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Voorwoord 
 
Schaijk, januari 2018 
 
Beste belangstellende, 
 

Speciaal voor u! 
 

Voor u ligt een brochure met een activiteiten –en vieringenprogramma 
van de parochie H. Johannes de Doper, gevestigd te Schaijk.  
 

Actuele thema’s die in onze samenleving spelen, zijn thema’s als 
vrijheid en migratie; op de een of andere manier bepalen deze thema’s 
het hedendaagse debat. Aan de hand van diverse lezingen willen we 
de desbetreffende thema’s aanstippen, bespreken en bespreekbaar 
maken. Hiermee hopen we u te helpen om deze actuele thema’s 
(beter) te kunnen plaatsen en er genuanceerder mee om te gaan – in 
de hoop ook dat we er met (meer) openheid en respect, in dialoog met 
elkaar, over spreken.  
 

In 2018 staat opnieuw een Week van Ontmoeting, met als thema “De 
naaste, gelaat van Jezus”, op het programma. Behalve deze Week 
vindt u nog tal van andere activiteiten en vieringen in deze brochure.  
 
Bovenal staat de ontmoeting met God én met elkaar centraal. 
 

We hopen u bij een of meerdere activiteiten en of vieringen te mogen 
verwelkomen! U bent van harte uitgenodigd! 
 

Een zegenrijk 2018! 
 

Met een hartelijke groet, 
 

Namens het pastoraalteam van de parochie Heilige Johannes de 
Doper, 
 

Parochiële Werkgroep Activiteiten  
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Gebed bij de activiteiten en vieringen 
van de parochie H. Johannes de Doper 

 

 

 
 

Onze Vader, 
wij willen tot U bidden. 

Geef ons een verlangen om te groeien in de relatie met U. 
Laat dit jaar van geloof een genade zijn, 

dat veel mensen de weg vinden naar U en Uw Kerk. 
Jezus, onze Verlosser en Broeder, 

versterk ons geloof in U. 
 

Heilige Geest, onze Trooster, 
geef ons de kracht en de moed om ons geloof te delen met anderen. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

 

Maria, 
Moeder van God, Moeder van de Kerk, 

bid voor ons en onze parochiegemeenschap 
en voor alle activiteiten en vieringen 

die dit jaar plaatsvinden. 
 

Op voorspraak van de H. Johannes de Doper, 
door Christus onze Heer. 

Amen. 
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“Duurzaam geloven!” 
“Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen,                                                           
het bewijs van wat wij niet zien“ (Hebr. 11,1) 

 

LEZINGEN 
 
Alle lezingen beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop met 
koffie/thee. 
Alle lezingen zijn vrij toegankelijk. Wees welkom! 
 
Hopelijk zien we elkaar bij deze lezingen! 
 
Lezingenreeks: “Vrijheid” 
 

Vrijheid wordt in onze dagen vaak geïnterpreteerd in de zin van en 
geassocieerd met niet gebonden hoeven te zijn aan iets of iemand en 
of juist loskomen van iets of iemand. We hebben het dan over “bevrijd 
worden uit…”, “zich bevrijden uit en of van…”, “bevrijdt (kunnen) 
leven…”, “in vrijheid (kunnen) leven…”. Dit heeft tot gevolg dat 
hiervoor regelmatig geijverd wordt of dient te worden.  
 
Drie onderwerpen worden in deze reeks van lezingen onder de loep 
genomen, die aan het thema der vrijheid raken of dit thema aanraken: 
gender, bevrijdingstheologie en ecologie.  
 
De voornoemde onderwerpen hebben niet alleen met elkaar gemeen 
dat ze spreken over het hedendaagse begrip van vrijheid, ja over 
bevrijding, maar ook dat er op een bepaalde manier sprake kan zijn, is 
of dient zijn van gemeenschap, gemeenschapszin, 
gemeenschapsvorming, deel uitmaken van een gemeenschap, 
samenwerking binnen een gemeenschap, en of zich thuis (kunnen) 
voelen, blijven en of zijn in een gemeenschap – de punten aangaande 
het (benodigde) belang van gemeenschap zijn overigens opmerkelijk 
te noemen, omdat deze punten in tegenspraak lijken te zijn met de 
eerdergenoemde vrijheidsinterpretaties van tegenwoordig.  
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Benieuwd naar de desbetreffende lezingen?  
 
U bent van harte uitgenodigd om deze lezingen bij te wonen. 
 
Mogen we elkaar begroeten bij deze lezingen? 
Dat zou heel fijn zijn! 
 
Lezing  Gender – Tussen genderideologie en gendergerechtigheid 
 

Inleiding: Het woord ‘gender’ roept niet alleen vaak onbegrip op, ‘wat 
betekent het eigenlijk’, maar evenzo vaak ook associaties op met 
feminisme of de LGTB-beweging. Voor sommigen is gender een 
geuzenwoord en staat het voor een streven naar gender- 
gerechtigheid. Anderen daarentegen beschouwen gender en de 
ideeën die daarmee samenhangen als iets duivels, gericht op de 
ondergang van de cultuur. Voor de een staat het woord ‘gender’ voor 
alle vormen van vrijheid die het Westen heeft voortgebracht en voor 
de ander voor alle ontsporingen in hedendaagse Westerse 
opvattingen over huwelijk, seksualiteit, en moraal. Tussen de 
verschillende posities gaapt een kloof die onoverbrugbaar lijkt en die 
uiteindelijk te maken heeft met zeer verschillende opvattingen over 
mannen en vrouwen en de betekenis van seksualiteit. Binnen de 
christelijke en met name de Rooms-katholieke traditie is er veel debat 
en discussie over ‘gender’ en wordt alles wat met gender in verband 
gebracht wordt als bedreigend voor de schepping en de cultuur gezien.  
 

