
Nieuwsbrief 
Parochie Heilige Johannes de Doper



Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen? 

U kunt dit aangeven door onderaan de nieuwsbrief te klikken op 
'unsubscribe from this list'. 

U kunt het ook aangeven bij: 

het parochiecentrum in Schaijk 
Pastoor van Winkelstraat 1 
5374 BD  Schaijk. 
Dinsdag tot vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
T 0486-461220 
E info@heiligejohannesdedoper.nl 

 

Parochie H. Johannes de Doper betreft de locaties: 
Schaijk-Reek | Herpen-Koolwijk | Overlangel-Neerloon-Keent | 
Ravenstein-Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden 

Secretariaat: 
Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 
5374 BG  Schaijk. 

Openingstijden: 
Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur. 
T 0486 - 461220 
E finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl 

Het reserveren voor de vieringen en/of opgeven misintenties: 

Naast uw opgave via de telefoon is het nu ook mogelijk om dit te doen via een e-mailbericht. 
Gelieve bij uw opgave van de misintentie via de e-mail de betreffende gegevens te vermelden zoals ook uw
contactgegevens. 

Daarbij ook aangeven hoe u wilt betalen: 
- Contant bij het betreffende secretariaat/pastorie 
- Via een een fundatie (afspraak om misintenties op te geven voor meerdere H. Missen) 
- Overmaken naar bankrekeningnummer NL49 RABO 0146 3029 15 
  ten name van Parochie Heilige Johannes de Doper onder vermelding van de naam voor wie de 
  misintentie is, voor welke dag en welke kerk. 

Schaijk - Pastoor van Winkelstraat 1 
T 0486-461220 | di. t/m vr. 09.00 - 12.00 

https://www.facebook.com/parochieheiligejohannesdedoper
https://heiligejohannesdedoper.nl/
mailto:info@heiligejohannesdedoper.nl?subject=Nieuwsbrief%20opzeggen
mailto:finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl
mailto:finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl


E finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl 

Herpen - Alard van Herpenplein 7 
T 0486-411424 | ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 
E pastorieherpen@gmail.com

Ravenstein - Nieuwstraat 7 
T 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00 
E ravenstein@heiligejohannesdedoper.nl 

Neerloon - Loonsestraat 2
T 0486-411282 | ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 
E haezandbelt@home.nl 

RESERVERING IEDERE WEEK VOOR VRIJDAG 09.30 uur, 
VOORAFGAAND AAN DE ZATERDAG/ZONDAG. 
Dit is afwijkend ten gevolge van de coronacrisis. 

Klik hier voor meer informatie op onze website.  

Vier keer per jaar geven wij ons parochieblad D'n Doper uit.

Beste parochianen,

Hopelijk gaat het allemaal goed met u. Gezondheid is een groot en
kostbaar goed en deze tijd doet ons allen duidelijk beseffen hoe
kwetsbaar wij als mens zijn.  

De tweede nieuwsbrief is voorzien van vele gemakken, zoals het
doorlinken naar onze website, facebookpagina, de secretariaten
en het parochiecentrum. Verder ook het gemak om een reservering

mailto:finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl?subject=Reservering%20voor%20viering%20en%2Fof%20opgeven%20misintentie(s)
mailto:pastorieherpen@gmail.com?subject=Reservering%20voor%20viering%20en%2Fof%20opgeven%20misintentie(s)
mailto:ravenstein@heiligejohannesdedoper.nl?subject=Reservering%20voor%20viering%20en%2Fof%20opgeven%20misintentie(s)
mailto:haezandbelt@home.nl?subject=Reservering%20voor%20viering%20en%2Fof%20opgeven%20misintentie(s)
http://www.heiligejohannesdedoper.nl/
https://heiligejohannesdedoper.nl/over-ons/parochieblad-dn-doper/


voor de viering en/of het opgeven van een misintentie te doen via een
e-mailbericht. Wenst u de nieuwsbrief door te sturen naar anderen? 
Klik dan onderaan deze nieuwsbrief op het woord 'forward' met
daarnaast een afbeelding van een envelop in een cirkel. 

Zondag 29 november is de eerste zondag van de advent. 
Een periode breekt aan waarin je jezelf voorbereidt en uitziet naar de
komst van het Kerstkind, Jezus Christus. 

Het bijwonen van de vieringen om daar samen naar toe te leven is
voor velen al vele jaren een vanzelfsprekendheid. 
Dat hoort zo en voelt goed! Prima. 

