Bijstand - Baarle-Nassau Dinsdag van 9.00 tot 10.30 u
H. Antonius Abt - Chaam

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

St. Petrus’ Banden - Gilze

Woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 u

H. Antonius Abt - Riel

U kunt tel. een afspraak maken 013 508 1215

H. Bernardus - Ulicoten

Maandag van 9.15 tot 10.30 uur

Hoop doet leven!
We leven in een bizarre tijd. Het Coronavirus heeft ons hele leven op zijn kop
gezet. Onze eerste reacties waren een combinatie van ongeloof, angst en
verbijstering. Wat gebeurt er? Kan ik het ook krijgen? Kan ik eraan doodgaan?
De parochie leek stil te staan. We werden gescheiden door de social distancing.
Pastoraal bezoek aan huis werd opgevangen door telefoontjes. Vieringen in de
woonzorgcentra bleken niet meer mogelijk. In het weekend kwam het pastoraal
team op één plek samen om de viering van de zondag te vieren. De vieringen
van de eerste H. Communie werden uitgesteld. De onderlinge verbinding leek
verbroken. Begroeten op 1,5m afstand. Afscheid nemen van een dierbare mocht
slechts onder strikte voorwaarden en met max 30 pers. Elkaar aanraken was uit
den boze. In deze tijd zoeken we naar nieuwe manieren om met elkaar in verbinding te blijven. Het video-contact kan nooit de persoonlijke nabijheid vervangen.
Gelukkig is er een kentering gekomen. De toekomst ziet er niet meer zo donker
uit. Maatregelen worden versoepeld. Inmiddels leven we met de spanning of en
wanneer de tweede golf ons zal treffen. Niet alleen met elkaar maar ook met
Jezus Christus. Hij staat centraal in onze wekelijkse ontmoetingen. Met Hem,
door Hem en in Hem voelen we ons verbonden. Vieren is in onze parochie heel
belangrijk. Hoe mooi is dat we weer in de kerk kunnen samenkomen. Ook al
voelt het niet als vanouds. Onze handen dienen ontsmet te worden en we ontvangen de H. Communie met ‘n scherm tussen ons en de voorganger in. Zingen
mogen we slechts zachtjes We buigen ons hoofd om elkaar de vrede te wensen.
.

Als je om je heen kijkt, zie je hoe mensen met een crisis en met verandering
omgaan. Voor de één is het glas halfleeg. Hij is zeker van zichzelf: het is erg en
het wordt alleen maar erger. Een pessimist heeft geen positieve verwachtingen
van de toekomst.
Tegenslag biedt ook de kans om te groeien in veerkracht. Hoop doet leven!
Paulus houdt ons voor dat Geloof, Hoop en Liefde de centrale waarden zijn om
ons in leven te houden in tijden van crisis en verandering. Door samen te komen
op eenzelfde plek kunnen we elkaar sterken in liefde en geloof. Laten we elkaar
inspireren om de Hoop levend te houden. Zonder vertrouwen in de toekomst lijkt
alles verloren. Mensen met hoop zijn ook onzeker maar zij gaan tegen de verwachtingen van de pessimist in en stellen hun vertrouwen in Jezus Christus. Hij
boort hun creativiteit en talenten aan die zij investeren met de hoop op ‘n betere
wereld. Christenen die in hoop leven zijn blijde en verwachtingsvolle mensen.
Samen vieren is de Hoop levend houden!
Namens het pastoraal team, Pauline Vermeulen – Dekker (pastoraal werkster)

