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Wij en de dieren
Op 4 oktober staat de H. Franciscus op de kerkelijke kalender. Een dag die tevens als
Werelddierendag bekend staat, en dat vanwege Franciscus’ dierenliefde!
Mensen en dieren, een apart onderwerp! Veel mensen zijn goed voor hun dieren,
sommige dieren worden werkelijk vertroeteld met zorg en eten waar veel mensen in
arme gebieden alleen maar kunnen van dromen. Maar we kennen ook allemaal
verhalen van mensen die ‐ voor ze op vakantie gaan – hun hond ergens aan een
boom vastbinden of verhalen over honden en katten die ergens achtergelaten
worden. Deze zomer las ik in de krant dat ieder jaar bij onze zuiderburen in de
Belgische dierenasielen ongeveer zeventigduizend dieren worden achter gelaten.
Onze Kerk veroordeelt dat en heeft daar een duidelijke mening over: “Dieren zijn
schepselen van God. God omgeeft hen met zijn
providentiële liefdevolle zorg. Alleen al door hun
bestaan zegenen en prijzen ze de Heer. Ook de
mensen zijn de dieren welwillendheid verschuldigd.
Men kan hier denken aan de fijngevoeligheid
waarmee heiligen als Franciscus van Assisi of
Filippus Neri de dieren hebben behandeld.” (CKK
2416)
Mag je een dier wel in gevangenschap houden? Mag
je wel vlees eten, is het niet beter om vegetariër te
zijn? En proefdieren, kan dat wel en hoe ver kan dat
gaan? Hoe denkt onze Kerk daar nu over? In de
nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk staat:
“God heeft het beheer over de dieren toevertrouwd
aan degene die Hij naar zijn beeld heeft geschapen.
Het is dus geoorloofd zich van dieren te bedienen om zich te voeden en te kleden.
Men mag ze tam maken, opdat ze de mens zouden helpen in zijn arbeid en zijn vrije
tijd. Als medische en wetenschappelijke proefnemingen op dieren binnen redelijke
perken blijven en bijdragen aan de zorg voor en het behoud van mensenlevens, zijn
ze moreel aanvaardbaar.” (CKK 2417)
In een ander punt zegt de Kerk dat men dieren niet mag laten lijden maar dat men
dieren ook niet mag vermenselijken in omgang en zorg, een dier blijft een dier.
“Dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen is in strijd met de menselijke
waardigheid. Eveneens is het onwaardig voor dieren buitensporig grote sommen uit
te geven, die beter besteed zouden worden om de menselijke ellende te verlichten.
Men mag van dieren houden; maar de genegenheid die alleen aan mensen toekomt,
mag men niet aan dieren verspillen” (CKK 2418)
In het leven moeten we sterk staan door ons Verrijzenisgeloof, dat we elkaar bij de
Heer eens zullen terug zien. Dat kan het verdriet bij een sterven enigszins
verzachten. Van dieren geloven we dat niet. Ik hoor wel eens mensen vragen: ga ik

mijn geliefde gestorven hond of poes in de Hemel ook terug zien? Dieren en mensen
zijn door God geschapen en hebben de levensadem gekregen. De mens is naar het
beeld en de gelijkenis van God geschapen, de dieren niet (ik weet dat sommigen daar
wel eens over twijfelen !). Uit deze gedachte geloven wij dat het leven van een dier
eindigt wanneer hun lichaam sterft. Een dier heeft – in tegenstelling tot de mens ‐
geen onsterfelijke ziel, voor een dier is het met de dood helemaal afgelopen.
Mogen deze gedachten ons goed laten omgaan met onze dieren.

Liturgische kalender
Zondag 28 september, Zesentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Echtpaar. Jan Hamers en
Hubertina Dols en de H.E.H. Deken Leo Dols als jaardienst (St.); OO. Gerard Luijten
en Louise Wagemans als jaardienst en schoonzoon Leo Lemmens; Arnold Kurvers en
Josephina Schols, zonen Jeu, Joke Martin en Winand; Leny Scholtens Haerden als
zeswekendienst (vw. Vriendin).
13.30 uur: H. Doopsel Kean In ’t Panhuis.
Maandag 29 september, H.H. Michaël, Gabriël en Rafaël,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Huub Cremers als jaardienst, kleinzonen Boet
en Lerôn.
Dinsdag 30 september, H. Hiëronymus,
08.30 uur: H.Mis; Dora van Luijk‐Verhuijzen.
Woensdag 1 oktober,
08.30 uur: H.Mis; Jan Hendriks.
Donderdag 2 oktober, H.H. Engelbewaarders,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Willem van Luijk.
Vrijdag 3 oktober, Eerste Vrijdag, H. Theresia van Lisieux,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H. Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Petrus Broers; t.i.v. Fam
Cortenraad.
09.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
Zaterdag 4 oktober, H. Franciscus van Assisi,
15.00 uur: H.Doopsel van Marie Penners.
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Fam. Jetten als jaardienst (St.); OO. Keulen‐
Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst (St.); Jaardienst Wil Hamers; Lies Hamers‐
Kurvers, Harrie en Miep; Gustaaf Krutzen‐Frissen als jaardienst.

