


Nieuwsbrief 
Parochie Heilige Johannes de Doper

U treft hier de eerste nieuwsbrief aan 
van onze parochie H. Johannes de Doper. 

Mocht u dit niet meer op prijs stellen dan kunt u dat aangeven via: 
- het parochiecentrum te Schaijk van dinsdag tot vrijdag van 09.00 uur tot 12.00
uur: 0486-461220 | info@heiligejohannesdedoper.nl | Pastoor van Winkelstraat
1 5374 BD  Schaijk. 
- het secretariaat te Herpen van maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 12.00
uur: 0486-411424 | pastorieherpen@gmail.com | Alard van Herpenplein 7, 5373
AH Herpen. 
- het secretariaat te Ravenstein op maandag en woensdag van 09.00 uur tot
12.00 uur: 06-48648827 | ravenstein@heiligejohannesdedoper.nl | Nieuwstraat
7, 5371 AH Ravenstein. 
- pastorie Locatie Overlangel | 0486-411282 | haezandbelt@home.nl |
Loonsestraat 2, 5356 PB Neerloon. 

 

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

Secretariaat: 
Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 5374 BG  Schaijk. 
Openingstijden: 
Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur. 
Telefoon: 0486 - 461220. 
Email: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl 
IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15 

Opgeven van misintenties en aanmelding om te reserveren 
voor de vieringen: 
Schaijk:       0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00 
Herpen:  0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00 
Ravenstein: 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00 



Neerloon:  0486-411282 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00 
AANMELDEN/OPGEVEN IEDERE WEEK VOOR VRIJDAG 09.30,
VOORAFGAAND AAN DE ZATERDAG/ZONDAG. 
Dit is afwijkend ten gevolge van de coronacrisis. 

Zie voor meer informatie onze website: www.heiligejohannesdedoper.nl 
Bezoek ook onze facebookpagina: Parochie Heilige Johannes de Doper. 

Vier keer per jaar geven wij ons parochieblad D'n Doper uit. 
Deze treft u ook aan op onze website. 

 

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.  

Het heeft lang geduurd maar nu treft u de eerste
nieuwsbrief aan van onze parochie. 

Als parochie willen wij u informatie aanreiken op
verschillende manieren.  
Zoals onze website www.heiligejohannesdedoper.nl 
en ons parochieblad D'n Doper. 

Deze informatie willen we niet alleen beperken tot het
informeren maar hopelijk ook tot het inspireren. 

Deze eerste aanzet heeft echter nog wat last van
groeipijnen. 
Dat is natuurlijk ook goed. Dus opbouwende feedback
van u als lezer is van harte welkom. 

De input voor deze nieuwsbrief zal en mag vanuit onze
parochie worden aangeleverd. Vanuit u, maar ook
vanuit de werkgroepen, locatieraden, het pastorale
team en parochiebestuur. 



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.  

Graag vraag ik u om deze nieuwsbrief bij de uwen
onder de aandacht te brengen, waarvoor eenieder zich
kan aanmelden om het ook te ontvangen, via onze
website. 

Blijf het vertrouwen houden en de hoop. 
Blijf standvastig en bidden voor allen die getroffen zijn. 

Alvast mijn dank voor uw moeite en opbouwende
feedback. 

Met hartelijke groeten en Gods Zegen, 
René Lamers diaken



VEILIG BIJ GOD 

Allerheiligen / Allerzielen 2020

Broeders en zusters,

Over enkele dagen vieren wij opnieuw Allerheiligen en Allerzielen. Wij naderen
de maand november. Het weer is guur en de dagen worden snel korter. De vele
bladeren in onze straten tonen de vergankelijkheid van de natuur. In deze
coronatijd zullen de komende vieringen, met name ook Allerzielen, op een heel
eigen wijze worden beleefd. Wij beseffen onze eigen kwetsbaarheid en
vergankelijkheid, zeker de ouderen onder ons. Onderhuids geeft de huidige
stand van zaken veel onzekerheid en moedeloosheid. Maar wij mogen ons
laten inspireren door het gegeven dat wij niet de eerste christenen zijn. Wij
staan op de schouders van vele generaties van gelovigen. Een lange en
veelkleurige stoet van mensen is ons op de weg van Christus voorgegaan.
Mensen die in kracht van Hem aan hun bestaan gestalte hebben gegeven. In
kracht van de Geest maakten zij Christus zichtbaar in hun eigen leven.