Door het Corona virus ervaren wij nu, zoals met vele andere dingen,
het gevoel van een gemis. We worden uit jouw comfortzone
getrokken. Het goede om uit die comfortzone getrokken te worden is,
dat we bewust worden en het tot nadenken brengt om ook andere
wegen te zoeken... 

Advent...verwachtingsvol uitzien naar het Licht. Het Licht dat schijnt
voor alle mensen om kind van God te worden, te voelen. 

Kind van God te zijn! 

Graag wil ik u naast de vieringen een andere weg laten ontdekken. 
Een weg die de adventsperiode voor u extra mag verrijken. 
Lees verderop deze nieuwsbrief over de digitale adventsretraite en
adventskalender. 

Zeker in deze tijd van Corona met de vele beperkingen die we
allemaal ondervinden is de nieuwsbrief een goed item om u op een
actieve wijze te voorzien van informatie via uw digitale brievenbus. Blijf
het vertrouwen houden en de hoop. Blijf standvastig en bidden voor
allen die getroffen zijn. 

Hopende dat u door deze nieuwsbrief, naast de informatie, juist de
wegen van inspiratie mag ontdekken. Voor woorden van bemoediging
en inspiratie door onze bisschop Mgr. G. de Korte verwijs ik u graag
naar onze website. 

Alvast mijn dank voor uw moeite en opbouwende feedback. 
Alle goeds toegewenst. 

https://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.heiligejohannesdedoper.nl/


Met hartelijke groeten en Gods Zegen, 
René Lamers diaken

Het pastorale team wenst u een goede advent toe. 
We zien uit naar de komst van het Kerstkind Jezus Christus.



Parochie Heilige Johannes de Doper 

In onze geloofsgemeenschappen hebben we het nieuwe leven  
mogen verwelkomen, verbintenissen tussen levens geopend, stilgestaan daarbij, maar ook
afscheid genomen. 

Gedoopt
    Gedoopt Locatie
Zoë van den Broek   6-9-2020 Koolwijk
Loe Janssen   13-9-2020 Herpen
Johan van Empel   20-9-2020 Herpen
Calum Lacambra   27-9-2020 Koolwijk
Maud van Kreij   25-10-2020 Schaijk

Overleden
  Geboortedatum Overlijdensdatum Locatie
Engelmunda Lansdaal 20-4-1927 18-9-2020 Herpen
Willie Hendriks 14-4-1942 6-10-2020 Deursen
Zus Peters-van der Leest 18-6-1925 26-10-2020 Reek
Toos Spanjers 31-3-1934 2-11-2020 Herpen
Gerdy van Breda 4-5-1983 23-10-2020 Ravenstein
Riek Sommers-Brands 7-11-1937 9-11-2020 Neerlangel

 

Maatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november heeft
gehouden over de maatregelen in verband met Covid-19, geeft geen
aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande
maatregelen blijven onverminderd van kracht.

Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij een
viering (exclusief bedienaren) geen samenzang en verder alle andere
maatregelen zoals afgekondigd in het protocol ‘Kerkelijk leven op
anderhalve meter.’

De bisschoppen hebben hoop dat op de langere termijn de cijfers over
de pandemie reden geven om de maatregelen ten goede bij te stellen.
De hoop is dat dit in ieder geval in december, voor Kerstmis mogelijk



is. Die cijfers geven nu echter nog steeds, blijkens de persconferentie
van het kabinet, grote reden tot zorg voor de volksgezondheid.

De bisschoppen hebben steeds gezegd deze zorg met de overheid te
delen en hebben daarom vanaf het begin van de Covid-19 pandemie
besloten om beschermende maatregelen in te voeren. Zij nemen
daarmee hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. ‘De kerk
is geen bron van besmetting en mag dat ook niet zijn’ vinden de
bisschoppen. Zij vragen alle gelovigen en bedienaren nogmaals om
zich aan het protocol te houden om zo, vanuit saamhorigheid, de zorg
voor de naaste serieus te nemen.

Blijf verbonden!

Zij wijzen bovendien op de mogelijkheid om thuis met de eigen
parochie verbonden te blijven en waar mogelijk via een live stream
mee te vieren. Daarnaast is er elke zondagochtend de uitzending van
de Eucharistieviering op NPO2. 

Deze opties blijven van groot belang nu per viering slechts 30 mensen
een plaats kunnen krijgen. Voor uitvaarten geldt een maximum van
100 personen, afhankelijk van de grootte van de kerk, rekening
houdend met de 1,5 meter onderlinge afstand. 
Schaijk: 70 | Reek: 52 | Herpen: 55 | Huisseling: 50 | Deursen: 40 | 
Demen: 40 | Overlangel: 30 | Neerloon: 28.

Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl, de site van
ons bisdom en op onze website. 

