
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Neem de tijd 

ja neem 40 dagen de tijd 

Neem de tijd 

om met mensen samen te 

zijn en te voelen: 

'We hebben elkaar nodig'. 

Neem de tijd 

om een blik op de wereld 

te werpen en te voelen: 

'We hebben elkaar nodig'. 

Neem de tijd 

om oog in oog met God 

samen te zijn 

en te voelen: 

'we hebben elkaar nodig'. 

Ja neem de tijd, 

wel 40 dagen lang 

om te voelen: 

'Ik leef en Hij leeft in mij'. 

Toon Vandeputte 

Woord van de pastoor 

Carnaval komt eraan. “Verleg oe 
grenzen”, is het thema in de kerk. 
Een mooie insteek aangezien de 
verschillende carnavalsverenigin-
gen hun grenzen moeten verleg-
gen om bij de ‘ander’ carnaval te 
vieren. Mooi dat het zo samen kan 
gaan. Maar het is ook in de vasten-
tijd waar we echt leren onze gren-
zen te verleggen. Elke mens stelt 
ergens grenzen aan zijn naasten-
liefde. Je kunt niet alles en dat is 
normaal. Echter, de vastentijd is er 
juist als een tijd om ons te prikkelen 
toch net even iets verder te gaan in 
onze liefde voor God en de naaste. 
Om het belangrijkste in het leven 
goed ‘vast’ te houden moeten we 

soms ‘vast’-en. Laat dit goede gebruik niet ‘los’ maar houd het vast als een 
kostbare zaak en kijk wat je concreet kunt doen in de 40 dagen als voorberei-
ding op Pasen. Als je vooraf aan een lekkere feestmaaltijd niet gaat snacken 
heb je extra honger bij het feest en wordt het dus extra genieten. Zo is het ook 
spiritueel gezien met Pasen. Alvast een deugddoende carnaval en 40-dagentijd 
gewenst. 
                                                                                Pastoor Dieter Hedebouw 

Oproep vrijwilligers 
 

We zijn op zoek naar een postbezorger voor de Fitissingel in de Heiakker. Het 
gaat om 119 adressen. Het is handig als u zelf in de wijk woont. Meer informatie 
verkrijgbaar via het Parochiecentrum: 0493-312486. 

 

Carnavalsmis in de St. Jozefkerk  

zondag 19 februari 2023 om 09:30 uur 
 

Eindelijk het kan weer……. De carnavalsverenigingen de Heikneuters, de Hel-
levègers, de Peelstrekels en de Pottenbakkers zullen met hun gevolg de kleur-
rijke basis vormen voor de Carnavalsmis die dit jaar voor de 1e keer wordt voor-
gegaan door Pastoor Dieter Hedebouw.  

Alaááááf……dat belooft wat!!! 

 

Carnavalskoor  
 

U kunt weer meezingen….. Er is dit jaar één repetitie. Op dinsdag 14 februari 
van 19:15 uur- 20:30 uur repeteert CANDIDO met het Carnavalskoor in het 
Parochiecentrum, Visser 2. Ingang op het einde van de parkeerplaats naast de 
Nieuwenhof bij de grote 2 en de grijze deur. Graag vooraf aanmelden bij het 
Parochiecentrum: 0493-312486 of info@heiligewillibrorddeurne.nl.  
In het Parochiecentrum is het lekker warm. 
 

Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar geven wij u de gelegenheid om een fraaie huispaaskaars te bestel-
len. Op de kaarsen staat de feniks die beschouwd wordt als symbool voor de 
verrijzenis en de overwinning van de dood. Het symbool vertegenwoordigt te-
vens wedergeboorte, onsterfelijkheid, genade en deugd.  
 
U kunt uw huispaaskaars(en) tot en met woensdag 15 maart  
bestellen via het formulier op de website. Wij bieden de kaars  
aan in twee afmetingen: 20 cm. hoog (€ 15,00) of 30 cm. hoog  
(€ 30,00). Aan het einde van het formulier kunt u uw bestelling  
meteen betalen via iDEAL. Lukt het niet om via het formulier  
de kaars te bestellen, dan kunt u ook bij het Parochiecentrum  
terecht en de kaars contant betalen. 
 

In de week voor Pasen kunt u uw gezegende huispaaskaars  
op maandag-, dinsdag- of woensdagmorgen tussen 09:00 en  
12:00 uur ophalen bij het Parochiecentrum, Visser 2. Neem  
een tasje mee want de kaarsen zijn niet verpakt.  
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Parochiecentrum Visser 2,  

5751 BL Deurne, 0493-312486 
open op werkdagen 9.00-12.00 uur 

info@heiligewillibrorddeurne.nl 
www.heiligewillibrorddeurne.nl 
IBAN: NL56 RABO 0148 1912 82  

t.n.v. Parochie Heilige Willibrord Deurne  

 

 



Mensen onder ons 
 

Bij de bron 
 

gedoopt werden: 
 

Denise Kuijpers 
Jan Eevers 

 

In uw hand 
 

We vierden hun leven 
en gaven uit handen: 

 