In deze lezing zal Maaike de Haardt ingaan op de verschillende 
betekenissen die er aan ‘gender’ gegeven worden en ze zal laten zien 
hoe deze term door uiterst conservatief en uiterst progressief wordt 
ingezet om een bepaalde visie op gelijkheid en gelijkwaardigheid te 
verdedigen. In de grond gaat het om de vraag hoe we de christelijke 
overtuiging dat mensen beeld van God zijn uitleggen en wat dat 
betekent voor ons denken over mens zijn als man of vrouw. Minstens 
zo belangrijk is de vraag op welke manier de kloof tussen de verschillen 
posities overbrugd kan worden en welke houding daarvoor nodig is. 
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                                   Maaike de Haardt, samen met bisschop Mgr. Gerard de Korte 

 
Inleider: De 62-jarige Maaike de Haardt is hoogleraar Religie en 
Gender en systematisch theologe aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Ze schrijft over hedendaagse Godsleer en over religie en 
spiritualiteit van het alledaagse. Onder andere heeft Maaike het boek 
gepubliceerd: “Dichter bij de dood: feministisch-theologische 
aanzetten tot een theologie van de dood” (1993). 
 

Tijdstip: Woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur 
           Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. 
 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk  
 

Van harte uitgenodigd! Heel welkom! 
 
Lezing  Bevrijdingstheologie: een reflectie vanuit een doorleefd geloof 
 

Inleiding: Gedurende de jaren zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw kreeg de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie veel 
aandacht in Europa. Dit was de eerste niet-Europese theologie.  
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Op een originele manier reflecteerde deze theologie op de plek van 
mensen in de wereld en hun relatie met God vanuit de specifieke 
context van Latijns-Amerika, gekenmerkt door onrechtvaardigheid en 
militair geweld. De verbinding tussen geloof en politiek en de vorming 
van basisgemeenschappen, die de Bijbel met hun alledaagse leven 
verbonden, maakten deze theologie aantrekkelijk in Europa. In de 
loop van de jaren negentig van de vorige eeuw nam in Europa de 
aandacht voor de bevrijdingstheologie af, en in sommige kringen 
wordt deze nu als achterhaald verklaart. Maar is dat zo? 
 

Wie aandachtig kijkt naar de optredens en woorden van paus 
Franciscus kan hierin een rijkdom aan elementen uit de bevrijdings-
theologie ontdekken. Deze theologie is nooit weg geweest. Ecologie, 
economie, interculturaliteit en de dialoog met de inheemse volkeren 
en hun religies en de toename van de lectura popular (de Bijbel-
groepen) zijn actuele thema’s die komen uit de bevrijdingstheologie. 
In deze lezing besteedt Jorge E. Castillo Guerra aandacht aan 
de actuele stand van zaken van de bevrijdingstheologie tegen de 
achtergrond van ontwikkelingen in de Latijns-Amerikaanse katholieke 
Kerk. 
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Inleider: Jorge E. Castillo Guerra (1967) is universitair docent Theologie 
en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 
onderzoeker bij het Nijmeegse Instituut voor Missiologie (NIM). Zijn 
onderzoeksproject richt zich op de theologie van de migratie en 
interculturaliteit. Een recente publicatie is “’A Church without 
Boundaries’:  A New Ecclesial Identity emerging from a Mission of 
Welcome”. In: Journal of Catholic Social Thought (2017). 
 

Tijdstip: Dinsdag 6 maart 2018 om 19.30 uur 
        Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. 
 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk 
 

Wij hopen u te mogen begroeten en heten u van harte welkom! 
 
Lezing  Ecologie – Wijst Laudato Si ons de weg? 
 

Inleiding: ‘Goed dat de paus nu eindelijk ook het groene licht heeft 
gezien, wij roepen dit al een halve eeuw’. Aldus de wat zuinige reactie 
van een milieuveteraan op Laudato Si, de recente encycliek van paus 
Franciscus. De veteraan lijkt een punt te hebben. De encycliek 
verschijnt ruim 40 jaar na ‘Grenzen aan de Groei’, de baanbrekende 
studie aan de Club van Rome. En ook de kerken waren in de jaren 
tachtig met hun ‘Conciliair proces’, waarin de heelheid van de 
schepping centraal stond, beduidend eerder. Toch geeft de paus wel 
degelijk een nieuwe impuls aan het denken over de milieucrisis. Dat 
doet hij allereerst door het milieuvraagstuk als een moreel probleem 
te behandelen en niet als een technisch mankement aan de 
economische motor van onze moderne samenleving. En verder 
doordat hij het nadrukkelijk wil verbinden met het armoedevraagstuk. 
De paus mag dan niet de eerste zijn die deze koppeling maakt, hij is 
wel de eerste op het wereldtoneel die dit zo helder verwoord. Maar 
analyseren en opschrijven is nog niet realiseren.  
 