Een grote menigte 
Met Allerheiligen lezen wij tijdens de Eucharistie uit het laatste bijbelboek, de
openbaring van de apostel Johannes (7, 2-4,9-14). Hij spreekt over de
dienstknechten van God die met een zegel op hun voorhoofd worden getekend.
Dat is een indrukwekkend beeld: God kent zijn mensen en heeft zorg voor hen.
Zij zijn Gods eigendom. Mensen uit Israël, het volk van Gods eerste liefde, maar
ook mannen en vrouwen uit alle volkeren. Johannes ziet een grote menigte die
niemand tellen kan, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij waren
verbonden met God en instrumenten in zijn hand. Mensen die verbonden waren
met Christus en hun ego steeds meer door Hem lieten vormen. Zij waren
Christusdragers die de zaligsprekingen, die wij op Allerheiligen ook zullen horen
(Matteüs 5,1-12a), concreet hebben geleefd.

Onbereikbaar ver? 
Het gevaar bestaat dat de heiligen zo braaf en zoet worden beschreven dat wij
er een beetje wee van in de maag worden. Maar ook kunnen heiligen ons zo
perfect worden geschetst, dat zij onbereikbaar worden. Wij kunnen zelfs
schuldgevoelens krijgen over onze eigen schamelheid en falen. Maar ik denk
dat wij de heiligen dan verkeerd inschatten. De heiligen die ons zijn voorgegaan
waren mensen van vlees en bloed. Juist zij beseften hun eigen kleinheid en
afhankelijkheid. De apostel Paulus schrijft daar mooi over. Wat hij is, is hij door
genade, door de kracht van God. Niet op eigen kracht maar in kracht van
Christus kunnen wij in het voorspoor treden van hen die ons zijn voorgegaan en
ons tot voorbeeld zijn in zachtmoedigheid en barmhartigheid; in de inzet voor
gerechtigheid en vrede. 
Mensen die zuiver zijn van hart. Op het feest van Allerheiligen mogen wij ons
verbonden weten met alle heiligen die ons zijn voorgegaan als voorbeelden en
voorbidders.

Dierbare gestorvenen 
Met Allerzielen, de dag na Allerheiligen, staan wij stil bij onze dierbare doden. In
veel parochies worden de gestorvenen van het afgelopen jaar herdacht. Wij
noemen hun namen en steken kaarsen aan. Dit jaar, met alle
coronabeperkingen, helaas in klein verband. Dat zal velen van ons pijn doen.
Maar via livestream is een toenemend aantal parochies in staat om gelovigen
de mogelijkheid te bieden de herdenkingsviering in de kerk thuis te laten volgen.
Emotioneel raakt de Allerzielenviering ons diep. Zeker als de dood recent een
dierbaar mens uit ons midden heeft geroofd. Wij zijn dan voorgoed getekend
door verlies. Juist in deze coronatijd beseffen wij, misschien sterker dan
voorheen, onze sterfelijkheid. Midden in het leven zijn wij door de dood
omgeven. Wij denken aan de duizenden families die sinds maart een dierbare
aan de gevolgen van het virus hebben verloren. Maar natuurlijk ook de andere
dierbaren die de dood heeft geroofd. Als de dood ons nabij komt, is er intens



verdriet. De dood betekent definitief loslaten en een lege plaats aan tafel. De
dood van een dierbare maakt heel de toekomst duister.

Door het leven omgeven 
Maar voor een christen vormt de dood niet het laatste woord. De dood kan het
leven omgeven maar midden in de dood zijn wij door het Leven, door God,
omgeven. Op de Paasmorgen is Christus door de dood heengegaan. Door de
opstanding van zijn Zoon heeft God de macht van de dood gebroken. Pasen
vormt zo voor ons een belofte. God is trouw en wij mogen leven met het
perspectief eens thuis te komen bij Hem. Wij zijn geen raketten die in het heelal
opbranden. Wij zijn geen eendagsvliegen die weer verdwijnen. De Schepper is
ook onze Voltooier. Bij Hem zijn wij veilig.