Bestuur Sint Jan de Doper
Voor u ligt de derde Nieuwsbrief van Sint Jan de Doper. Tijd om
wat van het bestuur te laten horen. Een belangrijk onderwerp
van dit moment is de keuze van de parochiekerk en nauw
daarmee samenhangend: wat te doen met de overige gebouwen.
Onze parochie is dit jaar ontstaan uit het samengaan van zes parochies:
die van de dorpen Alphen, Baarle Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten.
Deze zes dorpen hebben zes prachtige kerken.
Kerken met een lange, bewogen geschiedenis. Kerken die u kent, die wíj kennen. Kerken waar u trots op bent, waar wij trots op zijn. Niets zou ons liever zijn
dan het behouden, opknappen en vernieuwen van deze bijzondere gebouwen.
Helaas neemt het aantal mensen af die meedoen aan Kerkbalans en die
regelmatig de kerken bezoeken. Helaas zet het proces van secularisering en
individualisatie zich nog onverminderd door. Het aantal parochianen zal verder
afnemen, net als de betrokkenheid op het gemeenschapsleven en deelname
aan de sacramenten. Dat betekent dat we een keuze moeten gaan maken
welke kerk onze Parochiekerk gaat worden.
Wat houdt dat eigenlijk in: Parochiekerk?
De Parochiekerk zal de vertrouwde thuisplek worden voor de parochianen;
voor ál onze parochianen. Voor nu en in de toekomst. Het wordt de kerk waarin
we iedere zondag om 11:00 uur de Eucharistie vieren. Maar ook alle andere
belangrijke feesten van ons geloof, zoals Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren, vieren we in die ene Parochiekerk.
Kortom: de Parochiekerk wordt het belangrijkste gebouw in onze parochie.
Maar dat betekent niet dat de andere gebouwen geen belangrijke rol meer
spelen in onze parochie. Integendeel! In alle kerken zullen we met enige
regelmaat blijven vieren (maar niet iedere week). Tegelijkertijd blijft het ook
mogelijk om te trouwen, dopen en afscheid te nemen in al onze kerken.
De keuze van de parochiekerk is een erg lastige; ook voor ons als bestuurders.
We hebben momenteel zes erg mooie gebouwen staan in onze parochie.
Gebouwen waarin mensen uit de respectievelijke kernen zich thuis voelen.
Er is niet één gebouw dat er uitspringt, niet één gebouw waarvan het overduidelijk is dat dat de parochiekerk zou moeten worden.

We snappen dat u snel duidelijkheid wilt hebben. Wij vinden het belangrijk om u
snel die duidelijkheid te geven. Maar we vinden een zorgvuldig proces belangrijker. Daarom kijken we naar de volgende aspecten om de keuze van de
parochiekerk te bepalen:
•
Pastoraal plan en de “missionaire parochie”
•

Gebouwenplan

•
Eigen criteria voor de keuze van het gebouw
Ook hebben we een gesprek gehad met de staf van het bisdom en de bisschop
zelf. Binnenkort proberen we nog zo´n gesprek in te plannen.
Nadat we alle aspecten allemaal uitgebreid hebben besproken, willen we in
goed overleg bepalen welk van onze gebouwen onze voorkeur heeft als
parochiekerk. Deze voorkeur wordt voorgelegd aan bisschop Johannes Liesen.
En de bisschop maakt op basis van ons advies zijn keuze.
We streven ernaar u uiterlijk begin 2021 bekend te kunnen maken welke kerk
onze parochiekerk wordt.
We hopen dat we u dan regelmatig mogen begroeten in de vieringen in onze
parochiekerk, ook al is dat niet de kerk van uw dorp. Want een kerk is meer dan
een gebouw. Een kerk is ook een groep enthousiaste en betrokken gelovigen.
Hebt u vragen over dit of een ander onderwerp? Neem dan gerust contact op
met één van de bestuursleden. Zij geven u graag antwoord.

Vallend blad
Loes Schaap

Wanneer
men de herfstdagen
beleven mag en
beseft hoe
eenzaam
komende kaalte is
voelt elk
gevallen blad
als een
dubbel kostbaar
gemis.