In zijn lezing zal Jan J. Boersema bespreken wat daar allemaal aan vast 
zit. Daarbij zal blijken dat de paus wel de goede richting wijst, maar 
selectief is in het onderkennen van valkuilen op die weg.  
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Inleider: Jan J. Boersema (1947) studeerde biologie en promoveerde 
in de theologie. Hij was verbonden aan de universiteit van Groningen, 
de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Cambridge (Groot-
Brittannië) en het ministerie van VROM. Momenteel is hij hoogleraar 
‘Grondslagen van de Milieuwetenschappen’ aan de Leidse universiteit.  
 

Tijdstip: Woensdag 16 mei 2018 om 19.30 uur 
           Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. 
 

Locatie: Een geschikte locatie in ‘het Ravensteinse’ 
 

We heten u van harte welkom! 
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Lezingenreeks: “Migratie” 
 

Sinds enige jaren hebben we in Europa te maken met een 
‘migrantencrisis’, of misschien beter gezegd: met een 
‘vluchtelingencrisis’. Deze begrippen bedoelen echter niet hetzelfde: 
een migrant heeft uit eigen beweging gekozen om uit zijn land te 
vertrekken, een vluchteling is daarentegen gevlucht uit zijn land 
vanwege oorlog en of vervolging. 
 
Hoe men het ook wendt of keert, men kan stellen dat er sprake is van 
een behoorlijke migratie, – of het nu is van vluchtelingen of van 
migranten –, van mensen uit alle delen van de wereld, met name uit 
Afrika, het Midden-Oosten en het Verre Oosten, richting Europa en 
dus ook naar Nederland. Er rijzen vele vragen van hoe hiermee om te 
gaan. Deze vragen zijn evenwel niet zo makkelijk te beantwoorden. 
Pasklare antwoorden lijken niet voorhanden, lijken ver weg… 
 
De lezingen in deze reeks adresseren een aantal gevolgen van het 
gegeven van migratie. Ze gaan in op de problematiek van illegalen, 
migranten en vluchtelingen. 
 
Hopelijk zien we elkaar bij deze buitengewoon interessante lezingen! 
 
Lezing  Illegalen   
 

Inleiding: In Nederland wonen ongeveer 100.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning: ze zijn illegaal hier. We noemen ze 
‘ongedocumenteerden’, omdat ze geen verblijfsdocumenten hebben. 
Vaak niet uit eigen keus: zij zijn hiernaartoe gevlucht maar hebben om 
een of andere reden geen verblijfsvergunning gekregen, of zij zijn hier 
gekomen om te werken maar kunnen niet meer terug naar hun eigen 
land, of ze waren hier gekomen met hun echtgenoot en kunnen na een 
scheiding hun familie in het land van herkomst niet meer onder ogen 
komen. En er zijn ook duizenden kinderen zonder verblijfsvergunning  
wier enige fout is dat hun ouders geen verblijfsgunning hebben. Soms 
zijn ze zelfs hier in Nederland geboren.  
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Het leven hier is zwaar en onzeker voor ‘ongedocumenteerden’: ze 
moeten zwart werken, mogen na hun 18e niet meer naar school, huren 
illegaal (dus duur en in slechte huizen). Hun gezondheid is dan ook 
slecht en ze mogen geen ziektekostenverzekering afsluiten. Gelukkig 
zijn er veel vrijwilligers in Nederland, vaak vanuit kerken, die hen 
ondersteunen en helpen. Het Evangelie laat eigenlijk ook geen andere 
keus dan concluderen dat deze mensen er net zo bij horen als anderen, 
en dat wij zeker voor deze “geringsten onder onze broeders” (Mt. 25, 
40) moeten zorgen.  
 

Hoe ziet het leven van ‘ongedocumenteerde’ migranten eruit? Welke 
gezondheidsproblemen hebben zij , en wat kunnen we daaraan doen? 
In haar lezing zal Maria van den Muijsenbergh hierop ingaan. 
 

                                    
 
Inleider: Maria van den Muijsenbergh (1956)  is huisarts en bijzonder 
hoogleraar ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale 
eerstelijnzorg’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bij Pharos, 
het expertisecentrum gezondheidsverschillen. Mensen met een lage 
opleiding, en veel mensen met een migratieachtergrond zijn 
ongezonder dan andere mensen in Nederland.  
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Het onderzoek van Maria van den Muijsenbergh richt zich erop hoe de 
zorg, met name eerstelijnszorg (huisartsen, fysiotherapeuten, 
verloskundigen), optimaal kan aansluiten bij mensen met een 
migratieachtergrond of lage opleiding, zodat hun gezondheid beter 
wordt. Zij geeft les over deze thema’s aan studenten en aan artsen, 
verpleegkundigen en andere zorgverleners.   
 

Maria van den Muijsenbergh is gepromoveerd op een studie naar de 
ervaringen en wensen van patiënten, naasten en huisartsen ten 
aanzien van palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk en heeft 
verschillende studies op het gebied van migranten en palliatieve zorg 
begeleid. Internationaal doet zij vooral onderzoek naar de gezondheid 
van en zorg voor vluchtelingen en migranten zonder 
verblijfsvergunning.  
 

Tijdstip: Woensdag 12 september 2018 om 19.30 uur 
           Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. 
 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk 
 

U bent heel welkom! 
 