Lastige tijd 
In deze lastige tijd gedenken wij met Allerzielen onze doden. En hopelijk
troosten wij de nabestaanden die door de dood van een dierbare vaak voorgoed
zijn getekend. Christelijke troost heeft alles te maken met een wenkend
perspectief. En dat perspectief vormt de levende God. Wij mogen geloven dat
deze God mensen vasthoudt tot over de grens van dit aardse leven heen. Wij
kunnen onze dierbare doden overgeven in Gods hand. In het vertrouwen dat hij
hen voorgoed zal tekenen met een zegel op hun voorhoofd. Vanuit dat geloof
wens ik u inspirerende vieringen met Allerheiligen en Allerzielen.

Mgr. dr. Gerard de Korte

 

Gebedspodcast 'Bidden Onderweg' 



Een echte aanrader voor jong en oud! 
Elke dag geestelijke voeding ontvangen met overdenking, rust en meditatie. 

Ken jij de gebedspodcast ‘Bidden Onderweg’? 

Het is een dagelijkse podcast van ruim tien minuten. 
Met bijbellezing, muziek en reflectie, geïnspireerd op de ignatiaanse
spiritualiteit. 

Check de app voor iOS en Android. 
www.biddenonderweg.org 

Bidden onderweg wordt gemaakt door het Platform voor ignatiaanse
spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen. 
Het is een zusterproject van Pray as you go, van de Britse jezuïeten. 

Je kan de podcasts beluisteren op je smartphone (via een app) of rechtstreeks
op de website www.biddenonderweg.org. 

Je wordt uitgenodigd om de allerkleinste ik uit te lokken naar het leven, 
waarin Jezus Christus steeds meer zijn intrek mag nemen. 
Ieder mens is een geliefd kind van God, geroepen om 
het Woord in hem toe te laten om Thuis te komen. 

 

Voor de vieringen in de kerken geldt de komende weken:

http://www.biddenonderweg.org/?fbclid=IwAR0sD0FnnfRIx8P7wBdz-xbAaDNlh5ar-ae5TDwpGFqiRq8IFkjd7EWWRsU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biddenonderweg.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0r-z-KzyaDZfionHi_q2wWXA3Mo8KbklcyeB6gIa4UntNESzfyP0E2hoA&h=AT37kssbPoJqoaVRxT6Q1SbiJl17rVaupxrfFjXj6zW9Twm1-VJZ6AZTS0IB0lZfedpDcjI2HVSk7F_OVqK4xaDbu0aNxddKTlwN8DEGggXUjJEUq1EebgJB9FNLr0sRXQvZ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1IUicjInWdPfGujyzEeVDdlerzswn4fk22lBljIjRPrJMJe3wYe-0Zi_m3e1fJtHuLNDBhmW-XjjN6DSlCQTEwttl4oMuFg_YNZnFBMY8Ozn0GHKU67nchBo9yC4EzRWEpDPDyioVPGWsi-jZ4OlQg-A


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.

Reserveren vooraf bij één van de secretariaten, 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 bij elkaar komen.

De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal
dertig-personenregel. Voor de viering van de uitvaart in een kerk van
onze parochie houdt het volgende maximaal aantal personen in:

Schaijk 70 
Herpen 55 
Reek 52 
Deursen 40 
Demen 40 
Huisseling 50 
Neerloon 28 
Overlangel 30 

 

Wij willen u met name attenderen op de Allerzielen vieringen, 
die vanwege het maximaal aantal van 30 personen geheel of 
nagenoeg volledig gereserveerd zullen zijn. 

Dit geldt in ieder geval voor de Allerzielen viering te Huisseling.

 

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


Onderstaand het schema van de vieringen.
31102020 

 17.30 Schaijk H.E.   

 19.00 Deursen H.E. Trio James Allerzielen
 19.00 Herpen H.E.  Allerheiligen
 19.00 Overlangel W.C.  Allerzielen
 

November      

1-11-2020   09.30 Schaijk H.E.  Allerheiligen
 11.00 Neerloon H.E.  Allerzielen
 11.00 Huisseling H.E.  Allerzielen
 14.30 Reek W.G. Allerzielen
 15.00 Herpen W.G.Trio Herpen Allerzielen

2-11-2020   19.00 Schaijk H.E.  Allerzielen
7-11-2020   17.30 Schaijk H.E.   