Website Sint Jan de Doper live!
Begin dit jaar is parochie Sint Jan de Doper van start gegaan. Bij een nieuwe
parochie hoort ook een nieuwe website. Als communicatiecommissie vonden
we dit natuurlijk ook. Al snel gingen we aan de slag: Wat moet er op de website
komen (en wat níet)? Welke hostingservice moeten we kiezen? Hoe gaan
we om met email adressen van het pastorale team, bestuur en parochiekerncommissies? Wat doen we met de websites van de voormalige parochies?
Hoe gaan we de nieuwe website straks beheren?
Deze en andere vragen hebben we de afgelopen periode allemaal zo goed
mogelijk beantwoord. We hebben met een aantal mensen veel tijd gestoken
in het bouwen, uitwerken en laten reviewen van de website. En we durven
wel te zeggen: het resultaat mag er zijn!
Sinds enkele weken is

www.sint-jan-de-doper.nl

live!

Op onze website vindt u allerlei nieuws, informatie over de organisatie van
de parochie, de kernen enzovoorts.
De oude en vertrouwde websites van de diverse kernen blijven voorlopig nog
gewoon in de lucht. Maar als u de site van uw kern bezoekt zult u zien dat we
u in toenemende mate naar onze nieuwe website verwijzen. Zeker als u op zoek
bent naar actuele informatie. Zo willen we op een geleidelijke en natuurlijke
manier afscheid nemen van de oude websites. We zorgen er zo voor dat we
de informatie slechts één keer hoeven vast te leggen, in plaats van zes keer.
Iedere parochiekern had al een eigen website. En iedere website had een
eigen websitebeheerder. Drie van hen vinden het ook leuk om onze nieuwe
website te gaan beheren: Annie Koks, Nicole Broekman en José Verhoeven.
We hopen dat u inmiddels al een beetje nieuwsgierig bent geworden.
Neem eens een kijkje op www.sint-jan-de-doper.nl
We zijn benieuwd wat u er van vindt. Mist u informatie of hebt u andere vragen
of opmerkingen? Of vindt u de site gewoon erg mooi?
Op de onderste helft van de homepage vindt u een suggestieformulier waarmee
u ons uw mening en opmerkingen kunt doorgeven. We zijn bijzonder benieuwd
naar uw mening. We zullen ook op iedere vraag of opmerking reageren.

De homepage van onze website. Wat vindt u ervan? Laat het ons weten!

Jaarlijkse dodenherdenking Baarle
Op de 1ste zondag van oktober wordt jaarlijks
in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog aandacht
besteed aan de bevrijding van beide Baarles,
dit jaar zal dat 76 jaar geleden zijn.
De herdenkingsdienst zal dit jaar in
de kerk van O.L. Vrouw van Bijstand
in Baarle-Nassau gehouden worden
op zondag 4 oktober om 11.00 uur.
In verband met Corona zal deze herdenking
anders van opzet zijn dan andere jaren.
Hoe het gaat gebeuren is nu nog niet
helemaal duidelijk. Voor de juiste informatie
hierover verwijzen we naar het artikel dat
in Ons Weekblad zal staan.

Caritascollecte

Vieringen Parochie Sint Jan de Doper
Za 26 sept

Baarle

19.00

Eucharistieviering

Zo 27 sept

Riel

10.00

Eucharistieviering

Za

3 okt

Gilze

19.00

Eucharistieviering

Zo

4 okt

Chaam

10.00

Gezinsviering St. Franciscus

Baarle

11.00

Herdenking bevrijding in NL kerk

Za 10 okt

Alphen

19.00

Eucharistieviering

Zo 11 okt

Ulicoten

10.00

Eucharistieviering

Za 17 okt

Baarle

19.00

Eucharistieviering

Zo 18 okt

Riel

10.00

Eucharistieviering

Wintertijd: in de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok één uur terug

