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WOORD VAN DE PASTOOR  
Tijdperk van verandering of verandering van 
tijdperk?  
Terwijl ik deze woorden neerschrijf, is Nederland 
getuige van vreselijke beelden in Ter Apel. De 
asielcrisis. Of moeten we spreken over het 
asielschandaal? Honderden mensen die buiten 
moeten slapen; mensen die leven te midden van 
afval, smerige toiletten… Niet zonder reden is Ter 
Apel het Lampedusa van Nederland genoemd of 
ook het Nederlandse Moria. Is dit niet een 
beschaafd land zoals Nederland onwaardig?  
 
Maar -wij weten het-  de asielcrisis is maar één van 
de velen. Ruim een half jaar geleden viel Rusland Oekraïne 
binnen. Een einde aan deze oorlog is nog lang niet in zicht. 
Dichter bij huis, in eigen land, zien we overal vlaggen op hun kop. 
Boze boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van de 
regering. Ondertussen worden onze boodschappen duurder en 
de maandelijkse energierekening is meerdere keren over de kop 
gegaan. Naast dit alles horen wij over ecologische- en 
klimaatzorgen. We merken het ook. Denk maar aan de hoge 
temperaturen van de afgelopen weken, de schaarste aan water. 
Zal er voor de komende generaties nog een leefbare wereld zijn?  
En terwijl de problemen groeien en groeien lijkt de politiek 
machteloos in het vinden van een oplossing. Genoemde crisissen 
zijn vaak onderwerp van politieke tegenstellingen waarbij voor- 
en tegenstanders lijnrecht tegen over elkaar staan en een 
oplossing vaak uit het vizier blijft.  
Ook als Kerkgemeenschap worden we geconfronteerd met vele 
vragen en noden waar niemand een pasklaar antwoord op kan 
bieden. Jaar na jaar zien we het aantal kerkgangers slinken. 
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Corona heeft uiteindelijk overal in ons land gezorgd voor een 
flinke daling van het kerkbezoek. Wie dacht dat mensen in crisis 
naar kerk en geloof zouden teruggrijpen, had het mis. Parochies 
krijgen vandaag steeds meer te maken met een uitdunnend 
priester- en vrijwilligersbestand. De vele kerkgebouwen worden 
te duur om te onderhouden. Met hen slepen we de last van het 
verleden mee maar tegelijk hebben we behoefte aan lokale 
verankering en nabijheid waarbij we onze kerk in de buurt liefst 
niet zien verdwijnen. Veel methoden, structuren en ook 
gebouwen die in het verleden hun dienst hebben bewezen 
dienen we grondig te herdenken, te hervormen of zelfs te laten 
varen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kortom: we leven in een tijd vol veranderingen. Hebben we niet 
het gevoel dat er veel moet veranderen om onze wereld, om de 
mensen die onze planeet bewonen en onze planeet zelf, 
toekomst te bieden? Sterker nog: beleven we een tijdperk van 
veranderingen of een verandering van tijdperk?  
Wie een beetje historisch en filosofisch gevoelig is, weet dat elk 
tijdperk van voorbijgaande aard is. En toch ook weer niet. 
Tijdperken volgen elkaar op tegen de eeuwige achtergrond van 
existentiële vragen die nooit voorbijgaan en die zich centreren 
rond drie items: wereld, mens en God. Het is duidelijk dat we 
vandaag anders kijken naar de wereld, de mens en God dan 
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pakweg een halve eeuw geleden. Tevens is het nog onduidelijk 
hoe we er dan precies naar kijken. Stilaan ervaren we wel dat we 
er niet komen door alleen maar te streven naar puur technische 
oplossingen. Dreigen we niet versplinterd te geraken en verloren 
te lopen in de vele specialiteiten? We hebben ook geleefd in de 
illusie dat informatie ons voldoende greep op het leven zou 
geven. Maar wat is dat eigenlijk: leven? En welke informatie heb 
je daarvoor nodig? Waar gaat het eigenlijk naartoe met onze 
planeet, ons “gemeenschappelijk huis”, terwijl de hele wereld 
geopolitiek aan het verschuiven is? Minder dan ooit slagen we 
erin om alles samen te denken, samen te beheren. “De anderen” 
die ons omringen boezemen ons gemakkelijk angst in. We zien in 
hen te weinig “gelijken”, broeders en zusters. “Fratelli Tutti”, om 
het te zeggen met de laatste encycliek van Paus Franciscus.  
Meer dan ooit lijken we nood te hebben aan gemeenschappelijke 
antwoorden op universele vragen.  
 

