
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Ze betreden in mineur 

de rustplaats van de Heer 

daar waar de geur van 

de dood nog is, 

maar waar de doeken 

doelloos liggen…. 

 

En hoe ze ook zoeken 

Hem vinden ze niet…. 

Dan klinkt, stilaan, 

een jubellied: 

“Het graf is leeg; 

De Heer is opgestaan!” 
 

 
 

Woord van de pastoor 

En? Hoe gaat het met uw vasten-
puntjes? Heb je er enkele kunnen 
uitkiezen en lukt het om ze vol te 
houden? Niet opgeven hé!  

We worden in deze 40 dagentijd 
uitgenodigd tot een wat soberdere 
levenswijze. Durven wij te kiezen 
voor een beetje armoede? Niet ar-
moede als onrecht, maar armoede 
als onthechting om zo des te meer 
rijk te worden in zaken die een eeu-
wigheidswaarde hebben. Durven 
wij wat aardse vergankelijke glorie 
te verruilen voor eeuwige hemelse 
glorie? Wat aardse vrijheid verrui-
len voor hemelse vrijheid? Wat tijd 
van de smartphone/computer/an-
dere afgeven om die tijd aan God te 
geven en aan je naaste? Of arm 
worden in luisteren? Goed luisteren 

naar een ander is een beetje arm worden aan jezelf om op een andere manier 
rijk te worden door de ander. Durven wij arm te worden aan trots door toe te 
geven dat we God nodig hebben en de stap nemen Hem te volgen in plaats 
van zelf de wereld beter te willen maken? Durven wij arm te worden in comfort 
door de ongemakken blijmoedig te verdragen en de kracht om ze blijmoedig te 
dragen aan God te vragen in plaats van ze zelf alleen te willen genereren? 
Hemels rijk worden door het geven van onze rijkdom aan mensen in nood? Er 
zijn zovele vormen van armoede die we kunnen oefenen.  
Dus beste mensen, kies voor de ware rijkdom. Veel succes en zegen + 
 
                                                                                  Pastoor Dieter Hedebouw 
 

Vastenactie 2023 

ontheemde mensen in  

Zuid-Soedan 
 
De jaarlijkse (Bisschoppelijke) Vastenactiecampagne staat in 2023 in het teken 
van mensen die hun huis moesten verlaten. Centraal staan de mensen in Zuid-
Soedan, waar door de burgeroorlog miljoenen mensen op de vlucht sloegen. 
Niet voor niets vroeg paus Franciscus tijdens zijn reis naar dit land begin 
februari speciale aandacht voor de situatie van vluchtelingen. 
 
Het project steunt de mensen in de deelstaat Warrap. Door het geweld, de 
onveiligheid en mede door de oorlog in Oekraïne en de extreme voedselonze-
kerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek 
naar voedsel en veiligheid. Voedsel is schaars én duur geworden en in veel 
gezinnen is niets meer te eten in huis. 
 
De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend 
vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met 
een beperking - worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. 
Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen ver-
bouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Naast 
de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om 
de grond te bewerken. Er is speciale aandacht binnen het project voor de po-
sitie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten 
innemen in hun gemeenschap. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig 
signaleren van mogelijke conflicten en tenslotte leren de gemeenschappen hoe 
ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen. 
 
Graag nodigen wij u uit om Vastenactie ook in 2023 financieel te ondersteunen. 
Dat kan door uw gift in het bijgevoegde Vastenactiezakje in de daarvoor be-
stemde collectebus in de een van de kerken of bij het Parochiecentrum of een 
van de parochiebureaus af te geven. Op dit zakje vindt u ook de instructie hoe 
u eventueel via bankoverschrijving een donatie kunt doen. Uw gift kan ook over 
worden gemaakt op rekeningnummer: 
NL66 RABO 01108366 93 t.n.v. Vastenactie Deurne  
 

Bij voorbaat hartelijk dank namens de Zuid-Soedanese vluchtelingen! 
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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 werd: 
 

Mirthe Aarts  
 

In uw hand 
 

We vierden hun leven 
en gaven uit handen: 

 

Hein van den Heurik, 
76 jaar, Beethovenlaan Deurne  

Jo van den Berg-Seijkens 
86 jaar, Mozartstraat Deurne 

Cor Claassen, 
86 jaar, Beukenstraat Deurne 

Henk van Bussel,  
69 jaar, Keesomstraat Vlierden 

Toon Goorts, 
90 jaar, Wolfsberg Deurne 

Toon Knapen, 
75 jaar, Peelslenk Deurne 
Toos Verhoeven-Berkers 

86 jaar, R. van der Weijdenstraat Deurne 

Mieke Baltes-van Goch, 
83 jaar, Moerdonksvoort Helmond 
Bets van den Berkmortel-Strijbos 

86 jaar, Vendelier Deurne 
Jan Heeren,  

85 jaar, Schooteindseweg Vlierden 
Koos Verbaarschot-van den Broek 

89 jaar, De Nieuwenhof Deurne 
 

De Goede Week: 

tijd van bemoediging! 
 