Za 24 okt

Gilze

19.00

Eucharistieviering

Zo 25 okt

Chaam

10.00

Eucharistieviering Allerzielen

Allerheiligen
Za 31 okt

Alphen

19.00

Eucharistieviering

Zo

Ulicoten

10.00

Eucharistieviering

Ulicoten

14:00

Allerzielen en gravenzegening

Gilze

14:00

Gravenzegening

Gilze

19:00

Allerzielenviering

Riel

19:00

Avondwake, kerkhof opengesteld

Baarle

19:00

Allerzielenviering

Alphen

19:00

Allerzielenviering

1 nov

Allerzielen
Ma

2 nov

Caritascollecte

en graven zegenen

Collecte
Missiezondag

7 nov

Baarle

19:00

Eucharistieviering

Zo

8 nov

Riel

10:00

Eucharistieviering

Ulicoten

10:00

Herdenkingsviering Fons Geerts

Za 14 nov

Gilze

19:00

Eucharistieviering

Zo 15 nov

Chaam

10:00

Familieviering St. Maarten

Za 21 nov

Alphen

19:00

Eucharistieviering

Zo 22 nov

Ulicoten

10:00

Eucharistieviering Ceciliafeest

Za 28 nov

Baarle

19:00

Eucharistieviering

Zo 29 nov

Riel

10:00

Eucharistieviering

Za

5 dec

Gilze

19:00

Eucharistieviering

Zo

6 dec

Chaam

10:00

Eucharistieviering

Za 12 dec

Alphen

19:00

Eucharistieviering

Zo 13 dec

Ulicoten

10:00

Eucharistieviering

Za 19 dec

Baarle

19:00

Eucharistieviering

Zo 20 dec

Riel

10:00

Eucharistieviering

Adventsactie

Adventsactie

Caritascollecte

Adventsactie

Za

Gedachtenis Allerzielen
In dit jaar zijn vele dierbaren ons ontvallen in de Coronatijd.
Het verlies van een dierbare is heel ingrijpend.
In deze tijd voelen wij ons verbonden met alle nabestaanden die afscheid
moesten nemen onder zeer bijzondere omstandigheden. Samen met u willen
wij stilstaan bij uw verlies en al die namen noemen van onze dierbaren die in
het afgelopen jaar gestorven zijn.
De data en locaties van de gedachtenisvieringen van Allerzielen en
de zegening van de graven vindt u in voorgaand overzicht.

Corona en Sint Jan de Doper
In februari/maart werden we opeens geconfronteerd met een
virus dat zich in snel tempo over de hele wereld verspreidde.
Ook in ons land sloeg het virus toe, alles ging op slot, ook de
kerken moesten dicht. Niet meer samen vieren in het ons zo
vertrouwde kerkgebouw.
Heel veel mensen werden ziek, ernstig ziek, ziekenhuizen stroomden vol en
de IC's stroomden over met patiënten. Geen bezoek meer aan de mensen in
de verzorgingshuizen, geen feesten, thuis werken, scholen dicht. We hebben
het allemaal, in de ene of de andere vorm, aan den lijve ondervonden.
Zorgen waren er overal, oppassen, afstand houden, opeens was onze hele
wereld veranderd en geen idee voor hoe lang? Wekelijks hebben we, in heel
Nederland, de klokken van hoop laten luiden. In de kapellen werden heel veel
kaarsjes aangestoken door, en op verzoek van mensen.
Via kerkdienst gemist en live-stream werd geprobeerd om de vieringen bij
de parochianen in de huiskamer te brengen. Voor wie niet met een computer
bekend is, was er de viering op tv om op de zondagochtend mee te vieren.
Na een, voor velen, lange tijd mocht er in juli weer voorzichtig gevierd worden.
Het pastorale team van Sint Jan de Doper koos ervoor om te starten met
2 eucharistievieringen per weekend in 2 van onze kernen.
Zoals Sint Jan de Doper ooit rondtrok en predikte, zo begon het team rond te
gaan met elk weekend in 2 kernen een viering. En wij mochten mee en velen
van ons zijn ook meegegaan. Zo kwamen we in beweging en begon in onze
nieuwe parochie de verbondenheid tot bloei te komen. Het ene weekend eens
naar deze kerk, het volgende naar een andere, het
derde weekend thuis in de vertrouwde omgeving.
Overal worden we gastvrij ontvangen zoals we
uitdragen in ons logo: Vitaal, Gastvrij en Liefdevol.
Niet voor iedereen is het makkelijk en niet iedereen heeft de mogelijkheid om
mee te bewegen. Echter het hoeft niet altijd letterlijk bewegen te zijn, het bidden
in onze mooie nieuwe parochie is overal mogelijk, een parochie waarin we
samen sterk staan. Laten we elkaar tot steun zijn en zorgen dat deze Coronatijd
in onze parochie Sint Jan de Doper iets moois tot bloei heeft gebracht en we
samen kunnen blijven vieren in welke kerk dan ook.

