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OKTOBER 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 
novembernummer in te leveren vòòr 20 oktober as. Dit kan alleen 
gestuurd worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl  
 
Oktober – Mariamaand 
 
Maria,  verbindingsschakel met Jezus en Zijn Vader 
 
Maria speelt voor veel mensen een bijzondere rol. In veel 
vakantieverhalen hoor ik dat mensen op de plaatsen waar ze op 
vakantie zijn, kerken binnenlopen. En als ze er toch zijn, wordt er even 
een kaarsje neergezet bij het beeld van Maria. Ook mensen die niet 
vaak in de kerk komen, hebben toch een soort band met haar. Een 
moeder met een kindje. Dat beeld vertedert. Daar kunnen we ons iets 
bij voorstellen! En het kaarsje is dan een gebed. Misschien voor de 
eigen kinderen of kleinkinderen. 
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Van oudsher zijn de maanden mei en oktober toegewijd aan Maria.  
En terecht dat extra aandacht aan haar wordt gegeven! Maria is geliefd 
in onze Kerk. Bovendien beleven velen haar  persoonlijk als een 
moeder en beschermster. Ze is ons heel dierbaar! Ook roepen we haar 
aan als voorspreekster en middelares. In onze gelovige fantasie zit zij 
dichtbij haar Zoon en kunnen we wat gemakkelijker onze hartenkreten 
via haar bij Jezus en de Vader  krijgen!  Als vroeger bij ons thuis door 
een van mijn broers of door mezelf iets ‘lastigs’ met onze ouders 
besproken moest worden, dan ging dat via mijn moeder. Aan haar werd 
het eerst in de keuken bij de afwas, -zij waste af, wij droogden- 
voorgelegd. Meestal antwoordde zij dan: “Ik zal het er wel met je vader 
over hebben”. En zo gebeurde het. En het kwam dan ook altijd goed! 
Op deze wijze vertrouwen we ook op Maria! Heel oneerbiedig heb ik 
naar aanleiding hiervan Maria wel eens aangeduid als ‘Onze Lieve 
Vrouw van het afwasteiltje’!  Met eerbied bedoeld! 
Maria zal een rijk, maar ook vooral moeilijk leven hebben gehad. Haar 
Zoon was toch wel een aparte! Samen met Jozef heeft zij Jezus 
opgevoed in het gezin van Nazareth. Hij was ‘gewoon’ hun kind. Later 
maakte ze veel met Hem mee toen Hij in het openbaar optrad, zou 
lijden, sterven verrijzen enz. Je zal het allemaal maar meemaken. Zij 
was moeder én volgelinge. Een heel bijzondere, maar ook een 
ingewikkelde rol. Als er één moeder is die weet wat het betekent om 
zorgen te hebben over je kinderen, als er één moeder is die weet van 
plezier en pijn, van lijden en  vreugde, dan is het wel Maria!! Daarom 
houden we zo van haar. En daarom zullen we weer veel kaarsjes in de 
oktobermaand aansteken en Weesgegroetjes bidden! 
 
Binnenkort kunnen we dit kunnen doen in ’s Hertogenbosch. Op 25 
oktober a.s. gaan we op Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van 
Den Bosch. De grote en indrukwekkende kathedrale Basiliek wordt 
dagelijks door vele honderden mensen bezocht.  Jong en oud, ze 
komen vooral voor het beeld van de zoete lieve vrouw. Een zee van 
lichtjes staat voor haar! Iedereen zet in dit kaarsoffer zijn eigen vraag, 
wens, zorg of dank bij Maria neer. Prachtig. Wij kunnen dat op die 25e 
oktober ook doen. Gaat U mee? Elders in dit Kort Nieuws  kunt u er 
meer over lezen. Het belooft een mooie dag te worden!! 
 
Pastoor Dresmé 
 

  
 



 
 

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, Joop 
Pronk, Henny Bos, Wim v. Wijk 

 
2e collecte Wereldmissiedag 

 
Dinsdag 3 oktober 14.30 uur, Kindercatachese 

 
 

Woensdag 4 oktober 11.00 uur, Woord- en Communieviering 
In De Kuijer 

Voorganger: Diaken W. Balk 
 

 
Zevenentwintigste zondag door het jaar 

Zaterdag 7  oktober 19.00 uur, Woord- en Communieviering 
Dierenviering 

 
Voorganger: Diaken W.Balk 
Lector:  Dhr. H.v.d. Molen 
Intenties: Ton Hageman, Ali v. Wijk- Smits, Henk en Mieke v.d.  