De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers
van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. 

Zie hieronder ook het gebed van de bisschoppen:

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 corona-virus. 
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 
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. 

http://www.rkkerk.nl/nieuws
http://www.bisdomdenbosch.nl/
http://www.heiligejohannesdedoper.nl/


Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. 
Amen.

Aandacht voor vrijheid van godsdienst 
en vervolging van christenen

Red Wednesday 
 

 

Op woensdag 25 november worden in heel Nederland kerken rood verlicht om
aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle
religies en voor de vervolging van christenen. Een groeiend aantal kerken doet mee
met #RedWednesday.   

Inmiddels kleuren zo'n 83 kerken in Nederland rood, van Texel tot Maastricht. Ook
worden Heilige Missen en vespervieringen gehouden, uiteraard volgens de geldende
beperkingen vanwege corona. Via een live videoverbinding komen geïnteresseerden
en deelnemende kerken op RedWednesday zelf om 20 uur online samen. 

Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van
gelovigen - vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor
gelovigen en tussen geloofsgroepen. Kerk in Nood presenteert de feiten van
christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en doet geen afbreuk aan
andere geloofstradities, maar benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de
interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te
brengen. 



Onze parochie Heilige Johannes de Doper sluit zich bij deze activiteit van Kerk in
Nood aan. 
De onderstaande kerken in onze parochie worden die avond/nacht in een rode kleur
uitgelicht: 

St. Lucia kerk Ravenstein | St. Lambertus kerk Huisseling | St. Willibrordus kerk Demen |
St. Vincentius kerk Deursen | St. Victor kerk Neerloon | H. Antonius Abt kerk Overlangel |
St. Sebastianus kerk Herpen | H. Antonius Abt kerk Reek | H. Antonius Abt kerk Schaijk.

Op zaterdag 3 oktober ondertekende paus Franciscus in Assisi zijn sociale encycliek ‘Fratelli
tutti’. Sinds het verschijnen van Rerum novarum (1891) hebben opeenvolgende pausen
dergelijke ‘rondzendbrieven’ geschreven. “De Kerk heeft altijd sinds de Industriële Revolutie
geprobeerd met dit soort teksten de samenleving een spiegel voor te houden: probeer
correcties aan te brengen daar waar de menselijke waardigheid wordt aangetast”, vertelt
bisschop De Korte in de podcast van Katholiek Leven.

“Paus Franciscus spreekt vaak over de ‘globalisering van onverschilligheid’. Laten we daar
niet in vervallen, maar daar tegenover zetten een globalisering van de barmhartigheid en
solidariteit”, vertelt bisschop De Korte. 

https://soundcloud.com/katholiekleven_nl/fratelli-tutti-in-gesprek-met-bisschop-de-korte

“Dat heeft een hele gelovige achtergrond, omdat iedere mens volgens de Kerk een schepsel
van God is. Dus als je een mens schendt, schend je een medeschepsel. Het aantasten van de
schepping en schepselen is feitelijk ook een aantasting van de Schepper. Vandaar dus die
grote nadruk die de paus legt op menselijke waardigheid.”

Bisschop De Korte vertelt over onderwerpen uit de encycliek, zoals oorlog, de doodstraf,
klimaat en de cultuur van het leven. “Als iedere mens een schepsel van God is, hebben we
niet het recht om een ander mens te doden”, aldus de bisschop.

https://soundcloud.com/katholiekleven_nl/fratelli-tutti-in-gesprek-met-bisschop-de-korte
https://soundcloud.com/katholiekleven_nl/fratelli-tutti-in-gesprek-met-bisschop-de-korte


Alle mensen hebben God als hun Schepper. “We zijn dus allemaal broeders en zusters van
elkaar. Maar onze ene wereld is verdeeld in bijna tweehonderd nationale staten en dat maakt
het vertalen van die universele broederschap weerbarstig.”

In zijn encycliek roept paus Franciscus op om bedacht te zijn op de meest kwetsbare mensen.
Bisschop De Korte: “In Matteüs 25 zegt Jezus dat we Hem kunnen zien ‘in de minsten der
mijnen’, dat wil zeggen juist in de arme en kwetsbare en zieke en gemarginaliseerde mens is
Hij te herkennen. De paus wijst op de parabel van de barmhartige Samaritaan die de man
langs de kant van de weg helpt. Er liggen op dit moment aan de rand van de wereldweg heel
veel mensen. Daar mogen we niet met een boog omheen lopen. Paus Franciscus spreekt
vaak over de ‘globalisering van onverschilligheid’. Laten we daar niet in vervallen, maar daar
tegenover zetten een globalisering van de barmhartigheid en solidariteit.”