Gezin & Geloof / eerste h. communie
Doorstart voorbereiding eerste H. Communie 2020
De communicanten die in 2020 hun eerste Heilige Communie zouden doen,
worden binnenkort uitgenodigd voor een ontmoeting met hun eigen cluster.
Na 20 maart jl. is de voorbereiding stil komen te liggen in verband met het
Coronavirus en is de plechtigheid naar 2021 verplaatst.
Nu zijn we benieuwd hoe het met iedereen gaat en willen we laten weten hoe
we verder gaan. De ontmoetingen vinden eind september en begin oktober
per cluster plaats in Alphen, Chaam en Gilze.
De communicanten van 2020 en hun ouders ontvangen tijdig een uitnodiging.

Dit zijn de data waarop in 2021 de eerste H. Communie in onze parochie
plaatsvindt:

11 april 2021

10.00 u

Alphen I

(2020)

11 april 2021

12.00 u

Baarle Nassau

(2020 en 2021)

18 april 2021

10.00 u

Ulicoten

(2020)

18 april 2021

12.00 u

Chaam

(2020 en 2021)

25 april 2021

10.00 u

Gilze

(2020 en 2021)

25 april 2021

12.00 u

Alphen II

(2021)

30 mei 2021

11.00 u

Riel

(2020 en 2021)

Aanvang voorbereiding eerste H. Communie 2021
Het supportteam is druk bezig met de voorbereidingen van de informatiebijeenkomsten voor de nieuwe groep communicanten die in het najaar
gaan starten met de voorbereiding op de eerste Heilige Communie 2021.
Houd onze website in de gaten voor data en meer informatie.

Pauline Vermeulen – Dekker (pw)
en het supportteam eerste H. Communie

Gezin & Geloof / familieviering
Familieviering parochie Sint Jan de Doper op zondag 4 oktober
Dit werkjaar starten wij met de familieviering nieuwe stijl.
Deze viering is bedoeld voor jong en oud!
Op zondag 4 oktober staat Sint Franciscus centraal
in een woord- en communieviering die start om 10.00 uur
in de Sint Antonius Abt-kerk van Chaam.
Het thema is: ‘Franciscus, ga en herstel mijn huis!’
Sint Franciscus is zoekende in zijn leven.
Hij kan zijn bestemming niet vinden totdat… hij een stem hoort
en een opdracht krijgt…
Voorafgaand aan de viering is er een kort programma (inloop 09.15 uur)
met voor iedere leeftijd een eigen opdracht.
Voor de allerkleinsten is er een crèche.
Tijdens de viering zullen we met elkaar ontdekken of Franciscus
heeft geluisterd en de opdracht heeft uitgevoerd!
De viering duurt ongeveer een uur.
Vergeet niet om je lievelingsdierenknuffel mee te nemen!
Iedereen is van harte welkom!
Na de viering drinken we samen nog wat
en kunnen we bijpraten.

De volgende familieviering staat gepland op
zondag 15 november 2020 om 10.00 uur in
de Sint Antonius Abt-kerk te Chaam.

Diaken Stefan Lange en
Pauline Vermeulen – Dekker (pw)

Gezin & Geloof / h. vormsel
Bijeenkomst voorbereiding H. Vormsel 2021
Beste ouders en kinderen van groep 8!
Jullie staan aan het begin van een bijzonder schooljaar.
Nadenken over je toekomst, afscheid nemen van je klasgenootjes en de
vertrouwde schoolomgeving, maar ook kennismaken met je nieuwe school,
klasgenoten en verschillende docenten horen er bij.
Ook de huidige coronacrisis in de wereld zorgt voor de nodige uitdagingen,
maar biedt ook zeker kansen.
Op 5 januari 2020 zijn we gestart als een nieuwe parochie Sint Jan de Doper,
daarbij hoort ook een nieuw beleid en aanpak van zaken. Dit jaar, daarom
geen informatieavond over het Vormsel, maar een Try-out.
Graag willen wij jullie meenemen in de wereld van het vormsel en onze
parochie: Wat kan geloof in je leven voor jullie betekenen? Waar staan
wij als parochie voor en hoe laten we dit zien?