Laan- Baas, Truus v.Nes- Bon, Joop Pronk, Henny Bos, 
Wim v. Wijk 

 
 

Donderdag 12 oktober 9.30 uur,  Woord- en Communieviering 
 
Voorganger: Diaken W. Balk 
  

 
 



 
 

Achtentwintigste zondag door het jaar 
Zondag 15 oktober 9.30 uur, Euchariatieviering 

 
Voorganger: Pastoor J. Dresmé 
Lector:  Mevr. T. Terlien 
Acolieten: Stan Wenneker, Leon Veens 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: To Pols, Ton Stalenhoef en Jozefien, overleden familie 

Stalenhoef- Pronk, Martha Mulders-Meijer, Netty Welle-
Beijnes, Cox de Jeu, Bert Ketelaar, Henny Bos, Wim v. 
Wijk 

 
 

Dinsdag 17 oktober 14.30 uur, Kindercatachese 
 
 

Woensdag 18 oktober 10.00 uur, Mariaviering 
 

Voorganger: Pastoor J. Dresmé, diaken W. Balk 
Koor:            KAN koren 
 

 
Negenentwintigste zondag door het jaar 

Zondag 22 oktober 9.30 uur, Woord – en Communieviering 
 

Voorganger: Liturgiegroep 
Lector: Liturgiegroep 
Koor: Samenzang 
Intenties: Overleden ouders Snoek- Hartman, overleden ouders 

Galesloot-Jansen, Ben Smits en kinderen, Henny Bos, 
Wim v. Wijk 

 
 

Donderdag 25 oktober, Bedevaart Den Bosch 
 

 
 

 
 



 
Dertigste zondag door het jaar 

Zondag 29 oktober 9.30 uur, Eucharistieviering 
Allerzielenviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector:  Mevr. W. Wenneker 
Acolieten: Stan Wenneker, Leon Veens 
Koor:  Maria-Martinus 
Intenties: Uit dankbaarheid tgv 45-jarig huwelijk, alle overledenen 

van het afgelopen jaar, Jan Baar, Wim Smits, overleden 
ouders v.d.Laan-Aartman en overleden broer, Bert 
Ketelaar,Nic Breed,overleden ouders v.Diemen-Sondorp, 
overleden ouders Veens-Vens, Alie v.Wijk-Smits, Wim 
v.Wijk, overleden ouders Hageman-Welle, Riet v.d.Wal-
Borst,Ton Hageman,Ali Maria Snoek-Willenborg,Ton 
Wassing,Henk en Mieke v.d.Laan-Baas,Thijs 
Ketelaar,Jan Overes,Ton Stalenhoef en 
Jozefien,overleden fam. Stalenhoef-Pronk,overleden 
fam.v.d.Meer-Meijer, Henny Bos 

 
Dinsdag 31 oktober 14.30 uur, Kindercatachese 

 
 

Woensdag 1 november 9.30 uur, Eucharistieviering 
Allerheiligenviering 

 
Voorganger: Pastoor J. Dresmé, diaken W. Balk 
 
 
Woensdag 1 november 11.00 uur, Woord-en Communieviering in 

De Kuijer 
 
Voorganger: Diaken W. Balk 
 

Zondag 5 november 10.30 uur, Eucharistieviering 
Regioviering H. Vitus Hilverum 

 
Voorganger: regiopastores 
Koor:   alle koren 
 



 
 
Intenties: Wim Mulders en tante Marie, overleden Kruyshaar-
  Verbraak, Henny Bos, Wim v. Wijk 
 
 
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 
 
Rommelmarkt 
 
De Rommelmarkt op 9 september heeft ondanks het weer en de 
slechte bereikbaarheid toch een heel mooi bedrag opgeleverd! De 
tuingroep kan nu  nieuw tuingereedschap aanschaffen.  
Wij willen graag degene bedanken die ons geholpen hebben met 
opbouwen, lossen en afbouwen. Dank jullie wel! 
Maar ook degenen die achter een kraam stonden willen wij graag 
bedanken. Geweldig dat jullie zoveel hebben verkocht ondanks de 
regen en onweer!  
 