Bron: Katholiek Leven

Eerste Heilige Communie 2021 

In onze parochie zijn drie werkgroepen actief voor de Eerste Heilige
Communie, namelijk:

Ravenstein
Herpen
Schaijk

Elk jaar, in de maand oktober, worden via de basisscholen de kinderen
van groep 4 uitgenodigd om zich aan te melden voor de Eerste Heilige
Communie. Daarnaast wordt deze uitnodiging geplaatst op
onze website en in ons parochieblad D’n Doper, zodat ook de ouders

https://www.katholiekleven.nl/
https://www.heiligejohannesdedoper.nl/
https://heiligejohannesdedoper.nl/over-ons/parochieblad-dn-doper/


van de kinderen die elders op een basisschool zitten hun kind kunnen
aanmelden.

Door het Corona virus werden de voorbereidingen, in Ravenstein en
Schaijk, op de Eerste Heilige Communie 2020 vroegtijdig afgebroken.
Het verloop van het virus met de daarmee gepaard gaande
maatregelen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen heeft
ertoe geleid dat de voorbereidingen dit jaar niet meer hervat zijn. De
voorbereidingen en de vieringen voor hun Eerste Heilige Communie
zijn uitgesteld naar 2021.

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het virus laat het nog enige
tijd op zich wachten om voor het jaar 2021 een planning te kunnen
maken. In dat jaar zullen de voorbereidingen en vieringen
plaatsvinden in Herpen, Huisseling en Schaijk.

In onze nieuwsbrief, waarvoor u zich aan kunt melden via
de website of via email info@heiligejohannesdedoper.nl, houden we u
graag verder op de hoogte. Daarnaast komt er ook de nodige
berichtgeving in ons parochieblad D’n Doper en via onze website. De
informatie zal dan onder andere betreffen de data van bijeenkomsten,
vieringen en waar. Uiteraard ontvangen de basisscholen dan ook de
informatie.

Het formulier om uw kind aan te melden voor 2021 treft u onderstaand
aan. 
De kinderen die in het voorjaar 2020 hun Eerste Heilige Communie
zouden doen, worden door ons benaderd zodra er meer bekend is.

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige Communie 2021

Heilig Vormsel 2021 

In onze parochie is één werkgroep actief voor het Heilig Vormsel.

https://www.heiligejohannesdedoper.nl/
https://heiligejohannesdedoper.nl/over-ons/parochieblad-dn-doper/
https://www.heiligejohannesdedoper.nl/
https://heiligejohannesdedoper.nl/wp-content/uploads/2020/11/Aanmeldingsformulier.Eerste.H.Communie2021.docx


Elk jaar worden in oktober via de basisscholen de kinderen van groep
8 uitgenodigd om zich aan te melden voor het Heilig VorImsel. 
Een uitnodiging daartoe treft u ook aan in ons parochieblad D’n Doper
en op onze website. 
Mocht uw kind geen aanmeldingsformulier hebben ontvangen,
bijvoorbeeld omdat uw kind niet op één van de basisscholen zit binnen
onze parochie, dan is dit formulier ook hieronder te downloaden en
natuurlijk verkrijgbaar via het secretariaat te Schaijk, Ravenstein of
Herpen.

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Corona virus laat het
nog enige tijd op zich wachten om voor het jaar 2021 een planning te
kunnen maken.

In onze nieuwsbrief, waarvoor u zich aan kunt melden via
de website of via email, houden we u graag verder op de hoogte.
Daarnaast komt er ook de nodige berichtgeving in ons
parochieblad D’n Doper en via onze website. De informatie zal dan
onder andere betreffen de data van bijeenkomsten, vieringen en waar.
Uiteraard ontvangen de basisscholen dan ook de informatie.

Het formulier om uw kind aan te melden voor 2021 treft u onderstaand
aan.

Aanmeldingsformulier-H.-Vormsel-2021

Bezoek onze website www.heiligejohannesdedoper.nl om de digitale
adventskalender, speciaal voor de kinderen, te verkrijgen. 

Van harte aanbevolen! 
René Lamers diaken 
Bisschoppelijk gedelegeerde voor 
Jeugd en Jongeren Bisdom Den Bosch 

De digitale adventskalender staat online! 

Nog maar heel even en dan is het zover: dan begint Advent, de
periode waarin we verwachtingsvol uit mogen kijken naar Kerstmis! 

https://www.heiligejohannesdedoper.nl/
mailto:info@heiligejohannesdedoper.nl?subject=Aanmelding%20Nieuwsbrief
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https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof/


Het blijft onzeker hoe de komende maanden zullen gaan verlopen,
maar om Advent toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan heeft het
team Familiepastoraat een ‘digitale Adventskalender’ in het leven
geroepen. 