Eén van die vragen is precies 
de zin van het leven. Die vraag 
is onderliggend aan al wat we 
doen, denken en voelen. Wie 
geeft er antwoord op?  
Als kerkgemeenschap 
beschikken we over mooie 
kerken. Regelmatig ontmoet ik 

er mensen die zomaar binnenlopen, een kaarsje opsteken. Het 
zijn vaak geen vaste kerkgangers. In gesprek wordt duidelijk dat 
de ruimte voor hen een uitnodiging is om even stil te staan… Een 
kerk is geen neutrale ruimte, maar een plaats die velen inspiratie 
kan bieden. Een plaats waar we ons eigen hart kunnen vinden en 
horen, waar we ons bewust worden dat wij niet God zijn en nog 
minder God moeten spelen. Dat bevrijdt. Een stap opzij kunnen 
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zetten voor wie of voor wat groter is dan wijzelf is een 
bevrijdende nederigheid. Onszelf niet de redder van de wereld 
wanen helpt om ons gedragen te weten, ook in moeilijke 
omstandigheden. We ontvangen dan een zekere inwendige rust, 
ondanks de drukte en al het dringende. Het helpt om de realiteit 
en onze bekommernissen te relativeren. Zo ontstaat er ruimte 
tot ademen.  
Laat ons samen “open-minded” zijn voor elkaar en naar de 
toekomst toe. Als gelovigen zeggen we: naar Hem die onze 
toekomst is. Laat ons samen, in wederzijds respect, verder 
werken aan het welzijn van allen. Met een luisterend hart en 
vertrouwend op de toekomst, want we dragen elkaar en we 
worden gedragen.                                            Pastoor David Lebrun 
 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE 

Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op       
h   hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten.  
 
 

Nieuwe bestuursleden nodig 
In de vorige ontmoeting was al aangegeven dat 
Bert Leijtens na 9 jaar trouwe dienst terug zou 
treden als penningmeester in het bestuur van de 
Parochie Heilige Augustinus. Op woensdag 6 juli 
heeft het bestuur daarom onder genot van een kopje koffie en 
een gebakje afscheid genomen van Bert en zijn vrouw. Ook hier 
willen wij nogmaals onze dank aan Bert aangeven voor zijn vele 
jaren goed werk. Peter van Drunen heeft de functie van 
penningmeester op zich genomen totdat er een nieuwe 
penningmeester is gevonden. Positieve gesprekken hierover met 
een hele goede kandidaat hebben ondertussen plaatsgevonden 
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en wij hopen binnenkort de naam van onze nieuwe 
penningmeester bekend te kunnen maken. Naast de 
penningmeester zal Tiny van der Heijden, zoals ook eerder 
aangegeven, ondersteuning blijven geven aan het financiële 
team. Binnenkort zal het bestuur ook afscheid nemen van Margo 
Fokker-Scheepens die nu verantwoordelijk is voor vrijwilligers en 
diaconie, omdat zij heeft aangegeven de 
bestuurswerkzaamheden niet meer te kunnen combineren met 
privé. Ook van Margo zal het bestuur natuurlijk op een passende 
mooie manier afscheid nemen na haar inzet voor de parochie. 
Het zal duidelijk zijn dat wij geïnteresseerd zijn om met mensen 
in contact te komen die mogelijk bereid zijn om een rol in het 
bestuur te willen vervullen. Graag willen wij met deze mensen in 
gesprek komen en eventuele vragen beantwoorden. Schroom 
alsjeblieft niet om contact met ons op te nemen. 