Petra v/d Broek 
Francis van Ruitenbeek 
Anita van Wijk 
 
      
Filmavond : dinsdag 31 oktober 2017 aanvang 20.00 uur 
 
‘A Separation’  (Een scheiding) van de Iraanse regisseur Ashar 
Farhadi uit 2011 
 
‘A Separation’ is op het filmfestival van Berlijn met de Gouden Beer 
bekroond. De film toont allereerst de scheiding van een Iraans 
echtpaar, Simin en Nader. De vrouw, Simin, wil weg uit Iran omdat zij 
denkt dat haar dochter buiten Iran meer toekomst heeft. Haar man, 
Nader, wil bij zijn vader blijven die Alzheimer heeft en hij wil hem niet 
achterlaten.  
 
 
 
 



 
De filmtitel ‘een scheiding’ verwijst niet alleen naar het echtpaar Simin 
en Nader, maar ook naar de kloof tussen alle personagers die in de film 
een rol spelen. Gaandeweg wordt de scheiding zichtbaar tussen alle 
mensen in de film. Gevangen als zij zijn in hun eigen zorgen. Farhadi 
zorgt ervoor dat ieders standpunt inleefbaar is. Zonder kritiek te uiten 
op de Iraanse samenleving of de politiek laat hij de  complexiteit zien 
van de omgang tussen mensen.  
 Wat de film zo schrijnend maakt, is de suggestie dat de ruzie 
met een beetje kundige bemiddeling zo verholpen zou zijn. Een 
scheiding die eigenlijk door geen van de partijen gewenst is. Maar elke 
poging om de zaak te schikken, van beide kanten, stuit op hindernissen 
als trots, argwaan en religie, en de nauwelijks met een menselijke maat 
metende Iraanse wetgeving.  
Door op enkele momenten iets van lichtheid toe te laten, een flard 
humor, behoedt Ashar Farhadi zijn film voor een loodzware tred. Je 
blijft hopen op een goed einde.  
 
Een lichtje om een dierbare overledene te gedenken! 
 
Een kaarsje om een of meer overleden dierbaren gedenken geeft troost 
en houdt de herinnering aan hen levend. Op de zaterdag voor  
Allerheiligen en Allerzielen, 28 oktober, zet de oecumenische 
werkgroep van onze beide kerken op het plein in het dorpscentrum van 
Nederhorst den Berg weer een tentje op waar inwoners en voorbij-
gangers een lichtje kunnen aansteken om hun dierbaren te gedenken. 
Het tentje staat er van 10.00 uur tot ca. 16.00 uur. Er is gelegenheid 
om een praatje te maken en wat drinken. Wij zijn er voor u. 
 
Oecumenische werkgroep 
 
Persbericht 
Gezamenlijke Vredesdienst van de kerken in Nederhorst den Berg 
rond het thema: “De kracht van verbeelding” 
 
In een goedbezochte Vredesdienst in de Willibrordkerk op zondag 17 
september 2017 zijn de gezamenlijke kerken van de Willibrord en Maria 
Hemelvaart in Nederhorst den Berg samengekomen rond het thema 
van de Vredesweek “de kracht van verbeelding”. We hebben geluisterd  
 
 



 
naar bijbellezingen, gezongen, gebeden en nagedacht over hoe wij de 
vrede naderbij kunnen brengen bij de mensen. 
 
We hebben gezocht naar creatieve en niet alledaagse wegen om recht 
en vrede tussen de mensen onderling te brengen. Als voorbeeld in de 
overweging werd de burgemeester van Palermo genomen die iedere 
keer als er een boot met vluchtelingen aankwam, op de kade stond om 
de mensen welkom te heten, met volledige steun van zijn 
stadsbevolking, helemaal in de lijn. hoe het joodse volk en later Jezus 
vreemdelingen opnamen in hun samenleving. 
In de kindernevendienst werden tot grote hilariteit in de kerk 
stuitereieren aan de kinderen gegeven, als symbool dat vrede sluiten 
en handhaven niet altijd gemakkelijk gaat. Als je doorzet, dan lukt het. 
De cantorij van de Willibrordkerk verzorgde met prachtig gezongen 
liederen, afwisselend met de mensen in de kerk, voor de muzikale 
omlijsting van deze geslaagde vredesdienst. 
Na afloop dronken de aanwezigen koffie met een gebakje met daarop 
het logo van de Vredesweek, namelijk twee mannetjes, uit wiens hoofd 
de beide zijden van de regenboog verrees, het symbool van het 
verbond van God en de mens rond recht en vrede op aarde.  
 
Bedevaart naar Den Bosch 
 
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. 
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.  
 
Informatie: 
Adrie van der Laan; 
telefoon 0294 251 745 of mobiel 06 3029 8476; 
e-mail: info@awvanderlaan.nl 
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