Een kalender voor het hele gezin waarbij je online elke dag een luikje
kunt openen. De kalender zit boordevol mooie verhalen, leuke
opdrachten, muziek en knutselopdrachten. 

De nodige informatie én de link naar de kalender is aan de parochies
toegestuurd zodat zij deze op hun website kunnen plaatsen. Ook op
de website van bisdom Den Bosch zal de adventskalender komen,
zodat iedereen de gelegenheid heeft om mee te doen. 
Zijn jullie er klaar voor? 
Team Familiepastoraat 
Bisdom ‘s-Hertogenbosch

Ontwerper G. Roffel 

"Zie, ik kom spoedig". 

De digitale adventsretraite 
 

Op zondag 29 november gaat alweer de dertiende digitale retraite van
de jezuïeten van start: "Zie, ik kom spoedig". De retraite is geschreven
door jezuïet Gregory Brenninkmeijer. Er zullen meer dan 16.000

https://www.bisdomdenbosch.nl/
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-de-familie/


mensen deelnemen.  

Nu de vieringen in onze kerken beperkt toegankelijk zijn, of
onmogelijk, is er hopelijk het verlangen bij u om uw gebed te
ondersteunen in deze advent.

De jezuïeten reiken u deze digitale adventsretraite aan.

Deze retraite die loopt tot 25 december is alweer de dertiende digitale
retraite van de jezuïeten. 

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van
Kerst intenser te beleven. 

Nieuw dit jaar 
Nieuw zijn de wekelijkse zoom-meditaties, verzorgd door de auteur
van de digitale retraite, jezuïet Gregory Brenninkmeijer. Deelnemers
aan de retraite krijgen iedere vrijdagavond een link om via Zoom om
deel te kunnen nemen aan een geleide meditatie van een half uur. Op
deze wijze kunnen de retraitanten in tijden van corona toch met elkaar
verbonden zijn. 

Hoe?
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via
www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de periode van
advent dagelijks een gebedsmail.  

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

-    “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen
om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”

-    “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met
m'n rooms-katholieke familie!”

-    “De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer
actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken
van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen
dolers worden.”

-    “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik
doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

Inspiratie 
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het
online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen
deelnemers hun gebedservaringen delen.  

Een productie van www.ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens

http://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.ignatiaansbidden.org/gastenboek
http://ignatiaansbidden.org/


de advent en de 40-dagentijd. Het doel is mensen te helpen in hun
gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer
bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

jezuïet Gregory Brenninkmeijer

JBDB Uitwisselingsgroep

https://youtu.be/mhPS-rwVmH4


Jong Bisdom Den Bosch nodigt jongeren uit om deze adventsretraite
in verbondenheid met elkaar te beleven, op weg naar een bijzonder
Kerstfeest (in tijden van corona).

Meld jezelf hier daarvoor aan en dan zul je voorafgaand aan
de adventsretraite toegevoegd worden aan een speciale
whatsappgroep. Hierin kunnen we met elkaar delen en uitwisselen.
Daarnaast nodigen we je zeker ook van harte uit om deel te nemen
aan de extra zoom-meditaties op de zaterdagen 5, 12 en 19 december
(om 9.30 uur in de ochtend).

Praktische informatie:

Datum: Dagelijkse gebedsmail van zondag 29 november tot vrijdag 25
december 2020 & wekelijke Zoom-meditatie op 5, 12 en 19 december
2020.

Aanmelding: Je schrijft je in door 2 stappen te doorlopen! 

1) Je geeft via www.ignatiaansbidden.org je e-mailadres door. 
Zo ontvang je gedurende de periode van de Advent dagelijks een
gebedsmail.

2) Je geeft je via het aanmeldformulier op (mogelijk tot en met
donderdag 26 november). Zo wordt je toegevoegd aan de
Whatsappgroep van Jong Bisdom Den Bosch.