 
Vervangen orgel Vlijmen 
In de bestuursvergadering van eind juni is besloten over het 
onderhoud en reparatie van een orgel dat ons door een 
parochiaan is geschonken. Het betreft een zogenaamde Viscount 
Unico Sonus 40 voor de experts en 
geïnteresseerden. Het orgel heeft de mogelijkheid 
om luidsprekers aan te sluiten. Ondertussen heeft 
het onderhoud plaatsgevonden en zijn de kleine 
reparaties uitgevoerd. Een test van de luidsprekers 
op het nieuwe orgel in de kerk in Vlijmen was erg 
succesvol. Omdat de kosten van de twee extra 
luidsprekers zeer acceptabel waren is besloten tot 
aanschaf. Wij hopen dat het orgel plus 
luidsprekers snel door iedereen kan worden 
beluisterd. Een mooi argument om eens een keer 
extra naar de mis in Vlijmen te komen. 
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Adviesraad toekomst Parochie Heilige Augustinus 
In de vorige Ontmoeting hebben we bericht over de geslaagde 
informatieavonden over de toekomst van onze parochie die we 
afgelopen maart in respectievelijk Haarsteeg, Nieuwkuijk en 
Vlijmen hebben gehouden. Met betrekking tot de toekomst van 
onze parochie staan twee doelen centraal die we in combinatie 
willen blijven nastreven; 

• Hoe houden we een actieve levendige geloofsgemeenschap, 
die voorgaat in het geven van inspiratie vanuit het geloof en die 
relevant blijft voor mensen? 

• Hoe zorgen we voor een gezonde financiële huishouding van 
onze parochie waarin inkomsten en uitgaven in blijvend goede 
verhouding staan? 

 
Het kerkbestuur heeft in de vorige Ontmoeting ook 
aangegeven een adviesraad op te willen richten die het 
bestuur gaat adviseren over wat de parochie zou 
kunnen doen om de financiële huishouding van de 
parochie naar de toekomst toe gezond te houden. 
Daarbij is nadrukkelijk gevraagd naar parochianen met 
interesse om zitting te nemen in deze adviesraad. 
Het bestuur is blij dat meerdere parochianen zich hebben gemeld 
en dat de adviesraad ondertussen is samengesteld. Op 14 
september is er een startbijeenkomst van de adviesraad met 
Pastoor David Lebrun en de vice-voorzitter Taco Douma. Het zou 
mooi zijn als we voor het eind van oktober tot adviezen kunnen 
komen. Natuurlijk zal het bestuur u over de voortgang van dit 
proces blijven informeren. 
 
  Taco Douma, vicevoorzitter 
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DANKWOORD 
In het weekend van 25 en 26 juni (St.Jansdag) 
mochten wij aandacht besteden aan het werk van 
onze oud-pastoor Jesudoss in India, en aan het 
bijzondere project dat wij dit keer hebben 
geadopteerd: het herstel van een basisschool in 
het dorp Kottaiyur, en aanschaf van noodzakelijk 
materiaal voor die school. De collectes brachten 
het mooie bedrag van 646 euro op, er kwamen extra giften van 
200 euro, en er kwam nog het bedrag dat de vormelingen en 
communicantjes hebben bijeengebracht, 285 euro.  Een heel 
mooi startbedrag om Jesudoss en zijn collega's met dit project te 
helpen. Namens hen, en de mensen in India, heel hartelijk dank 
voor dit mooie resultaat! Uiteraard gaat het steunen van 
studenten, vanuit het studiefonds ook gewoon door. Wij zijn 
naarstig op zoek naar nieuwe donateurs, om kansarme jongeren 
de mogelijkheid te geven te studeren en aan de slag te kunnen 
voor hun medemensen.  Voor een tientje per maand neemt u al 
een student "aan de hand".  Maar elke donatie is natuurlijk 
welkom!  Bezoek onze website : www.vriendenkringfrjesudoss.nl  
voor alle informatie. Nogmaals:  hartelijk dank !  
Namens De Vriendenkring van father Jesudoss, Alfons Hermans. 