Lezing  Migranten  
 

Inleiding: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst 
en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen 
mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”. Dit 
citaat uit het evangelie van Mattheus (25, 35-36) geeft de kern aan van 
hoe je dient om te gaan met de ander, en vooral met die ander die niet 
bekend is: de vreemdeling. Het voorschrift gaat uit van de feitelijke 
stand van zaken: iemand is hongerig, of is dorstig of is een vreemdeling 
en dan behoor je die ander op een bepaalde manier tegemoet te 
treden. Een dergelijke benadering was en is nog steeds niet 
vanzelfsprekend, vandaar dat het ook expliciet is voorgeschreven.  
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In onze samenleving en vooral de berichtgeving daarover, worden 
vreemdelingen op zeer uiteenlopende wijze benoemd of in een hokje 
geplaatst: migrant, vluchteling, asielzoeker, ex-pat, en zo zijn er nog 
wat termen die worden gehanteerd. 
 

Op de vraag is dan of al deze begrippen hetzelfde betekenen of dat er 
wezenlijke verschillen zijn. Hierop zal Carolus Grütters proberen in zijn 
lezing een antwoord te geven, net als op de vraag wat dat dan in de 
praktijk betekent. 
 

Carolus Grütters (rechts)  

 
Inleider: Carolus Grütters (1963) is onderzoeker bij het Centrum voor 
Migratierecht van en docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Hij houdt zich al ruim 30 jaar bezig met het migratierecht.  
 

Tijdstip: Dinsdag 9 oktober 2018 om 19.30 uur 
        Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. 
 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk 
 

Wij hopen u te begroeten en heten u van harte welkom! 
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Lezing  Vluchtelingen 
 

Inleiding: Door de oorlog in Syrië zijn meer dan 11 miljoen mensen 
gedwongen te vluchten. Ondanks de grote zorgen die in Europa zijn 
ontstaan over de toenemende aantallen vluchtelingen die via de 
Middellandse Zee hun toevlucht zoeken in Europese landen, zoekt 
ruim 90% van de Syrische ontheemden een toevlucht in buurlanden 
zoals Jordanië, Turkije en Libanon. Nederlandse politici en Europese 
leiders zijn zo goed als unaniem in hun verklaring dat een dergelijke 
‘opvang in de regio’ het meest wenselijke en reële antwoord is op de 
huidige ‘vluchtelingencrisis’. Over hoe een dergelijke regionale opvang 
eruit ziet is echter relatief weinig bekend en voor de consequenties 
ervan voor zowel de vluchtelingen als de regionale gastlanden is 
weinig aandacht.  
 

In deze lezing zal Nora Stel ingaan op de manier, waarop Libanon – dat 
wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangt in proportie tot haar 
bevolking – omgaat met de instroom van ongeveer anderhalf miljoen 
Syrische vluchtelingen.  
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Naar aanleiding hiervan zal een reflectie volgen op de internationale 
verdeling van juridische, politieke en morele verantwoordelijkheid: 
Hoe is het mogelijk dat de Syrische vluchtelingencrisis in de media is 
verworden tot een ‘Europese’ vluchtelingencrisis? Welke rol kunnen 
en moeten Nederland en andere Europese landen spelen in het 
opvangen van en zorgen voor vluchtelingen? Is ‘opvang in de regio’ 
werkelijk een constructieve een duurzame oplossing? 
 

                                
 
Inleider: Nora Stel (1986) werkt als assistent professor in Governance 
and Human Rights aan de Maastricht School of Management en is 
geaffilieerd onderzoeker bij het Centrum voor Conflictstudies aan de 
Universiteit Utrecht. Haar werk richt zich op het politieke bestuur van 
vluchtelingengemeenschappen in het Midden-Oosten en de interactie 
tussen vluchtelingen en hun vertegenwoordigers enerzijds en lokale 
overheden en gezagsdragers anderzijds.  
 

Tijdstip: Woensdag 28 november 2018 om 19.30 uur  
           Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. 

 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk 
 

Van harte uitgenodigd! Heel welkom!  
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WEEK VAN ONTMOETING 
Zaterdag 16 juni t/m Zaterdag 23 juni 2018 

De naaste, gelaat van Jezus 
 
De Week van Ontmoeting is een actieweek van ontmoeten! 
 
De naaste, gelaat van Jezus 
Deze Week van Ontmoeting heeft als thema: “De naaste, gelaat van 
Jezus”. Wie is de naaste? De naaste, dat ben jìj 
als jij (vanuit je hart) bewogen, met liefde, barmhartigheid en 
ontferming handelt, zoals Jezus – in elke naaste mogen Hem – en dus 
God – zien en ontmoeten. 
 
Samen gemeenschap (op-)bouwen 
De Week van Ontmoeting is ervoor bedoeld om door ontmoeting met 
elkaar te groeien in gemeenschap(-szin), om een band met elkaar op 
te bouwen, in geloof, hoop en liefde. In gemeenschap ook in, door en 
met God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 
Dit zou kunnen inhouden dat wij voor elkaar bidden, anderen 
bezoeken, er voor de ander zijn, en in gemeenschap samen optrekken 
en ons laten inspireren, en naar elkaar luisteren, met elkaar vieren en 
van elkaar leren. Kortom, saamhorigheid beleven. 
 
Zò mogen en kunnen wij de éne familie van God vormen! 
 
Huisbezoek 
Tijdens deze week gaan enkele mede-gelovigen op huisbezoek bij 
anderen, om met hen in (persoonlijk) contact te komen, hen te 
ontmoeten, hen te leren kennen, met hen samen te zijn, en hen uit te 
nodigen samen het geloof – in liefde en hoop – te (komen) vieren en 
beleven in Jezus’ gemeenschap, de parochie.  
 