Vragen / Opmerkingen: Neem contact op met diaken René Lamers,
bisschoppelijk gedelegeerde voor Jeugd en Jongeren.

https://www.bisdomdenbosch.nl/zie-ik-kom-spoedig/?fbclid=IwAR0-8LsnRrr3MTpAa_M-zkVl47U29WGikunWLodAgV0sYXEnHB_VVxwfX5g
http://www.ignatiaansbidden.org/
https://www.bisdomdenbosch.nl/zie-ik-kom-spoedig/?fbclid=IwAR0-8LsnRrr3MTpAa_M-zkVl47U29WGikunWLodAgV0sYXEnHB_VVxwfX5g
mailto:reelstca@gmail.com?subject=Vraag%2FOpmerking%20adventsretraite


KERKBALANS
 
Kerkbijdrage 
De kerk is een instituut dat geen subsidie ontvangt van de overheid
maar alleen in stand gehouden wordt en kan worden door de
kerkbijdragen van de parochianen. Middels de jaarlijkse actie
KERKBALANS proberen parochiebesturen om de mensen te bewegen
hieraan deel te nemen. Dat kan op meerdere manieren. Sommige
mensen maken eenmalig een bedrag over en andere laten
maandelijks of per drie maanden een bedrag afschrijven. 
 
Afgelopen jaren werd in een paar locaties van onze parochie huis-aan-
huis de brief KERKBALANS bezorgd en in 2019 zelfs in alle locaties.
Dit was een enorm werk voor een relatief kleine groep vrijwilligers.
6500 brieven en enveloppen moesten worden gedrukt, de brieven
gevouwen en in de envelop gedaan. Ga daar maar eens aan staan. 
 
Vorig jaar werd de brief opgenomen in ons parochieblad D’n Doper,
dat door veel mensen wordt gelezen en gewaardeerd. Toch zijn de
inkomsten bij onze parochie met 35% terug gelopen. De vraag is nu of
dit komt door de andere aanpak, door alle perikelen rond en de
gevolgen van de coronamaatregelen, een verminderde belangstelling
voor het kerkelijk gebeuren of hebben we er gewoon niet meer aan
gedacht. Daarbij komt natuurlijk ook nog dat het kerkbezoek en
daarmee de inkomsten van de collecte sterk zijn verminderd als
gevolg van alle coronamaatregelen. 
 



De werkgroep KERBALANS hoopt dat u er gewoon even niet aan
gedacht hebt en alsnog wilt bijdragen. Neem gerust contact op met de
administratie van de parochie (0486-461220) of maak een bedrag over
op banknummer: NL 88 RABO 0146303377 t.n.v. parochie H.
Johannes de Doper onder vermelding KERKBALANS 2020 en
vermeld de locatie waarvoor uw bijdrage is bedoeld. 
 
 
Werkgroep KERKBALANS    

'Levende Kerststal' Schaijk  

Al jaren wordt er een ‘Levende Kerststal’ verzorgd in de H. Antonius
Abt kerk te Schaijk.

Voor dit jaar hebben de organisatoren met pijn in hun hart besloten om
het niet door te laten gaan. 
Dit in verband met het Corona virus. 
De gezondheidsrisico’s zijn te groot.

De sociale onthouding is moeilijk, toch willen ze vragen, kijk om je
heen wie je van dienst kunt zijn. 
Bel hen en vraag of je iets kunt betekenen (boodschapje doen, praatje
maken door de telefoon).

De organisatoren wensen iedereen ondanks de beperkingen fijne en
gezellige momenten toe in de komende periode.



Kledinginzameling Schaijk 

Al vele jaren verzorgt de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vredes-
vraagstukken jaarlijks rond de kerstdagen een kledinginzameling. 

Ondanks de beperkingen willen wij ook dit jaar de mogelijkheid bieden
om op woensdag 30 december van 10.00 tot 14.00 uur uw gebruikte
kleding, dekens, lakens, eenpersoonsmatrassen, hand- en
theedoeken, kinderbedjes, brillen, rollators en fietsen te brengen naar
de pastorie in Schaijk. 

Elly en Hugo Bens, beiden kinderen van Huub Bens wonende op de
Kruidenhof 19, zetten zich in voor de vluchtelingen op Lesbos. Zij
vragen voor deze vluchtelingen slaapzakken. Na de inzameling op
woensdag 30 december worden deze per container vervoerd. Al bij
voorbaat heel hartelijk dank. 
  
De andere spullen gaan in een vrachtwagen naar Caritas Uden. Al
vele jaren verzorgen wij voor Caritas Uden onze kledinginzameling. 
Caritas Uden verzorgt het sorteren en inpakken van de goederen en
het laden van de vrachtwagens. Gingen eerst de vrachtwagens naar
Joegoslavië, nu gaan alle goederen naar Roemenië. 
Uit de berichtgeving is op te maken dat onze goederen daar nog heel
goed van pas komen. 

Heel hartelijk dank voor het brengen van de goederen en mocht U er
hulp bij nodig hebben, dan mag U Nico of Jeanne Brands bellen 
(0486-462077). 
 
