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Hubertus
Op 3 november wordt op veel plaatsen in zuidelijk Nederland de Heilige Hubertus
herdacht. Vanouds brengen mensen die dag brood mee naar de kerk, waar de priester
een zegen over spreekt. Een oud volksgebruik wat teruggaat op een verhaal dat
Hubertus ooit iemand genezen zou hebben van hondsdolheid. Het gezegende brood
geeft men aan de dieren of men eet het zelf op als bescherming tegen hondsdolheid en
alle andere ziekten. Sommigen zullen er moeite mee hebben en vragen stellen bij dat
oude gebruik want we horen toch maar weinig of niets over hondsdolheid in deze tijd.
Toch is het niet voorbijgestreefd, we geven daarmee aan dat we vertrouwen op de
voorspraak van de heilige Hubertus bij Jezus Christus om ons te beschermen tegen
alles wat ons kwaad kan doen. In de zegen wordt gebeden dat dit brood “tot heil moge
strekken naar ziel en lichaam en hen moge beschermen tegen alle ziekten en tegen elke
hinderlaag van hun vijanden”. Die broodzegening mag ons uitnodigen Jezus te nemen
als het Brood van ons leven, ons te voeden met Hem als het Levende Brood en sterk te
staan in onze keuzes tegen alles wat Hem in de weg staat.
Als kind al vond ik het verhaal over de bekering van Hubertus
indrukwekkend. Hubertus was van rijke afkomst. Maar ook al heb je veel geld, geluk
kan je niet kopen en het leven kan je ook dan hard slaan. Dat was zo ook bij Hubertus.
Zijn vrouw was gestorven, hij sloot zich af van iedereen. We kennen allemaal wel
mensen die zich na een droevige gebeurtenis in hun leven helemaal terugtrekken. Zo
moet dat ook bij Hubertus geweest zijn. Het verhaal zegt ons dat hij zelfs op Goede
Vrijdag – een dag waarop je toch dient stil te staan bij de Heer die Zijn leven voor ons
persoonlijk op het Kruis heeft gegeven - ging jagen. Een wel heel aparte activiteit op zo
een belangrijke dag. Hubertus zag een groot hert en ging erachteraan met zijn honden.
Toen hij het hert bijna te pakken had en hij het wilde neerschieten, keerde het dier zich
naar hem toe. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei van het
hert. Hij hoorde een stem die hem zei: “Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit
soort bezigheden ? Van nu af zul je niet meer dieren vangen maar mensen”. De stem zei
hem naar de heilige Lambertus van Maastricht te gaan. Het zou het begin zijn van een
compleet nieuw leven. Hubertus werd uiteindelijk bisschop. Hij verkondigde het geloof
in Brabant en in de Ardennen, in het zuiden van Nederland en in België dragen heel
wat kerken zijn naam.
Het hele verhaal over Hubertus, zowel dat wat die broodjes en de hondsdolheid betreft
als dat over zijn bekering, vertelt ons over God die zorg heeft voor mensen, ook in
lijden en beproeving. Wanneer het leven hard slaat en we het gevoel hebben dat alles
kapot is in ons leven, is Hij er toch. Hij laat ons nooit los, dat is Zijn Belofte van het
Doopsel. Als we de brokstukken van ons leven in Zijn Handen durven leggen, kunnen
zich wegen openen die we niet hadden vermoed of verwacht. Net zoals het gebeurde
bij de heilige Hubertus, ben ik er ten diepste van overtuigd dat de Heer in die
momenten Zijn hand uitsteekt en ons Zijn Nabijheid wil laten voelen, ons laat geloven
dat er altijd vergeving van zonden is en dat het Eeuwige Leven ons wacht. De uitspraak
van de Heer: “Wie in Mij gelooft, zal leven”, geldt niet alleen na de dood maar zeker ook
voor de dood ! Ook daarin mogen we de heilige Hubertus navolgen.