 
 
MEDEDELINGEN 
 

Allerheiligen 2022 
Op Allerheiligen gedenken we allen die in de geest van Jezus 
gewerkt hebben aan een betere wereld. Ze straalden iets uit van 
Gods heelheid. Zijn liefde werd in hen tastbaar. Na hun dood 
werden ze erkend als "richtingwijzers" voor de weg die we mogen 
gaan. Naast deze erkende heiligen, gaat het ook om vele 

http://www.vriendenkringfrjesudoss.nl/
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'onbekenden'; om gewone mensen die, op hun eigen wijze, groot 
zijn geweest. Nu zijn ze ten volle thuis gekomen in het goddelijke 
licht en spreken voor ons ten beste. Op dinsdagavond 1 
november vieren we Eucharistie bij gelegenheid van het feest van 
Allerheiligen in de kapel van het Sint Janshof om 19.00 uur.  

 
Allerzielen 2022 
Met Allerzielen gedenken we allen die ons zijn voorgegaan, in het 
bijzonder zij die ons in het afgelopen jaar ontvielen. We staan stil 
bij wie ze waren en wat ze voor ons 
betekenden. We gedenken onze 
overledenen tijdens een 
eucharistieviering op: 
Zaterdag 29 oktober: 
19.00 uur Haarsteeg   
Zondag 30 oktober: 
09.30 uur Nieuwkuijk  
11:00 uur Vlijmen  
 
 
Zegenen van de graven  
Op woensdag 2 november zal pastoor 
Lebrun op de verschillende kerkhoven aanwezig zijn om graven te 
zegenen. 
De tijden zijn: 
• van 13.30 tot 14.00 uur in Vlijmen 
• van 14.15 uur tot 14.45 uur in Haarsteeg 
• van 15.00 uur tot 15.30 uur in Nieuwkuijk 
Telkens wordt er begonnen met een korte gebedsstonde bij de 
afscheidsplek, waarna vervolgens op verzoek van nabestaanden 
particuliere graven gezegend kunnen worden. 
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Aanmelden Eerste Heilige Communie of Vormsel 
Ook dit jaar kunnen kinderen zich weer 
aanmelden voor de Eerste Heilige Communie of 
het Vormsel. Diaken Alfons Hermans heeft de 
scholen bezocht en de brieven uitgedeeld. 
Mocht u geen brief ontvangen hebben of mocht 
uw kind buiten onze parochie op bijzonder 
onderwijs zitten, kijk dan op onze website of 
neem contact op met ons secretariaat.  
 
Gezinsvieringen 

Uiteraard zullen er ook dit nieuwe werkjaar 
weer een aantal gezinsvieringen worden 
georganiseerd voor de jeugd van onze 
parochie. De eerste gezinsviering vindt 
plaats op zondag 2 oktober om 11.00 uur 
in Vlijmen. Aansluitend vindt er een leuke 

activiteit voor families plaats. U leest er alles over verderop in dit 
blad. We hopen veel gezinnen te begroeten! 
 
Uw advertentie in de Ontmoeting? 
Er is plaats vrijgekomen voor twee advertenties in dit blad.  
De Ontmoeting verschijnt 4 keer per jaar en wordt onder een 
groot aantal parochianen verspreid. Wilt u of uw bedrijf op deze 
manier adverteren en zo een groot aantal mensen bereiken? 
Voor slechts 60 euro per jaar kan uw advertentie op de kaft van 
dit blad prijken! Wanneer u interesse heeft, neem dan contact op 
met het secretariaat. 
 
Inloopkoffie 
De werkgroep Inloopkoffie en de gastdames blijven enthousiast. 
Bij elke bijeenkomst wordt er volop gebuurt. Er vinden leuke, 
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nieuwe ontmoetingen plaats en na afloop is er een gevoel van: 
“Hé, een gezellige middag gehad. En laten we het daar nu  
voor doen! IEDEREEN IS WELKOM van 14.00 – tot 16.00 uur. 
Vlijmen 5 oktober in de Lantaarn, Haarsteeg 2 november in 
parochiezaaltje, Nieuwkuijk 7 decembeer Patronaat  

 

LIEF EN LEED: 
Door het doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen:   
19 juni Vlijmen Matthias Jonkman  
19 juni   Vlijmen Joeri Jonkman  
17 juli Vlijmen Rosalie Dumont  
07 aug Vlijmen Gina Keerssemeeckers  
04 sept  Vlijmen Jamie van Esch  
04 sept  Vlijmen Lizzy Boelen  
Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin. 
 