Harry Joosten,  
81 jaar, Torenstraat Deurne 

Jan van Mullekom, 
87 jaar, Dorpsstraat Neerkant 

Annie Aarts-Rots 
84 jaar, De Nieuwenhof Deurne 

Sjef Gijsbers, 
85 jaar, Veendijk Deurne 

Jan Welten, 
82 jaar, Hoofdstraat Liessel 

Frans van de Kerkhof, 
91 jaar, Molenlaan Deurne 

Henk Versteeg,  
76 jaar, Molenstraat Deurne 

Nolda van den Broek-Munsters, 
88 jaar, Jagerweg Deurne 
Ria Smeets-Coopmans, 

85 jaar, Crobachplantsoen Deurne 
Fie Seijkens-van de Mortel, 
93 jaar, Nieuwstraat Liessel 

Martien van Rixtel, 
75 jaar, Hoofdstraat Liessel 

Annie Kluijtmans-Geris, 
89 jaar, Imkerweg Helenaveen 

Cor Mennen, 
86 jaar, Hulsbos Liessel 
Miet Leijssen-Goossens, 

86 jaar, De Pannehoeve Helmond 
Bep Prinse-Kuipers, 

90 jaar, De Paast Meijel 
Thea Steeghs-van Lier, 
86 jaar, Sint Jozef Meijel 

Kees Vreenegoor, 
99 jaar, de Nieuwenhof 
Mia Adriaans-Aldenzee 

88 jaar, Oude Vreewijkseweg Deurne 

Bert Steevens, 
85 jaar, Helmondseweg Deurne 

Theo Willems, 
77 jaar, Haageind Deurne 

Pierrot Leimberger, 
59 jaar, Fitissingel Deurne 
Ria Hoeben-van Heugten, 

90 jaar, Pater Aartsplein Liessel   
 

 

Voedselbank Deurne 
 

Namens de Voedselbank héél har-
telijk dank voor de gulle giften die in 
de adventstijd en met de kerstcol-
lecte binnengekomen zijn 

Dankjewel ! 
 

 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk Deurne  
 

Op zondag 12 februari 2023 zingt koor Korale 
uit Aarle-Rixtel motetten en madrigalen tijdens 
de concertcyclus om 16:00 uur.  
 

Op vrijdag 17 maart 2023 is er om 15:00 uur een liederenprogramma tijdens 
de seizoenswisseling. 

 

Tarieven vanaf 1 januari 2023 
 

Intentie (door de week en in het weekend) € 12,50 
Doopviering € 60,00 
Eerste communie en vormsel € 60,00 
Huwelijksviering €  430,00 
Jubileumviering € 325,00 
 

Avondwake (zonder uitvaart)* € 275,00 
Uitvaart (eucharistie, woord- en communieviering,  
gebedsviering, crematiedienst) incl. absoute € 545,00 
Begeleiding bij begrafenis/crematie buiten de parochie na  
viering in de kerk € 120,00 
*Wanneer gekozen wordt voor een avondwake i.c.m. een  
uitvaart, worden geen extra kosten voor de avondwake in  
rekening gebracht. 
 

Begraven 1e periode van 20 jaar* 
Grafrechten 1 overledene € 480,00 
Grafrechten 2 overledenen boven elkaar € 720,00 
Grafrechten 2 overledenen naast elkaar € 960,00 
Onderhoudsbijdrage € 760,00 
 

Verlenging voor 10 jaar* 
Grafrechten 1 overledene € 240,00 
Grafrechten 2 overledenen boven elkaar € 360,00 
Grafrechten 2 overledenen naast elkaar € 480,00 
Onderhoudsbijdrage € 380,00 
* geldt voor de parochiebegraafplaatsen (dus niet Jacobshof) 
 
Alle graven worden ‘dubbeldiep’ gegraven, zodat altijd een bijzetting kan 
plaatsvinden. Waar dit nog niet was, is er voortaan wel een verschil in de tarie-
ven als er één of twee overledenen (boven elkaar) begraven zijn. Voor een 
urnengraf/columbarium wordt hetzelfde grafrecht als voor een begraving bere-
kend. 
Verlenging voor 10 jaar is gebruikelijk. Langere of kortere termijnen zijn ook 
mogelijk na een schriftelijk verzoek aan het parochiebestuur. 
Bij bijzetting start een nieuwe periode van 20 jaar onder verrekening van de 
nog niet verstreken jaren van de oorspronkelijke grafrechten. 
Een kindergraf is voor overleden kinderen tot en met 12 jaar, het tarief is 50% 
van alle kosten.  
De kosten voor het delven van het graf worden door de firma Van Kessel recht-
streeks gefactureerd aan de nabestaanden dan wel aan de betreffende uit-
vaartverzorger. 
 

Kerkbalans 
 

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. 
Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als parochie Heilige 
Willibrord Deurne weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een 
plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. 
Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor 
mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.  
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud 
te geven. 
 

Daarom vragen wij u graag een bijdrage voor onze parochie.  
U kunt deze overmaken op NL56 RABO 0148 1912 82  
t.n.v. Parochie Heilige Willibrord Deurne.  
Hartelijk dank! 
 