Het idee is om (opnieuw) contact te leggen met ouderen en jongeren, 
met zieken en eenzamen, ja met eenieder die bezoek wil ontvangen.  
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Vieringen 
Ter ondersteuning van de huisbezoeken en de andere activiteiten 
wordt er dagelijks tijdens de Aanbidding, de Eucharistieviering en 
andere gebedsmomenten gebeden.  

 
Activiteiten 
Naast de huisbezoeken vinden er ook andere activiteiten plaats, 
waarin ontmoeting voorop staat. We kunnen denken aan 
koffie/theedrinken na de Mis of een bijeenkomst met en voor de 
dementerende bewoners van Vierhoven.    
 
Het Weekthema wordt (meer) ter sprake gebracht en uitgewerkt 
tijdens een filmavond én tijdens een lezing. 
 
U bent hartelijk uitgenodigd! Heel welkom! 
 

 
 

PROGRAMMA VAN DE “WEEK VAN ONTMOETING” 
 

- Zaterdag 16 juni 
Opening van de Week van Ontmoeting! 

16.30 uur- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
17.00 uur  
17.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
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- Zondag 17 juni 
08.30 uur- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
09.00 uur 
09.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 

 
- Maandag 18 juni   
08.30 uur- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk, 
09.00 uur 
10.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen 
12.00 uur 
14.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen 
16.00 uur 
18.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Reek 
19.15 uur Koffie/theedrinken met gelegenheid tot ontmoeting  
                    Locatie: Parochiezaal, Heijtmorgen, Reek 
 
- Dinsdag 19 juni  
10.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen 
12.00 uur 
14.00 uur- Leuke activiteit met en voor de dementerende bewoners 
16.00 uur  van Vierhoven   
   Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9,  
   Schaijk  
18.00 uur Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
18.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
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19.30 uur   Film – “Over het leven van de heilige Theresia van Lisieux” 
    

    Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. 
    De filmavond is vrij toegankelijk. Wees welkom! 
 

Hopelijk zien we elkaar bij deze film! 
 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk 
 

                                              
 
- Woensdag 20 juni  
08.30 uur- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
09.00 uur 
09.00 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
09.45 uur Koffie/theedrinken met gelegenheid tot ontmoeting   
   Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9,  
   Schaijk  
10.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen 
12.00 uur 
14.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen  
16.00 uur  
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19.30 uur Lezing over het Week van Ontmoeting-thema:  
   “De naaste, gelaat van Jezus  
   - op zoek naar een missionaire kerk" 

 
Inleiding: Het christendom is niet dood – het gaat slechts door een 
lastige overgangsfase (pubertijd of overgang?) naar nieuwe 
levensjaren met nieuwe kansen en uitdagingen. Maar daarvoor is visie 
nodig, en durf. En dat alles vanuit een diepgeworteld geloof en 
vertrouwen. 

 
Zoals ooit het christendom wortel schoot op het Europese continent 
door in vruchtbaar contact te treden met de culturen die het her en 
der in Europa aantrof, zo is het Christendom van de 21ste eeuw 
geroepen om hetzelfde te doen met onze hedendaagse cultuur. Niet 
slaafs en kritiekloos. Evenmin vanuit een strikt pessimistische houding. 
Maar wel onderscheidend en creatief. 
 
Eén van de centrale bijdragen die het christendom aan het Europa van 
de 21ste eeuw kan leveren is ongetwijfeld het christelijke mensbeeld. 
Wanneer wij nadenken over wie God is, komen in onze antwoorden 
tevens onwillekeurig antwoorden mee over wie de mens is – wie ikzelf 
ben. En als wij als christenen nadenken over de mens, kunnen wij 
daarover niet afdoende spreken zonder ook God ter sprake te 
brengen. 

 
Het unieke van het christendom is dat God niet alleen de mens (man 
en vrouw) naar Zijn beeld geschapen heeft zodat allen elkaars naaste 
zijn, maar dat Hij zichzelf in Jezus van Nazareth tot onze naaste heeft 
gemaakt. 
 
Nadenken over wie Christus Jezus is, is dus tevens nadenken over wie 
ikzelf ben, wie mijn naaste is. En zo ontdekken wie God voor mij, voor 
ons, is.  
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Als het christendom toekomst heeft – en dat heeft het, òòk in onze 
zich ontkerkelijkende samenlevingen (!) – dan heeft het dat niet alleen 
omdat we nieuwe vormen vinden, maar vooral omdat we opnieuw de 
diepe stromen van levend water hebben durven aanboren en hebben 
durven nadenken over vragen als wie God is, wie ikzelf ben, en hoe ik 
in God kan zijn, leven, groeien. Dan zal het christendom fris zijn en 
bemoedigend, voedend en stimulerend, troostend en uitdagend. 
 
Hendro Munsterman zal tijdens zijn lezing hierop ingaan. 

 

         
 

Inleider: Hendro Munsterman (1972) is rooms-katholiek theoloog en 
journalist. Hij woont en doceert theologie en godsdienstwetenschap-
pen in Frankrijk, en is verbonden aan de Tilburg School for Catholic 
Theology. Hij schrijft verder als Vaticaan-commentator voor het 
Nederlands Dagblad en diverse internationale media. In 2017 heeft 
Hendro Munsterman de zgn. Oecumene-lezing uitgesproken. 
 

    Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. 
    De lezing is vrij toegankelijk. Heel welkom! 
       