Liturgische Kalender
Zondag 19 oktober, Negenentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Zes Smeets (off.); Jan
Ponsing.
Maandag 20 oktober, H. Vitalis van Salzburg
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Zef Dols (off.10); Jan Hermens (off.10); Annie
Pennings-Rouschop; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits, dochter
Miet en overl. fam.; OO. Hermes-Geurts; OO. Lemmens-Lahaye en schoonzoons; Math
Brands (vw. Verj.dag).
Dinsdag 21 oktober, Z. Keizer Karl von Habsburg,
08.30 uur: H.Mis; Dora van Luijk-Verhuijzen.
Woensdag 22 oktober, H. Mallonus van Rouen,
08.30 uur: H.Mis; Jan Hendriks.
Donderdag 23 oktober, H. Johannes van Capestrano,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 24 oktober, H. Antonius-Maria Claret,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Joseph Simons.
Zaterdag 25 oktober, H.H. Crispinus en Crispinianus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kurvers-Schmeits als jaardienst (St.).
Zondag 26 oktober, Dertigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); OO.
Godschalk Janssen.
Maandag 27 oktober, H. Evaristus, paus,
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen; Pierre
Schillings.
Dinsdag 28 oktober, H.H. Simon en Judas, apostelen,
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk.
Woensdag 29 oktober, H. Narcissus van Jeruzalem,
08.30 uur: H.Mis; OO. Theelen-Waterreus.
Donderdag 30 oktober, H. Serapion van Antiochië,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 31 oktober, H. Quintinus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Herman-Jozef en Maria Krings.

Zaterdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen,
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Leonardus Dols en Pauline Wauters als jaardienst
(St.); Echtpaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als jaardienst (St.); Echtpaar Harrie
Ronkaars en Mia Keulers (St.); Piet Coolen als jaardienst (St.0; Jan Voots; Mia VootsSchurgers; Hub Janssen (buurt 3); Jo Brands (vw. Stichting Maria Kapel0 Hub Cremers
(off.1); voor hen van wie wij dit jaar in onze parochie kerkelijk afscheid namen.
Zondag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen,
08.30 uur: Gelezen Requiemmis; voor de zielen in het vagevuur.
10.00 uur: Plechtig gezongen Requiemmis; OO. Donners-Haarden (st.); OO. BoreasJanssen als jaardienst (St.); Emile Neis; Bijz. intentie GH; Frans Dols; Stien Ceelen-van
Lier (off.10); OO. Honneff-Schols, dochter May en zonen Thei en Nico en overl. familie.
15.00 uur: Plechtig Lof met aansluitend zegening van de graven en urnen.
Maandag 3 november, H. Hubertus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjert en Math Wilms.
Met aansluitend zegening van het Hubertusbrood, dat U zelf kunt meebrengen (zie
openingsartikel)
Dinsdag 4 november, H. Carolus Borromeo,
08.30 uur: H.Mis; Martinus Raaijmakers.
Woensdag 5 november, Z. Gregorius Lakota,
08.30 uur: geen H.Mis.
Donderdag 6 november, Alle heilige geloofsverkondigers in onze streken,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 7 november, H. Willibrordus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Fien Schreuder-Coolen.
Zaterdag 8 november, Z. Johannes Duns Scotus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Keulen-Pelzers en zoon Chretien (St.); Jan
Hamers als jaardienst; OO. Meijs-Heunen; Peter van Boekholdt als jaardienst; Sjeer van
Noothoorn als jaardienst; OO. Donners-Ehlen en zoon Frans als jaardienst.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Allerheiligen Allerzielen
Deze feest- en gedenkdagen zullen als volgt gevierd worden:
Zaterdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen:
18.30 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis, mede tot intentie van de
overledenen van het voorbije jaar.
Zondag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen:
08.30 uur: Gelezen Requiëmmis
10.00 uur: Plechtige Requiëmmis Gregoriaans/Meerstemmig,
15.00 uur: Plechtig Lof waarin de namen worden genoemd van de overledenen van
wie wij in ’t voorbije jaar kerkelijk afscheid namen, aansluitend zegening van de
graven en urnen op het kerkhof, met medewerking van Fanfare Juliana.
Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo
onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend
dat wij eens in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!

Overleden
25 september: Dhr. Bernhard Jan Hubert (Hub) Cremers, 70 jaar (Schoutenstraat).
Moge hij rusten in vrede.

Misdienaars – Acolieten
Zondag 19 oktober:
08.30 uur: - 10.00 uur: Davino Birx
Zaterdag 25 oktober:
18.30 uur: Robin Dubois, Ryan Hassert.
Zondag 26 oktober:
08.30 uur: - 10.00 uur: Nigel Heinle, Yves Segers.
Zaterdag 1 november:
18.30 uur: Mark Trompetter, Davino Birx, Ryan Hassert
Zondag 2 november:
08.30 uur: - 10.00 uur: PH
15.00 uur: PH, Nigel Heinle, Robin Dubois, Yves Segers.
zaterdag 8 november:
18.30 uur: PH
Zondag 9 november:
08.30 uur: PH
10.00 uur: PH
Bestellen van H. Missen
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 8,00
voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor zaterdag en zondag.