Zondag 5 oktober, Zevenentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Guus Dols en Barbara
Widdershoven als jaardienst (St.); OO. Piet Bours en Maria de Esch als jaardienst
(St.); Echtpaar Frits Schols en Betty Rutten als jaardienst (St.); To Dols‐Hansen; Nic
Frijns; Harrie Wintraeken; Bert en Ron Corrent als jaardienst (St.); Louis Neis.
Maandag 6 oktober, H. Bruno,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings‐van Duinen; voor bijz.
intentie (gb); Annie Keulen‐Pelzers; Tiny Kneepkens‐Jennekens.
Dinsdag 7 oktober, O.L.Vrouw van de Rozenkrans,
08.30 uur: H.Mis; Martinus Raaijmakers.
Woensdag 8 oktober,
08.30 uur: H.Mis; Harry Kornips.
Donderdag 9 oktober, H. Dionysius,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor Sjoerd.
Vrijdag 10 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Theodorus Dernison.
Zaterdag 11 oktober,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.).

Zondag 12 oktober, Achtentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Cuijpers‐Dols als
jaardienst (St.).
Maandag 13 oktober,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Maria Keeris‐van Raaij.
Dinsdag 14 oktober, H. Callistus I, paus,
08.30 uur: Géén H.Mis!
Woensdag 15 oktober, H. Theresia van Avila,
08.30 uur: Géén H.Mis!

Donderdag 16 oktober, Verjaardag van de Zaligverklaring van Pater Karel (1988)
07.00 uur: Bid en wandeltocht langs veldkruisen t.e.v. Pater Karel
c.a. 10.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel einde wandel en bidtocht.
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor priesterroepingen.
Vrijdag 17 oktober, H. Margaretha Maria Alacoque,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Wim van den Berk.
Zaterdag 18 oktober, H. Lucas,
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Wil Cremers en Dieneke Heuts als
jaardienst (St.); Math den dekker als jaardienst (St.); Echtpaar Winand en Anna Neis‐
Willems als jaardienst (St.); Mia Bleeser‐Paas; OO. Schmeitz‐Schols; Marij Brands‐
Strouken; Bert van Wissen; Oo. Leo en Anneke Hamers‐Kurvers; Gerarda Hustinx‐
Damoiseaux en wederzijdse ouders; Nic Frijns; OO. Latten‐Baetsen en zoon Frits;
Herbert Rohs als jaardienst; Leentje Beckers‐Kurvers.

Bid‐Wandeltocht t.e.v. Pater Karel
Donderdag 16 oktober (voorheen Zaligverklaringdag) a.s. zal vanaf de Pater Karel
Kapel om 7.00 uur vertrokken worden voor de jaarlijkse Bidtocht door velden en
langs veldkruisen, bij een aantal van deze veldkruisen zal een tientje van de
rozenkrans worden gebeden. Wij bidden voor elkaars intenties.
De wandeltocht zal zo ongeveer 10 km lang zijn, waarbij ergens op ¾ een koffiestop
(op eigen kosten) zal worden ingelast.
We komen terug aan de Pater Karel Kapel, waar we afsluiten met een H. Mis voor de
intenties van de deelnemers.
Met deze tocht willen we op deze wijze de herinnering levend houden aan de dag
waarop Pater Karel werd Zalig verklaard in 1988, omdat deze datum terecht
overvleugeld is door de Heiligverklaringdatum maar evengoed niet in de
vergetelheid mag raken voor ons als trouwe vereerders!
Welkom aan alle goede lopers!

Overleden
5 september: Dhr. Frans Joseph Lodewijk (Louis) Neis, 85 jaar (Munsterhof)
9 september: Dhr. Johannes Joseph (Sef) Ronkaars (Burg. Donnersstraat)
Mogen zij rusten in vrede.

H.Doopsel
28 september: Kean In ’t Panhuis (Irenestraat)
4 oktober: Marie Penners (Groenstraat)
Proficiat met deze opname in de Katholieke Kerk.

Allerheiligen Allerzielen: vooraankondiging
Aangezien deze dagen juist in het weekend vallen dit jaar,

zal het als volgt gevierd worden:
Zaterdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen:
18.30 uur: Plechtige Meerstemmig‐gezongen Hoogmis.
Zondag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen:
08.30 uur: Gelezen Latijnse H.Mis (Ritus 1962) en aansluitend om c.a.
09.00 uur: Gelezen Latijnse H.Mis (Ritus 1962), aansluitend om:
10.00 uur: Plechtige Gregoriaans/meerstemmig gezongen Requiëmmis,
mede tot intentie van de overledenen van het voorbije jaar.
15.00 uur: Plechtig Lof waarin de namen van de overledenen van ’t voorbije jaar
worden genoemd en aansluitend zegening van de graven op het kerkhof.
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!

Misdienaars / acolieten
Zondag 28 september:
08.30 uur: Remco van Huijkelom.
10.00 uur: Loran Evers, Mark Trompetter, Chrétien Schalkx.
Zaterdag 4 oktober:
18.30 uur: Bert Hundscheid, Rens Verhaegh, Remco van Huijkelom.
Zondag 5 oktober:
08.30 uur: Daniël Sollet.
10.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Chris Verheugd.
Zaterdag 11 oktober:
18.30 uur: Thijs Hundscheid, Kay Verhaegh.
Zondag 12 oktober:
08.30 uur: Chrétien Schalkx.
10.00 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet.
Zaterdag 18 oktober:
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Michel Beuken.

Website
Op onze parochiële website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht
handig als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar
eens een kijkje op: www.sint‐pancratius.nl Welkom!
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt:
www.paterkarel.nl
Algemeen interessant Katholiek nieuws vindt u op: www.katholieknederland.nl

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: €. 7,00
voor weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.