Werkgroep MOV Schaijk



Kerstactie MOV – Schaijkse basisscholen 2020 
De decembermaand is bij uitstek een periode waarin extra aandacht wordt gevraagd voor kinderen
die moeten leven onder erbarmelijke omstandigheden. MOV Schaijk probeert om samen met vier
Schaijkse stichtingen die hiervoor actief zijn, concreet iets aan deze problemen te doen. Dat zijn de
Stg. EOF Ghana, Stg. Hulp Oost-Europa Schaijk, Stg. Pater Vos India en StiMiRo voor Roemenië.
De MOV probeert voor de genoemde stichtingen geld in te zamelen o.a. door een jaarlijkse
fietstocht en de Nieuwsjaarsduik (met Hartje Groen). 
 
De MOV kent echter, naast het inzamelen van geld, meer doelstellingen. Een van haar taken is het
bevorderen van bewustwording over de problematiek in o.a. de ontwikkelingslanden. Maar ook het
oproepen tot solidariteit met mensen overal ter wereld, dus ook in ons eigen land, die te lijden
hebben onder armoede en uitzichtloosheid. Binnen het onderwijs valt dit thema onder de zgn.
burgerschapsvorming[1] en daar wil de MOV dan ook graag haar bijdrage aan leveren. 
 
Wat heeft burgerschapsvorming te maken met de Kerstactie 2020? 
In samenwerking met het MOV en de genoemde stichtingen willen de basisscholen de Regenboog
en Den Omgang tijdens deze decembermaand op een interactieve manier de leerlingen meer
inzicht te geven (bewustwording) in de ongelijkheid op deze wereld en de gevolgen daarvan, vooral
voor kinderen. Vanwege de coronamaatregelen kunnen MOV-leden de scholen dit jaar niet
bezoeken. Op initiatief van de MOV besteden de leerkrachten daarom aandacht aan een project
waarin WATER als een van de meest primaire levensbehoeften centraal staat. Op veel plekken in
de wereld is water niet vanzelfsprekend beschikbaar. 
 
Wat kunnen de leerlingen zelf doen? Hoe kunnen ze tonen dat ze solidair zijn? 
De Kersttijd is een periode van krijgen en van geven, maar ook van delen met elkaar. De leerlingen
kunnen zelf ook een bijdrage leveren. Na afloop van het project WATER krijgen ze namelijk een
envelop mee naar huis, waar ze hun eigen gift, hoe klein ook, in kunnen doen. Natuurlijk mogen ze
ook proberen het bedrag te vergroten door een bijdrage te vragen aan ouders, familie, buren, enz.
De envelop kunnen ze op school afgeven of in een bus stoppen, die in de centrale hal staat.
Volwassenen kunnen ook een bedrag doneren op 
bankrekeningnr.  NL 30 RABO 0 14 63 94 534 t.n.v. Stg. MOV Schaijk Reek onder vermelding van
Kerstactie 2020.   
 
Wat gebeurt er met het geld? 
Elk van de vier genoemde stichtingen krijgt een vierde deel van het totale bedrag dat door de beide
scholen bijeen is gebracht. De MOV hoopt en vertrouwt erop dat ouders deze “Kerstactie voor een
betere wereld” ondersteunen en hun kind hierin met raad en daad willen bijstaan.
 

[1] Een belangrijk en ook wettelijk verplicht thema binnen het huidige onderwijs is burgerschap. 
“Burgerschapsvorming moet kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bijbrengen, die ze
nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving. Het is belangrijk
kinderen kennis te laten maken met begrippen als democratie, mensenrechten, duurzame
ontwikkeling, sociale verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.” 
 



Onderstaand treft u het vieringenrooster aan van november en
december 2020.

Dit rooster is onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het
Corona virus, die gevolgen hebben voor de maatregelen van het RIVM
en de protocollen van de Nederlandse bisschoppen. Laatst
genoemden treft u aan op onze website en op de website van ons
bisdom 's-Hertogenbosch.

Voor de vieringen in de kerken geldt de komende weken:

Niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief
voorganger en 3 tot 4 vrijwilligers. In het maximum aantal van
dertig tellen ook alle kinderen mee tot en met 12 jaar. 
Uitzondering is bij uitvaarten tot maximaal 100 personen,
afhankelijk van de ruimte in de kerk met de 1,5 meter afstand 
tot elkaar. 
Schaijk: 70 | Reek: 52 | Herpen: 55 | Huisseling: 50 | 
Deursen: 40 | Demen: 40 | Overlangel: 30 | Neerloon: 28.
Reserveren vooraf bij één van de secretariaten in Schaijk,
Herpen, Neerloon (pastorie) of Ravenstein.
Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje
dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur
alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt
afgedaan.
Geen koorzang.
Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers
(maximaal drie).
Samenzang is niet toegestaan.

