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SEPTEMBER 2017  
 
Beste mede-parochianen, 
 
Hebt u mededelingen die u graag geplaatst wilt hebben? Daarvoor 
biedt dit blad ook ruimte. In verband met het maken en 
vermenigvuldigen van dit blad, verzoeken wij u om kopij voor het 
oktobernummer in te leveren vòòr 20 september as. Dit kan alleen 
gestuurd worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl  
 

 
Heiligen 
 
“Waarom vieren we zo vaak een gedachtenis van heiligen?”, vroeg 
laatst iemand me. Maar wat zijn eigenlijk heiligen? 
 
Vraag je jongeren wat de betekenis van heiligen is, dan krijg je vaak 
een vragende blik en na enige tijd komt het woord ‘held’ of ‘heldin’ bij 
hen op, iemand met wie zij zich identificeren. Want dat is van alle tijden 
en is nu in onze maatschappij meer dan ooit belangrijk: de behoefte om 
uit te blinken. Om in talent, inspanning, uiterlijk of discipline net even 
anders te zijn dan de ander.  
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Je onderscheiden, het lijkt wel van levensbelang. Het probleem is 
echter wel dat velen dit verlangen herkennen maar dat slechts 
weinigen het uiteindelijke doel bereiken. Want, slechts één kan goud 
winnen, een platencontract krijgen of de hoofdrol gaan spelen in die 
nieuwe serie.  
 
Wanneer ben je nu een held en wanneer een heilige? Wat zijn de 
verschillen? Een eerste verschil is dat het bij de held gaat om de eigen 
persoon. Bij de heilige staat de eigen naam en de identiteit meestal 
helemaal niet centraal. De heilige is soms al overleden en half vergeten 
voor men er achter komt dat er iets bijzonders is gebeurt. Terwijl de 
held de hoofdrol speelt in haar of zijn eigen verhaal, heeft de heilige 
hoogstens een bijrol in het verhaal dat uiteindelijk maar één 
hoofdpersoon kent: God 
 
Een ander verschil tussen de held en de heilige is dat het verhaal over 
de held verteld wordt om zijn eigen kracht, talenten eens goed voor het 
voetlicht te brengen. De kracht, wijsheid, of moed van de held worden 
breed uitgemeten en gevierd. Maar een heilige kan een zwakke 
gezondheid hebben, niet zo slim zijn, angstig zijn, ja zelfs fouten 
maken!! En toch heilig zijn. Er is slechts één eigenschap waarin 
heiligen zich onderscheiden van anderen. En dat is onvoorwaardelijk 
trouw aan God.  
 
Het laatste verschil zit hem in de gemeenschap. Waar de held vaak 
alleen staat, alleen opereert. Is een heilige nooit alleen. Zij weten zich 
namelijk afhankelijk van God en van de andere heiligen. Je kunt 
daarom nooit heilige zijn zonder de gemeenschap. Helden hebben 
geleerd alleen op zichzelf te vertrouwen, heiligen vertrouwen op God 
én de geloofsgemeenschap. In die zin kunnen wij allemaal heiligen 
worden en zijn we het eigenlijk ook wel een beetje. We zeggen het elke 
zondag in geloofsbelijdenis.  
 
Held worden, is het echt nodig? Maar heilig proberen te leven, 
daarvoor hoef je geen ‘heilig boontje’ te zijn. Het is gewoon een kwestie 
van vertrouwen, in jezelf, in God en elkaar. 
 
Pastor Elroy Kaak  
 

 
 



  
Tweeëntwintigste zondag door het jaar 

Zaterdag 2  september 19.00 uur, Eucharistieviering 
 
Voorganger: Pastor E. Kaak 
Lector:  Dhr. J. Boers 
Intenties: Jan Overes, Ton Hageman 
 

 
Woensdag 6 september 11.00 uur, Eucharistieviering 

In De Kuijer 
Voorganger: Pastoor J.Dresmé 
 
 
  

Drieëntwintigste zondag door het jaar 
Zondag 10 september 9.30 uur, Euchariatieviering 

Parochiefeest 
 

Voorganger: Pastor L. Wenneker, Diaken W. Balk 
Lector:  Mevr. W. v.d. Linden 
Acolieten: Elina van Zuijlen ,Lianne Malij, Stan Wenneker, Leon 

Veens 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Jan Baar, Wim Smits, overleden ouders v. Diemen-

Sondorp, Ali v. Wijk-Smits, Martha Mulders-Meijer, 
overleden ouders Kruyshaar-Verbraak, Netty Welle-
Beijnes, Cox de Jeu, Henk en Mieke v.d.Laan-Baas, 
Ali Maria Snoek-Willenborg, Ton Wassing, Nic Breed, 
overleden ouders Koelewijn-Steinfort, overleden ouders 
Hageman-Welle 

 
 

Donderdag 14 september 9.30 uur,  Eucharistieviering 
 
Voorganger:  Pastoor J. Dresmé 
 
 

 
 

 



Vierentwintigste zondag door het jaar 
Zondag 17 september 10.00 uur, Oecumenische viering  