Hopelijk zien we elkaar bij deze lezing – op 20 juni 2018! 
 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk 
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- Donderdag 21 juni  
10.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen 
12.00 uur 
14.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen 
16.00 uur 
18.00 uur Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
18.30 uur- H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
19.15 uur 
 
- Vrijdag 22 juni 
08.30 uur- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
09.00 uur 
09.00 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 
09.45 uur Koffie/theedrinken met gelegenheid tot ontmoeting   
   Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9,  
   Schaijk 
10.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen  
12.00 uur 

14.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen  
16.00 uur  
 

- Zaterdag 23 juni 

Deze dag is de Hoop-Tour-dag! 

Programma:  

09.00 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 

09.30 uur- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 

16.00 uur 

14.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen  

16.00 uur 

14.00 uur- ‘Naar buiten’ 

16.00 uur 

17.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk 

Afsluiting van de Week van Ontmoeting! 

 

U bent van harte uitgenodigd! Heel welkom! 
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IT'S A SOUL WORLD  
 
"World of the cinema" – Film 
 

In deze wereld kun je helemaal jezelf zijn, 
van hart tot hart, van ‘soul to soul’! 
 
Hier kun je genieten van grandioze films! 
Even wegdromen in een ‘andere’ wereld. 
eventjes “iets anders”,                                                                                                                       
“iets extra’s”, 
dat je niettemin tot in je diepste raakt. 
Het is mogelijk, 
juist in deze “wereld van de film”. 
 
In deze wereld krijg je de gelegenheid  
om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken! 
Kom naar de “parochiebioscoop” 
en voel je welkom; 
de oorspronkelijke betekenis van “bioscoop” is trouwens    
“kijken naar het leven”. 
 
In deze wereld worden films  
met artistieke en of spirituele diepgang getoond! 
Deze bijzondere films laten je kijken naar                                
en nadenken over het leven. 
Ze gaan over mensen,  
levend in vreugde en verdriet. 
Ze spreken over hoe om te gaan met succes en crisis. 
Ze laten mensen zien                                                             
die laten zien waar ze voor staan en gaan,  
hoe ze geloven of wellicht helemaal niet geloven. 
Er komen mensen in beeld, 
die soms de zin van hun leven op het spoor komen, 
die intens geraakt worden. 
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Deze films nodigen uit tot contact met jezelf en met medekijkers. 
In deze wereld mag je ontdekken wie jezelf ten diepste bent! 
Daarom nodigen we jou van harte uit         
om de films te komen bekijken!                                             
 
In deze wereld laten we in 2018 2 films zien, die ons mogen helpen, 
stimuleren en entameren om ‘elkaar tot zegen te zijn’. In beide films 
speelt Jack Nicholson een van de hoofdrollen. 
 
Ervaar It live! 
 
De 2 films zijn: 
- As Good As Its Gets 
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- The Bucket List 
 

                                   
 
As Good as its Gets draait in de “parochiebioscoop” op dinsdag 10 april 
2018. 
The Bucket List is te zien op dinsdag 11 december 2018. 
 
De filmavond begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. 
De filmavond is vrij toegankelijk. Wees welkom! 
Hopelijk zien we elkaar bij deze film! 
 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk  
 
 

We heten jou van harte welkom! Veel kijkplezier! 
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"World of small talk" – Aanbidding 
 

In deze wereld kun je helemaal jezelf zijn, 
van hart tot hart, van ‘soul to soul’! 
 
Hier kun je over koetjes en kalfjes praten, 
maar evenzeer over heel serieuze zaken, 
gewoon over alles wat jou heel persoonlijk bezighoudt. 
 
Het is mogelijk, 
juist in deze “wereld van God”! 
In deze wereld kun je met God praten en luisteren! 
Dan kun je met heel je hart, geest én ziel bij Hem zijn. 
In deze wereld kun jij je met heel je persoon                            
in Gods tegenwoordigheid stellen. 
 
Dan kun je in alle stilte, rust en intimiteit                                         
tot Hem bidden. 
In deze wereld kun je God loven en prijzen,  
eren, danken, vragen en smeken! 
 
Realiseer je bovenal dat God jou als Vader liefheeft, 
dat Hij in jou is,  
dat Hij je bestaan draagt, 
dat Hij je hoort en ziet,  
dat Hij er van harte wil zijn voor jou! 
God is in het diepste van je hart! 
Probeer daar zelf ook te komen:  
maak het stil in je,  
geef je over aan Hem.  
Neem hiervoor de tijd.  
 
Bij God zijn, 
het maakt jou vrij, 
het schept ruimte, 
het geeft jou lucht. 
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Het “iets extra’s”. 
In deze wereld wacht God op jou…  
in al zijn goedheid!  
 
Bij God zijn, 
het is het voornaamste van bidden! 
Daarom geven we jou elke dinsdag en donderdag om 18.00 uur  
de mogelijkheid om een half uur bij God te zijn.  
Ook tijdens de Week van Ontmoeting                                      
en HOOP-Tour-dag zal er daarvoor gelegenheid zijn,  
 
Bij God zijn,                                                                    
het kan in de Aanbidding van het Allerheiligste. 
Het is de mogelijkheid om in stilte te bidden                              
bij het uitgestelde Allerheiligste;  
dit is het Eucharistische Brood.  
Het is dè ontmoeting bij uitstek, 
de unieke ontmoeting met Jezus Christus zelf, 
persoonlijk, intens én goddelijk! 
 