 19.00 Herpen H.E.   

 19.00 Demen H.E.   

8-11-2020   09.30 Schaijk H.E.   

 09.30 Neerloon H.E.   

 11.00 Huisseling H.E.   

14-11-2020   17.30 Schaijk H.E.   

 19.00 Herpen H.E.   

 19.00 Reek H.E.  
25 jr.
jubileum

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



 
Kerkelijke uitvaart

Op onze website www.heiligejohannesdedoper.nl treft u onder de knop ‘U wilt
graag…’ het onderwerp ‘Een Kerkelijke Uitvaart’ aan. De digitale brochure geeft
u informatie over onder andere het afscheid in de kerk of in het crematorium.
Deze brochure (2016) ligt achter in iedere kerk van onze parochie.

De informatie in de brochure zal echter niet iedereen bereiken, vandaar dit
artikel in ons parochieblad D’n Doper en in deze nieuwsbrief. Enerzijds om u
nogmaals te wijzen op de informatie op onze website en op de brochure in de
kerken, anderzijds om u te informeren op basis van vragen die ons vanuit de
parochie bereiken.

Hopelijk vindt u de antwoorden op uw vragen. Mocht dat echter niet het geval
zijn, dan bent u van harte welkom op één van onze secretariaten. Bellen of
mailen mag natuurlijk ook. Voor de openingstijden raadpleeg onze website of
pagina 2 van ons parochieblad.

Aanvullende informatie op onze brochure ‘Een Kerkelijke Uitvaart’:

Er is de mogelijkheid om het afscheid alleen bij het graf te laten
plaatsvinden.
Met toestemming van het parochiebestuur is het mogelijk om een niet-
gelovige of anders-gelovige te begraven op één van de kerkhoven in onze
parochie.
Met toestemming van het parochiebestuur en het pastorale team (in
verband met de uitvaart) is het mogelijk om als parochiaan van elders
begraven te worden op één van de kerkhoven in onze parochie.
Indien het afscheid alleen in het crematorium plaatsvindt, kan de urn
bijgeplaatst worden in een bestaand graf, in een urnengraf of in een
urnenmuur (indien mogelijk).

 

http://www.heiligejohannesdedoper.nl/


Parochiebestuur 
H. Johannes de Doper

 

Op de feestdag van Sint Franciscus (4 oktober) heeft paus
Franciscus zijn encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’)
gepubliceerd. 

Een dag eerder was de paus in dit kader naar Assisi gereisd. Daar
vierde hij de Eucharistie bij het graf van Sint Franciscus – de titel
van deze encycliek komt uit een tekst van deze heilige. Aan het
einde van de Eucharistieviering ondertekende de paus op het
altaar zijn derde encycliek. 

De paus gaat in ‘Fratelli tutti’ in op broederschap en vriendschap
als manieren om een betere, rechtvaardiger en vreedzamer
wereld op te bouwen. Deze broederschap is niet abstract maar het
resultaat van concrete daden. 

De coronapandemie heeft de noodzaak voor deze solidariteit nog
eens extra duidelijk gemaakt. De encycliek telt acht hoofdstukken.
In het eerste hoofdstuk signaleert paus Franciscus een aantal
misstanden in de wereld, daarna stelt hij de parabel van de
barmhartige Samaritaan centraal: hoe reageren we op een
vreemdeling op onze weg? Een open wereld is volgens de paus
belangrijk, en hij wijst individualisme en doorgeslagen
consumentisme af. Tevens bekritiseert hij de politieke stromingen
van het populisme en het (neo)liberalisme. Ontmoeting, dialoog en
openheid voor alle culturen zijn volgens paus Franciscus van groot
belang. Ook benadrukt hij dat vergeving en verzoening



noodzakelijk zijn om na een conflict opnieuw te kunnen beginnen,
waarbij hij onderstreept dat religie nooit de basis voor geweld mag
vormen. 

Religies zijn geroepen om bij te dragen aan de broederschap van
de wereld, aldus de paus. De encycliek is op dit moment in acht
talen beschikbaar, de Nederlandse vertaling wordt zo spoedig
mogelijk gepubliceerd in de serie ‘Kerkelijke Documentatie’
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