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Beste Parochianen,
Een hartelijke groet vanuit het parochiehuis van alle medewerkers.

tickets reserveren voor de eucharistievieringen

Het is op het ogenblik erg moeilijk voor mensen zonder computer om aan een ticket te komen
voor de zondagsvieringen. Omdat wij iedereen gelijk willen behandelen, kunnen alleen nog maar
tickets voor de eerstvolgende zondag worden besteld via het telefoonnummer van de parochie
0485-573277, van dinsdag- tot vrijdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur. Ook geldt dat
slechts 2 plaatsen tegelijk gereserveerd kunnen worden.

=============================
nieuwe medewerker op het secretariaat
Zoals u misschien wel weet, heeft onze secretariaatsmedewerkster Astrid Kersten besloten om
onze parochie te verlaten. Zij kreeg het aanbod om haar betrekking in de parochie van Cuijk uit te
breiden. Dit was een aanbod dat zij niet kon afslaan.
In de afgelopen weken is er een sollicitatieprocedure gestart en afgerond. Onze nieuwe
medewerker op het parochiesecretariaat is Ad Voesten geworden. U kent hem ongetwijfeld
omdat hij al heel wat jaren in onze parochie werkzaam is als organist en koordirigent. Wij zijn
heel blij met deze ‘nieuwe’ medewerker. Hij zal in het parochiehuis aanwezig zijn op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Wij zullen Astrid missen, maar zijn ook heel blij dat haar plaats zo goed is ingevuld. We willen Ad
van harte succes wensen op zijn nieuwe werkplek.

=============================
afwezig
Ben Wolbers en Susan van Driel zijn afwezig van 9 tot 20 november. De mobiele
parochietelefoon wordt in deze periode waargenomen door Roger Bergholz, lid van de werkgroep
afscheidsvieringen.

=============================

Titus Brandsma
Het was 3 november 35 jaar geleden dat paus Johannes Paulus II Titus Brandsma in de St.
Pieter te Rome zalig heeft verklaard. Deze paus is reeds heilig verklaard. Titus Brandsma nog
niet. Pater Jan Tiecke, oud rector van het Titus Brandsma Lyceum, die Titus goed gekend heeft,
zei: “Als heiligverklaring betekent dat je in de hemel bent, dan hoeft het voor mij niet. Want voor
mij is Titus nu al een voorspreker in de hemel ”. Pater Tiecke heeft natuurlijk gelijk. Ook niet
verklaard is Titus een heilige. Maar heiligverklaring gaat verder. Heiligverklaring betekent dat
iemand als christen navolgenswaardig is op onze weg Jezus achterna. Hij is door zijn levenswijze
een voorbeeld. Maar meer nog: van deze heilige gaat een inspirerende kracht uit die doorwerkt in
het leven van mensen en van heel de kerkgemeenschap. Zo is het ook met Titus Brandsma. Als
voorspreker is hij bron van kracht voor ons geloven nu. Zijn inspiratie is blijvend en duurzaam.

=============================
gebed
Uw liefde is sterker dan de dood, goede God.
Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is
opent U voor ons nieuwe wegen.
Wij ontsteken een licht
en bidden
voor mensen die bang zijn
om de bedreiging van hun leven
voor mensen
die vrezen ziek te worden
voor mensen die ziek zijn
voor wie op sterven liggen.
Wij bidden U, goede God,
wees nabij.
Neem ons allen bij de hand
en leid ons door deze moeilijke tijden heen.
Petrus Gebeden in een tijd van corona - Maria Pfirmann.