           
 
Ervaar It live,                                                                                                             
in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk! 
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LEZINGENREEKS ROND DE 4 EVANGELIES  
 

Alle lezingen beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop met 
koffie/thee. 
Alle lezingen zijn vrij toegankelijk. Wees welkom! 
 
Hopelijk zien we elkaar bij deze lezingen! 
 

 
 
Het pastoraal team van de parochie H. Johannes de Doper bestaat uit 
vier pastores. Elk van hen zal in deze lezingenreeks een van de 4 
Evangelies, die het Nieuwe Testament rijk is, behandelen. Deze 
Evangelies zijn “vensters” op het leven van Jezus, volgens Mattheus, 
Marcus, Lucas en Johannes – in de volgorde, zoals deze te vinden en 
te lezen zijn in de Bijbel. 
 

Wie wanneer welk Evangelie behandelt, vindt u hieronder. 
 

Evangelie   Datum     Pastor 
Mattheus   Woensdag 31 januari 2018  H. Spiertz 
Marcus   Woensdag 28 februari 2018 P. Raaphorst 
Lucas   Woensdag 21 maart 2018  R. Lamers 
Johannes   Woensdag 25 april 2018  H. Zandbelt 
 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk 
       Let op: Lezing van R. Lamers vindt plaats op een geschikte   
            ‘Ravensteinse’ locatie!  

 

Van harte uitgenodigd! We hopen u te mogen begroeten! 
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GEBED TOT DE HEILIGE THERESIA VAN LISIEUX 
 

 

 
Thérèse, 

Je hebt beloofd ”je hemel door te brengen 
met goed te doen op aarde”. 

Bid met ons tot onze hemelse Vader 
opdat in ons hart de rozen bloeien van een wakker geloof, 

een volhardend vertrouwen 
en een vurige wederliefde voor God en alle mensen 

in de kleine dingen van elke dag. 
Verhoor ons gebed, 

o God, die vader en moeder tegelijk zijt, 
in de Geest van Jezus, 

Liefde en Barmhartigheid tot in eeuwigheid. 
 

H. Theresia van Lisieux, bid voor ons. 
Patrones van de Missie, bid voor ons. 
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SPECIALE ACTIVITEITEN 
 

Uitreiking van het “Valentijntje”  
- Zaterdag 17 februari 2018 om 14.00 uur 

Rond Valentijnsdag, de feestdag van de H. Valentijn, zal de uitreiking 
plaatsvinden van de bijzondere diaconale onderscheiding het 
“Valentijntje”. Deze onderscheiding zal worden gegeven aan een 
inwoner van de Parochie H. Johannes de Doper. Dat zal gebeuren op 
grond van de onbaatzuchtige inzet en dienstbaarheid vanuit de liefde 
tot God en de naaste die deze persoon gedurende talloze jaren heeft 
getoond, en waarmee hij zichtbaar heeft gemaakt wat Jezus ons heeft 
gezegd: “Alles wat je voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je 
ook voor Mij gedaan“(Mt. 25, 40). 
 
DiaconAction 
Op zaterdag 27 januari 2018 zal vanuit de Eerste H. Communie en het 
H. Vormsel in Schaijk en Reek een activiteit worden georganiseerd, 
waarbij kinderen en tieners in actie komen voor en liefdevol 
dienstbaar zijn aan de omgeving, bijvoorbeeld aan (oudere) 
medemensen.  
 

                                                                
 
Eén van de mogelijkheden om het geloof in Jezus in daden om te 
zetten is de aandacht voor andere mensen, wat diaconie heet. 
 
Kinderen bidden voor kinderen  
Op woensdag 3 oktober 2018 om 14.30 uur zal een activiteit voor 
kinderen worden georganiseerd: Kinderen bidden voor kinderen.  
Info: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl 
 

Locatie: Kerk en Parochiecentrum in Schaijk  

http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/
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Bidden we om een nieuw elan van evangelisatie, 
om een nieuw missionair elan in Nederland 

 

  

Heilige Arnold Janssen 
 
 

God eeuwige waarheid: wij geloven in U. 
God onze sterke helper: wij hopen op U. 

God oneindige goedheid: van ganser harte willen we U beminnen. 
Gij hebt Uw Zoon gezonden als verlosser van de wereld: 

laat ons allen één zijn in Hem. 
Zend de Geest van Uw Zoon in onze harten, 
opdat Zijn Naam verheerlijkt worde in ons. 

Amen. 
 

Kom heilige Geest, 
kom door de machtige tussenkomst van het Onbevlekt Hart van Maria, 

uw zeer beminde Bruid. 
 

Heilige Arnold Janssen, bid voor ons. 
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“LEVEN(D) VANUIT DE GEEST” 
“Blus de Geest niet uit.                                                                                                                      

Keur alles, behoud het goede”.                                                                                                        
(1 Tess. 5, 19,21) 

 

Bijbel –en Gebedsgroep “Hoopvol op weg”  
We lezen een stuk van een boek uit het Oude Testament of uit het 
Nieuwe Testament, en bespreken dit samen; bijvoorbeeld uit een van 
de 4 Evangelies, uit een van de Oudtestamentische boeken of 
profeten, of uit een Nieuwtestamentische brief. We sluiten af met een 
korte moment van gebed. 
 