Met deze ontmoeting hopen we jullie te inspireren en enthousiast te maken
voor het vormsel-traject.
Graag ontvangen wij kinderen en ouders op zondag 4 oktober 2020 in de
Sint Antonius Abtkerk te Chaam. Om 10 uur beginnen we met een viering
voor het hele gezin, aansluitend volgt er een passend programma voor
aspirant-vormelingen en ouders. Rond half 2 zal deze worden afgesloten.
Wat het programma verder inhoudt, verklappen we nog even niet. Maar
natuurlijk eten we met elkaar ook een broodje.
Durf jij deze uitdaging aan? Wij zijn er in ieder geval klaar voor.
Wil je ons nu al wat vragen, of wil je je al opgeven, dan kan je ons mailen:
sintjandedopervormsel@gmail.com
Graag tot 4 oktober!
Rian Derks en
Jessica Schoonderwoerd
Werkgroep Vormsel en
Pauline Vermeulen – Dekker (pw)

500 jaar Parochie Riel

deel 3

Schuurkerk
Rond 1673 blijkt er weer enige armslag voor het geloof te bestaan. Een kloosterling van Tongerlo betrekt in genoemd jaar als pastoor een eenvoudig boerenhuis, staande "een weinig afgelegen van de openbare weg op een terrein tegenover de ingang van de oude kerk". De schuur, tegen de noordzijde van dit huis
werd als kerk ingericht. Zo had Riel dus zijn schuurkerk, een vervallen boeltje
alles bij elkaar. In 1766 werd deze kerk door timmerman Van Erven ingrijpend
verbouwd en vernieuwd. Intussen vond de dienst plaats in de schuur van
Johnas Lijssen. In 1800 was de schuurkerk geheel opnieuw met riet gedekt.
Zij bleef in gebruik tot 1822 en werd daarna afgebroken. Een deel van het materiaal besteedde men aan verbetering van de pastorie. In 1726 werd een huis van
de kerk verkocht voor 290 gulden. Wellicht is dit pand de oude pastorie geweest.
Beroering
Riels oude kerkje had bijna twee eeuwen verlaten gelegen zonder dat er eigenlijk iets aan gedaan werd. Het stond op de plaats waar vroeger de calvarieberg
op het kerkhof was, aan een ruim met bomen beplant voorplein. In 1820 waren
de poppen aan het dansen geraakt toen er een plan ter tafel kwam om de oude
kerk af te breken en met het materiaal de schuurkerk te vergroten, die ook een
toren van 70 meter zou krijgen. De herrie ontstond doordat de Rielenaren zich
overrompeld voelden. Het ging er wild aan toe op een vergadering. Er was veel
"geschreeuw" met het dreigement tegen de pastoor, dat de gewone subsidie
ingetrokken zou worden. Later kreeg de pastoor een geducht standje van de
apostolisch vicaris en het plan ging niet door. Het oude kerkje werd uitgebreid
(1823). Toen dit te klein werd, is in 1895 op het plein vóór de oude kerk de
huidige gebouwd, waarvan de zijbeuken echter van later datum zijn. De consecratie van de kerk had in 1897 plaats. De aannemer Raats uit Steenbergen had
aan deze bouw zijn faillissement te wijten. Gevolg daarvan is geweest, dat de
bouw der kerk, die toen "tot aan de goot" was opgetrokken, wel een jaar heeft
stilgelegen. P. Bakkeren uit Prinsenhage heeft ze ten slotte afgebouwd. Raats
had haar aangenomen voor f 30.349,-.Dit is onze kerk waar we nu nog steeds
lief en leed met elkaar delen.