Verder attenderen wij u erop dat openluchtvieringen niet mogelijk zijn.
Volgens de huidige regels van het kabinet mag je buiten maar met
vier personen uit verschillende huishoudens bij elkaar komen.

Vieringenrooster 
14-11-2020 17.30 Schaijk H.E.  

https://heiligejohannesdedoper.nl/
https://www.bisdomdenbosch.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes


  19.00 Herpen H.E.  
  19.00 Reek H.E. 25 jr. jubileum Donatus koor
15-11-2020 09.30 Schaijk H.E.  
  09.30 Overlangel H.E.  
  11.00 Huisseling H.E.  
21-11-2020 17.30 Schaijk H.E. Christus Koning
  19.00 Herpen H.E.  
  19.00 Deursen H.E.  
22-11-2020 09.30 Schaijk H.E.  
  09.30 Neerloon H.E.  
  11.00 Huisseling H.E.  
28-11-2020 17.30 Schaijk H.E. 1e Advent jaar B
  19.00 Herpen H.E.  
  19.00 Reek H.E.  
29-11-2020 09.30 Schaijk H.E.  
  09.30 Overlangel H.E.  
  11.00 Huisseling H.E. St. Cecilia
5-12-2020 17.30 Schaijk H.E. 2e Advent 
  19.00 Demen H.E.  
  19.00 Herpen H.E.  
6-12-2020 09.30 Schaijk H.E.  
  09.30 Neerloon H.E.  
  11.00 Huisseling H.E.  
12-12-2020 17.30 Schaijk H.E. 3e Advent
  19.00 Reek H.E.  
  19.00 Herpen H.E.  
13-12-2020 09.30 Schaijk H.E.  
  09.30 Overlangel H.E.  
  11.00 Huisseling H.E.  
19-12-2020 17.30 Schaijk H.E. 4e Advent
  19.00 Herpen H.E.  
  19.00 Deursen H.E.  
20-12-2020 09.30 Schaijk H.E.  
  09.30 Neerloon H.E.  
  11.00 Huisseling H.E.  
24-12-2020 20.00 Herpen H.E. Kerstavond
  20.00 Overlangel H.E.  
  21.00 Schaijk H.E.  
  22.00 Huisseling H.E.  
  23.00 Reek H.E.  
25-12-2020 09.30 Schaijk H.E. Eerste Kerstdag
  09.30 Deursen H.E.  
  11.00 Huisseling H.E.  
  11.00 Herpen H.E.  



  11.00 Neerloon H.E.  
26-12-2020 11.00 Herpen H.E. Tweede Kerstdag
  17.30 Schaijk H.E.  
  17.30 Demen H.E.  
  19.00 Herpen H.E.  
27-12-2020 09.30 Schaijk H.E.  
  09.30 Neerloon H.E.  
  11.00 Huisseling H.E.  
31-12-2020 17.30 Schaijk H.E. Oudjaar
  19.00 Herpen H.E.  
1-1-2021 09.30 Schaijk H.E. Nieuwjaar
  09.30 Overlangel H.E.  
  11.00 Huisseling H.E.  
  11.00 Reek H.E.  
2-1-2021 17.30 Schaijk H.E.  
  19.00 Demen H.E.  
  19.00 Herpen H.E.  
3-1-2021 09.30 Schaijk H.E.  
  09.30 Neerloon H.E.  
  11.00 Huisseling H.E.  

Share Tweet Forward

Een “vrij” mens worden betekent dat je leert omgaan met je beperkingen. 
 

In de mate dat je ze leert aanvaarden zullen ze, 
bij wijze van spreken, smelten als sneeuw voor de zon. 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fff61be8ba0c0%2Fnieuwsbrief-5291022
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fff61be8ba0c0%2Fnieuwsbrief-5291022
http://twitter.com/intent/tweet?text=Nieuwsbrief:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fff61be8ba0c0%2Fnieuwsbrief-5291022
http://twitter.com/intent/tweet?text=Nieuwsbrief:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fff61be8ba0c0%2Fnieuwsbrief-5291022
http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=de704c4085c66be2082be482c&id=e449f90b09&e=[UNIQID]
http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=de704c4085c66be2082be482c&id=e449f90b09&e=[UNIQID]
https://youtu.be/slqWj-x21z0


 
In de mate dat je je er op focust nemen ze 

– in je persoonlijke ervaring – 
zienderogen toe in omvang en belang. 

 
Hoe ga jij om met je beperkingen?
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