Huwelijk 
22 juli Haarsteeg Sharon Timmermans en Jeffrey Jonkers  
Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen. 

 
Uitgedragen vanuit onze kerken: 
13 juni  Vlijmen Qrien Thiele – Houdijk  87 jaar  
14 juni  Haarsteeg Marie van der Lee – Fitters   97 jaar  
24 juni Vlijmen  Sjaan Pijnenborgh – Kuipers   84 jaar  
08 juli Haarsteeg Jan Verboord   72 jaar  
11 juli Vlijmen Cees Kivits    88 jaar  
 
Begeleid door een gebed van de kerk. 
22 juli  Vlijmen Mientje Smits – van Sprang  84 jaar  
 
Mogen zij rusten in Gods vrede. 
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FAMILIEMOMENTEN  

 

 
 

 

 

Nieuw: Familiemomenten In dit nieuwe schooljaar ’22-’23 
organiseert de Parochie Heilige Augustinus vier familie -
momenten. Dus speciaal voor ouders, kinderen, oma’s, opa’s, 
tantes en ooms… Zo kunnen we elkaar regelmatig ontmoeten en 
is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan. 

Achtergrond Iedereen wordt geboren en groeit op in een familie. 
Thuis en in de familie leer je wat in het leven van mensen echt 
van waarde is. Iedereen zoekt hoop en rust en daarvoor kun je in 
de kerk terecht. Je krijgt er ‘voeding’ om je weg in het leven te 
gaan. Dat is hard nodig, juist nu de wereld voortdurend in crisis 
lijkt te zijn. 

Activiteiten Onze parochie wil families ontmoeten, samen vieren 
en samen bouwen aan een nieuwe toekomst. Elke familie kan 
zijn eigen momenten kiezen en hierbij een rol spelen. Kijk 
regelmatig op de website voor de data van de activiteiten of 
achter in de kerk. Je bent vrij om te kiezen wat bij jullie past. 
Contact Voor contact verwijzen we naar het 
parochiesecretariaat: secretariaat@augustinus-parochie.nl  
Tel: 073-5112215                                        De gezinswerkgroep  

mailto:secretariaat@augustinus-parochie.nl
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HEB JIJ IETS VAN FREDERICK?  
Als ik dit schrijf loopt de vakantie naar een einde. De schoolpoort 
gaat weldra weer open. Verschillende mensen hoorde ik de 
afgelopen tijd zeggen: “Wat is de vakantie weer voorbij 
gevlogen”. Goed om je eens te vraag te stellen wat de vakantie 
voor jou betekend heeft. Ik hoor mensen na een vakantie zeggen: 
“We kunnen er weer tegen.” Ik hoop dat dit gevoel ook bij u 
aanwezig is. Hoewel het misschien voor sommige mensen niet 
altijd even gemakkelijk is, is het toch belangrijk om regelmatig 
iets van vakantie in je leven in te bouwen, momenten van 
herbronnen en even gas terugnemen, van even rustig aan doen, 
even iets anders doen en jezelf hervinden, momenten van 
bijzondere aandacht voor je band met God en je medemensen.  
Ik las onlangs een mooi verhaal wat daarbij aansluit, het verhaal 
van Leo Lionni over Frederick.  
 