Tijdstip: Eerste donderdag van de maand om 19.00 uur                                           
 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk 
 

         
 
Om persoonlijk thuis te bidden: het Rozenkransgebed                                         
De rozenkrans is immers een sleutel die de deur tot het geloof voor 
ons opent. In dit gebed neemt Maria ons bij de hand en wijdt ons in de 
geheimen van het geloof in. Maria leert ons hoe we onder alle 
omstandigheden Jezus Christus moeten volgen en onvoorwaardelijk 
op Zijn Woord moeten vertrouwen. Door de rozenkrans kunnen we er 
ons meer dan ooit van bewust worden dat we aan Christus 
toebehoren. 
 
Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament (zie IT’s a soul world) 



[32] 
 

ANDERE ZAKEN DIE GOD RAKEN! 
 

Speciale zegening(en) 
- op voorspraak van H. Blasius (o.a. tegen keelziekten);                                               
op zaterdag 3 februari 2018 en op zondag 4 februari 2018  
Locatie: Meerdere parochiële kerken  
- van gezinnen met kinderen;  
na vieringen met gezinnen op diverse parochiële locaties  
(onder andere DiaconAction, Eerste H. Communie en H. Vormsel)  
- van vervoersmiddelen  
op zondag 1 juli 2018 om 10.30 uur  
Locatie: Op het plein voor de H. Antonius Abt kerk in Schaijk 
- mogelijkheid tot huiszegen! 

 

Openstelling van de Kerststal 
Op alle kerklocaties zal zoveel mogelijk op beide Kerstdagen, 25 
december en 26 december 2018, de kerk open zijn ter bezichtiging van 
de Kerststal! De openingstijden en locaties vindt u te zijner tijd in het 
parochieblad D’n Doper, de website en of lokale en regionale media. 
 

                                               
 
Jezus wacht op u! Van harte welkom! 
 
Speciale vieringen in diverse kerklocaties in de parochie  
Op verschillende kerklocaties vinden met name op of rond de 
naamdag van de, naar een heilige vernoemde, kapel of kerk bijzondere 
vieringen plaats. Hierover wordt u via D’n Doper, de website en of in 
de lokale en regionale media op de hoogte gehouden.  
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Project Geloven thuis 
 
Geloven thuis is in 2004 ontstaan op initiatief van enkele 
projectpartners uit het katholieke veld, in samenwerking met het 
aartsbisdom Mechelen-Brussel in België. De huidige dragende 
partners zijn het Centrum voor parochiespiritualiteit en Adveniat 
Geloofseducatie in Baarn. 
 
Het project bestaat uit producten (o.a. drie materialenkoffertjes voor 
drie leeftijden) en uit de website www.geloventhuis.nl. U kunt u via 
deze website ook op de maandelijkse nieuwsbrief abonneren.  Deze 
website wordt goed bezocht door ouders, opvoeders, pastores en 
docenten, vooral in de tijd van de Advent en rondom Kerstmis en 
Pasen. De website heeft een bijbehorende Facebook community, 
YouTube kanaal en Pinterestpagina. Stafmedewerker van het 
Centrum voor parochiespiritualiteit in Nijmegen, Tim Schilling, 
schrijft maandelijks een verdiepend artikel voor de website.  
 

                                                 
 
De bedoeling van Geloven thuis is om ouders en andere opvoeders op 
een praktische manier te helpen aan ideeën en materialen om thuis 
hun (katholieke) gelovige inspiratie door te geven. 

 

http://www.adveniat.nl/
http://www.adveniat.nl/
http://www.geloventhuis.nl/
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VASTE GEBEDEN 
 

Kruisteken 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 
 

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw Naam worde geheiligd, 
uw Rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 

En breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 

 
Wees gegroet, Maria 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
de Heer is met U, 

gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, 
bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 

 
Eer aan God 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.                                                    
Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der 

eeuwen. 
Amen. 
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JAAR-AGENDA 

            
 

 Datum     Lezing/Film/Andere activiteit (AA) 
 

Woensdag 17 januari  Gender 
 

Zaterdag 27 januari  DiaconAction (AA) 
 

Woensdag 31 januari  Mattheus-Evangelie 
 

Zaterdag 17 februari   Uitreiking het “Valentijntje” (AA) 
 

Woensdag 28 februari   Marcus-Evangelie 
 

Dinsdag 6 maart   Bevrijdingstheologie 
 

Woensdag 21 maart  Lucas-Evangelie 
 

Dinsdag 10 april   As Good As Its Gets (Film) 
 

Woensdag 25 april  Johannes-Evangelie 
 

Woensdag 16 mei   Ecologie 
 

Dinsdag 19 juni   Theresia van Lisieux (Film) 
 

Woensdag 20 juni   De naaste, gelaat van Jezus 
 

Zondag 1 juli    Zegening vervoersmiddelen (AA) 
 

Woensdag 12 september Illegalen 
 

Woensdag 3 oktober  Kinderen bidden voor kinderen (AA) 
 

Dinsdag 9 oktober  Migranten 
 

Woensdag 28 november Vluchtelingen 
 

Dinsdag 11 december  The Bucket List (Film) 
 

N.B. Meer info en meer andere activiteiten vindt u in de brochure! 
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Pastoor van Winkelstraat 7-9 
5374 BG  Schaijk 

Tel. +31-486-461220 
 

E-mail: info@heiligejohannesdedoper.nl 
 

Website: www.heiligejohannesdedoper.nl 
 

 
 

mailto:info@heiligejohannesdedoper.nl
http://www.heiligejohannesdedoper.nl/