Dit was het laatste deel, we hopen u hiermee een klein stukje inzicht in de
geschiedenis over het ontstaan van de Parochie in Riel te hebben gegeven.

En nu, zondag 30 augustus 2020, was er dus
een feestelijke viering omtrent dit mooie feit
met een plechtige Eucharistieviering waarin
Bisschop Liesen van Breda voorging.
Het was een goed bezochte viering met
inachtneming van alle Coronaregels.
Ton van Gool had samen met Simon Segers
voor een mooie tentoonstelling gezorgd die
door velen bekeken werd.

Voor de gelegenheid zijn er speciale kaarsjes
gemaakt die te koop zijn voor € 2,00. Deze
staan achter in de kerk en zijn alsnog te koop.
Namens de Parochiekern Riel

Viering van Allerheiligen-Allerzielen
op zondag 25 oktober in Chaam
Midden in de herfst, als de winter in aantocht is, wordt er aandacht besteed
aan onze overledenen. In de parochiekern H. Antonius Abt Chaam wordt
Allerheiligen-Allerzielen gevierd op zondag 25 oktober om 10.00 uur met
een sfeervolle themaviering.
Familieleden, die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren, worden
voor deze viering uitgenodigd. Maar niet alleen de overledenen van afgelopen
jaar kunnen worden herdacht. Eenieder die een dierbare overledene wil
herdenken is van harte welkom. U kunt uw misintenties vanaf nu aan ons
doorgeven. Er zal in dit bijzondere jaar een extra kaars worden aangestoken
voor de Corona-slachtoffers.
Na de dienst wordt er op het kerkhof de last post geblazen en worden de
graven gezegend. Het speciaal gemaakte gedachteniskruisje, kan na de
viering worden opgehaald.

De leerlingen van Jezus
Toen Jezus klein was woonde Hij in Nazareth bij Jozef en Maria.
Maar Jezus was de Zoon van God die in de hemel woont. God had Jezus
naar de aarde gezonden om de mensen over God te vertellen en om de
mensen te leren om goede mensen te zijn, om van elkaar te houden en
elkaar te helpen als het nodig is.
Dus toen Jezus 30 jaar oud was ging Hij weg uit Nazareth, Hij ging naar
een grote stad want daar wonen veel meer mensen. Maar toen Jezus al
die mensen zag dacht Hij, dat kan Ik niet alleen, Ik moet mensen zoeken
die Mij willen helpen.
Jezus liep langs een groot meer en zag daar twee mannen die gingen
vissen, ze stonden tot hun knieën in het water en wierpen hun netten uit.
Het waren grote sterke mannen en Jezus dacht: die heb Ik nodig.
Hij ging naar hen toe en zei: “Willen jullie Mij helpen? Jullie vangen nu vis
en dat is wel belangrijk, maar de mensen over God vertellen is nog veel
belangrijker. Ik wil dat jullie meegaan om de mensen te leren van God te
houden. Komen jullie met Mij mee?”
En die mannen gingen met Jezus mee. Tegen hun vader zeiden zij:
“Zorgt u voor het schip, wij gaan met Jezus mee. Hij is de Zoon van God
dat geloven wij. Alle mensen moeten weten dat er een God in de hemel is,
die van alle mensen houdt en voor ons zorgt. Wij gaan met Jezus mee en
worden zijn leerlingen!”
Altijd zijn zij bij Hem gebleven tot aan Zijn dood aan het kruis. Toen waren
Zijn leerlingen wel bedroefd maar zij wisten dat Jezus nu bij Zijn Vader in
de hemel was en nog altijd voor ons zorgt!!

Ook in onze tijd heeft Jezus nog
helpers nodig die de mensen over
God vertellen, zij heten nu Pastoor,
Kapelaan, Diaken of Pastorale werker
en wij danken hen en zullen altijd
naar hen luisteren.

C. Hanegraaf