 
Frederick is een veldmuis, die met drie andere muisjes woont bij 
een oude muur. In de zomer werken de muizen dag en nacht om 
voedsel bijeen te brengen voor de wintermaanden. Ze sjouwen 
met graan en maïs en nootjes. Alleen Frederick niet, die ligt vaak 
op zijn rug te luieren. "Moet jij niet werken?" vragen de andere 
muisjes. "Ik verzamel zonnestralen voor de winter", zegt 
Frederick, "ik verzamel kleuren voor de donkere maanden".  
Toen de muizen moe werden en nog eens Frederick vroegen of 
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hij niet kwam helpen zei Frederick, vlak voor hij in slaap viel:  
"Ik verzamel woorden". Toen werd het winter. Het werd koud en 
er viel veel sneeuw. De muizen aten hun voorraden op. 
Langzaam raakten de graan- en maïskorrels op, maar buiten was 
het nog koud en donker. De muizen werden steeds stiller. Toen 
stond Frederick op. Hij begon te vertellen over de warme 
zonnestralen, over het rood van de bessen, en het blauw van de 
korenbloemen, en hij maakte een gedicht over de lente die zou 
komen. De andere muisjes kregen het warm van binnen toen ze 
hem hoorden, en ze begonnen te klappen: "Je bent een dichter 
Frederick, dankjewel voor je mooie woorden." En zo bleven ze 
leven tot de lente kwam. Zo zie je maar dat rust en genieten 
zeker zo belangrijk zijn als hard werken en zorgen. 
 
Dit verhaal mag ons de vraag stellen: welke stralen heb ik in de 
afgelopen tijd opgedaan om van te leven als het in mijn leven 
winter wordt? Welke rijkdom heb ik in de afgelopen vakantietijd 
bij elkaar gesprokkeld waarvan ik kan leven wanneer het kil of 
donker wordt in mijn leven?  Een mooi nieuw werkjaar voor 
allen, onder Gods Zegen.                        Pastoor David Lebrun 
 
OVER JEUGD EN TOEKOMST...  
Met de nieuwe werkgroep familiepastoraat/gezinsvieringen 
wordt druk gewerkt aan een prachtig programma voor komend 
werkjaar. Grote activiteiten als op 2 oktober (zie midden van dit 
blad), maar ook deel-acties voor aparte groepen. Naast 
communicanten en vormelingen,  de peuter/kleuter groep, de 
tussengroep (groep 5 tm 7) en de tieners. Steeds ook samen met 
de ouders. Tevens willen wij de jonge ouders in onze parochie 
gaan benaderen en enthousiasmeren. Voor de tieners liggen er 
reeds plannen voor PLEXAT naast de gezellige bijeenkomsten,  
ook een actie (goede doel), escape-church, nacht-zonder-dak, 
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graffiti, film enz. Vanaf 12 september gaat de diaken weer 
bezoekjes brengen aan de basisscholen voor de aanmelding van 
communie en vormsel. Bij het vormsel is er zelfs een voor-

inschrijving bezig 
die al 9 
vormelingen heeft 
opgeleverd. Wij 
hopen uiteraard op 
veel vormelingen, 
omdat wij dit 
sacrament heel 
belangrijk vinden.  

Deze kids leren hier om samen met Jezus,  goede keuzes te 
maken in hun leven. Dat daarbij het voorbereidingsjaar een heel 
spannend, boeiend, leerzaam en actief jaar is, is mooi 
meegenomen. Aanmelden kan straks met de formulieren die op 
school worden uitgereikt, maar ook rechtstreeks bij het 
secretariaat of de diaken. Daar kunt u een formulier opvragen en 
invullen. Wij hebben er erg veel zin in! Op naar een mooi, actief 
en bijzonder jaar vol ontmoeting.              Diaken Alfons Hermans 
 
Getuigenis van een vormeling:  
'Ongeveer een jaar geleden vroeg oma mij of ik mijn vormsel 
wilde doen. Ik vroeg haar wat ze bedoelde. Mijn oma heeft toen 
uitgelegd wat het vormsel inhoudt. Aan de ene kant wilde ik het 
heel graag, mijn vormsel doen, maar aan de andere kant 
twijfelde ik. Oma vertelde mij dat er in het jaar voorafgaand aan 
het vormsel veel bijeenkomsten en activiteiten zouden zijn, 
waardoor ik zou kunnen ontdekken of de weg van Jezus bij mij 
past of niet. Wanneer het niet fijn voelde mocht ik ieder moment 
stoppen. Sindsdien heb ik veel geleerd. De gesprekken, de 
speurtochten, de kerk, de 40 days challenge en de power of fire. 
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De activiteiten waren niet alleen spannend, maar ook erg 
leerzaam. Ik heb leren praten met God en Jezus en voel me daar 
fijn bij. Ik heb ook fijne vrienden gemaakt en ben dankbaar voor 
alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is en dat ik nu in volle 
overtuiging mijn vormsel heb mogen doen.' 