Vredesviering in de Willibrordkerk 
 

Voorganger: Diaken W. Balk, ds.E.J.v. Katwijk 
Lector: Liturgiegroep 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Ben Smits en kinderen, Ton Stalenhoef en Jozefien, 

overleden familie Stalenhoef- Pronk, Truus v. Nes- Bon, 
Ans Stalenhoef, Joop Pronk 

 
 

Donderdag 21 september 8.45 uur, Schoolviering 
 
Voorganger: Diaken W. Balk 
 
 

Vijfentwintigste zondag door het jaar 
    Zondag 24 september 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector:  Liturgiegroep 
 
Intenties: To Pols, overleden ouders Snoek-Hartman, overleden 

ouders  Galesloot-Jansen, overleden ouders v.d.Laan-
Aartman en overleden broer, Mien Pouw-Loef, Jaap 
Stalenhoef 

 
 

Zesentwintigste zondag door het jaar 
Zondag 1 oktober 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor E. Kaak 
Lector:  Mevr. C. Schoordijk 
Acolieten: Lianne Malij, Elina v. Zuijlen 
Intenties: Overleden ouders v. Diemen- Sondorp, Ronald 

Franciscus v. Diemen, overleden ouders v.d. Laan- 
Aartman en overleden broer, Jan Overes, Wim Mulders 
en tante Marie, Riet v.d. Wal-Borst, Nic Breed 

 
 



 
Woensdag 4 oktober 11.00 uur, Woord- en Communieviering 

In De Kuijer 
Voorganger: Diaken W. Balk 
 
 
  
Beste acoliet,  als je staat ingedeeld en je bent op dat moment niet 
beschikbaar,  probeer dan even voor die tijd met iemand te ruilen, lukt 
dit niet bel dan naar mevr. W. Wenneker Tel 251589 
 
 

Bedevaart naar Den Bosch 
 
Na de zomer, op woensdag 25 oktober, gaan we op bedevaart met alle 
parochies uit onze regio naar Den Bosch. Een prachtige stad met een 
prachtige kathedraal en met bijzondere aandacht voor Maria. 
 
Vanuit de KAN-parochies zal de bus vertrekken vanaf de H. Antonius 
van Paduakerk, de St. Martinuskerk en de O.L.V. Hemelvaartkerk. De 
exacte tijden zullen later bekend worden gemaakt.  
 
Na aankomst in Den Bosch is er om 10:30 uur een Eucharistieviering. 
Na de lunch is er een rondleiding door de kathedraal en het 
naastgelegen museum. Vervolgens kunt u deelnemen aan het 
rozenkransgebed of op eigen gelegenheid nog even de stad bekijken. 
Om exact 16:30 uur zal de bus weer naar onze thuisparochies 
terugkeren.  
 
De kosten per persoon zijn €35,--. Inbegrepen zijn de busreis, de 
rondleiding en de lunch.  
 
Voor de KAN-parochies kunt u zich opgeven bij: 
Adrie van der Laan; 
telefoon 0294 251 745 of mobiel 06 3029 8476; 
e-mail: info@awvanderlaan.nl 
 
Gaat u mee naar deze prachtige stad in Noord-Brabant?  
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Op zaterdag 9 September Rommelmarkt voor en in de kerk 
 
Op zaterdag 9 september begint de Rommelmarkt om 9.00 uur. 
Mocht u nog mooie bruikbare spullen hebben op zaterdag 2 september 
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 4 tot 7 september van 13.00 uur tot 
17.00 uur kunt u deze nog brengen op de Middenweg 11 bij 
transsportbedrijf v.d. Broek. 
Bent u niet in de gelegenheid zelf uw spullen te brengen, neem dan 
contact met ons op, dan komen wij het bij u ophalen. 
 
Petra v.d. Broek tel. 0294 251606 
Francis van Ruitenbeek tel. 0294 253883 
Anita van Wijk tel. 0294 253957 
 
 
 
 
 
Thema van de Vredesweek : de kracht van verbeelding 
 
Zondag 17 september vieren wij de start van de oecumenische 
vredesweek 2017 in de Willibrordkerk met een dienst die in het teken 
staat van de kracht van verbeelding. Een thema dat is aangereikt door 
de vredesbeweging PAX, gebaseerd op de situatie waarin wij ons als 
‘wereldburgers’ bevinden. 
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij 
gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en 
bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel 
geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier 
machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in 
hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en 
tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht 
nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te 
blijven vinden. 
 
 



 
 
 
In de dienst gaan we op zoek naar verbeeldingskracht om ons los te 
maken van bestaande beelden en overtuigingen. We hopen u allen de 
17e september te verwelkomen om er gezamenlijk een inspirerende 
dienst van te maken. 
 
Oecumenische werkgroep 
 
 
 
 
Feestelijk afscheid Diaken Bert van Wilgenburg 
 
Diaken Bert van Wilgenburg gaat eind september met pensioen. 
Hij heeft jammer genoeg niet in onze KAN kerken gedag kunnen 
zeggen omdat hij vorige maand op doktersadvies moest stoppen met 
werken. 
Maar u kunt hem gedag zeggen op zondag 1 oktober in de 
H.Hartkerk. 
Om 10.00 uur is zijn Feestelijke afscheidsviering en aansluitend 
koffie/thee en receptie in gebouw Nieuw Nazareth, naast de kerk. 

 
 
 