 
 

VACATUREBANK VRIJWILLIGERS  

 
 
 
 
 

vacaturebank vrijwilligers september 2022 
functie uitleg geloofskern 

acolieten een acoliet is een volwassen 
misdienaar. 

In Nieuwkuijk 
willen we heel 
graag assistentie 
hebben voor de   
uitvaartdienst. 

bestuurslid 
vrijwilligers en 
diaconie 

In het kader van opvolging in 
2023 uitvoering geven aan 
het vrijwilligersbeleid en 
diaconie (dienstbaarheid) 
 

bestuurslid voor 
parochie heilige 
Augustinus 

VOB 
 

VOB staat voor vrijwilligers 
op bezoek bij parochianen. 

voor heel de 
parochie heilige 
Augustinus 

Werkgroep 
Zorgfonds 
Vlijmen 

Doel is om extra aandacht te 
schenken aan vrijwilligers bij 
bijzondere gebeurtenissen 

Nu voor 
Zorgfonds 
Vlijmen 
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Met regelmaat leest u in De Ontmoeting de vraag om nieuwe 
vrijwilligers. Gelukkig wordt er ook op gereageerd.  
Daar is het bestuur heel blij mee.  
In diverse werkgroepen hebben we ruimte voor nieuwe 
vrijwilligers.  
Daarom willen we in iedere Ontmoeting de vacaturebank 
plaatsen. Wie weet is het iets voor u? Over de verschillende 
taken valt veel te vertellen. 
Wilt u meer weten?  Dan kunt u informatie inwinnen op het 
parochiesecretariaat (elke werkochtend 073 5112215).  
Natuurlijk willen we ook in een gesprek  informatie  geven. Op 
onze website www.augustinus-parochie.nl kunt u onder het 
kopje “parochie” alles lezen over vrijwilligers en diaconie.   

 

 

http://www.augustinus-parochie.nl/
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BEZINNING - vrij naar Ida Guetens 
Loslaten is,  
bevrijd van elke kramp, 
in je verantwoordelijkheid gaan staan.  
 
Loslaten is 
bewegen op eigen kracht, 
ten volle zijn wie je bent, 
je bevrijden van bezitterigheid en van bezit zijn. 
 
Op dat fundament - zegt Jezus,  
kun je een stevig bouwwerk optrekken, 
verbondenheid met Hem aangaan. 
 
Leer mij, Heer, 
mijn verkrampte zekerheden los te laten, 
mijn veiligheden, mijn vanzelfsprekendheden. 
 
Leer mij, Heer, 
mij los te maken van hen die mij willen vasthouden, 
van hen die ik wil vasthouden uit traditie, uit ambitie, 
omdat ze mij laten dromen en verwachten. 
 
Leer mij, Heer, 
dat loslaten geen weggooien is, 
geen onderspitten, geen negeren. 
 
Ik wil met open handen leven, Heer, 
handen die kunnen ontvangen, 
handen die kunnen bevrijden, 
handen die kunnen vrijlaten, eerbiedig 
iedereen en alles in hun waarde latend. 
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Kinderpagina 
     Hoe verslaat David de reus Goliath? 
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CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ: 

Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u 
contact opnemen met ons secretariaat. Het 
secretariaat is op werkdagen geopend tussen 
09.00 uur en 12.30 uur.  
 

Adres:  Pastoriestraat 15, Vlijmen 
E-mail:  secretariaat@augustinus-parochie.nl 
Telefoon:  073-5112215 
Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze 
website: www.augustinus-parochie.nl. 
 
Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting: 
18 november 2022. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden 
artikelen in te korten in verband met de beperkt beschikbare 
ruimte.  
 
Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor 
intenties, kerkbijdrage enz. : 
Vlijmen:  NL86 RABO 0154792950 
Haarsteeg: NL80 RABO 0154714003 
Nieuwkuijk:  NL94 RABO 0136501710 
Vliedberg: NL28 RABO 0136590683 

mailto:secretariaat@augustinus-parochie.nl
http://www.augustinus-parochie.nl/