Er gebeurt veel in ons leven en in 
onze wereld dat we niet in de hand 
hebben. Je kunt er moedeloos van 
worden. Ondertussen zijn wij op 
weg naar Pasen. Met name de 
Goede Week is een tijd van rijke 
symboliek. In de Goede Week ko-
men alle emoties voorbij die we zelf 
in ons leven ook soms ervaren: 
vreugde, saamhorigheid, verdriet, 
afscheid, ontreddering, zorgen en 
ook opluchting en feest. Elke vie-
ring op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en met Pasen heeft zijn ei-
gen accent. Ze horen bij elkaar. Ze 
kunnen ons bemoedigen. Van 
harte uitgenodigd om mee te vie-
ren! 

Kerkbalans 
 
Uw bijdrage is onmisbaar om sa-
men 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! 

Uw bijdrage voor de Voedselbank 
 
De Vastentijd is een mooie gelegenheid  om te overwegen wat onze levens-
wijze en manier van consumeren betekent voor andere mensen dichtbij en ver 
weg. Nemen we onze verantwoordelijkheid? Ook deze Vastentijd kunt u weer 
houdbare levensmiddelen (geen alcoholische dranken) in de kratten depone-
ren in de Sint Willibrorduskerk, de Sint Jozefkerk en het Parochiecentrum 
(maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur). Namens de cliënten van de 
Voedselbank hartelijk dank! 
 

Oproep vrijwilligers 

-Mensen die mee willen denken/helpen met de gezamelijke ziekenzalving in  
 oktober en met de Viering van ontmoeting meestal in juni.   
-Iemand ter versterking van de bloemengroep in de St. Jozefkerk. 
 

 

Concertcyclus  

St. Willibrorduskerk Deurne 

Op palmzondag, 2 april 2023 zal om 14:30 uur weer een volledige Matthäus 
Passion uitgevoerd worden in de St. Willibrorduskerk aan de Markt door Eik en 
Linde. Kaarten zijn verkrijgbaar via de site van het Cultuurcentrum Deurne en 
via de website van de Concertcyclus Willibrorduskerk. Voor de mensen die niet 
over internet beschikken of dit moeilijk vinden is er op zondag 26-03-2023 di-
rect na de viering om ± 11:30 uur in de kerk gelegenheid om een kaartje te 
kopen of op woensdagmorgen 29-03-2023 tussen 10:00 uur en 12:00 uur op 
het Parochiecentrum. 
 
Op zondag 16 april is er een vioolconcert door Coro d'Oro om 16:00 uur. 
 

Paastriduüm en Pasen 2023 
 

Witte Donderdag 06 april 
19.00   St. Willibrorduskerk Deurne Eucharistieviering 

 

Goede Vrijdag 07 april 
15.00   St. Willibrorduskerk Deurne Kruiswegviering 
19.00   St. Willibrorduskerk Deurne Herdenking van het lijden  
     van Christus 
 
 

Stille Zaterdag 08 april  
20:30   St. Willibrorduskerk Deurne Paaswake gezamenlijk 
 
 

Eerste Paasdag 09 april  
9:00    St. Willibrorduskerk Helenaveen Paaseucharistieviering  

9.30    St. Jozefkerk   Paaseucharistieviering  
10.00  St. Willibrorduskerk Vlierden  Paaswoord/communieviering  
10.30  St. Willibrorduskerk Liessel      Paaseucharistieviering  
11.00  St. Willibrorduskerk Deurne      Paaseucharistieviering  
 
     

Tweede Paasdag 10 april  
09:00  St. Willibrorduskerk Vlierden  Paaseucharistieviering  
10.30  De Nieuwenhof Driesprong Paaseucharistieviering (alleen voor 
     bewoners Nieuwenhof) 
10.30  St. Willibrorduskerk Neerkant  Paaseucharistieviering 
 
(al deze vieringen vanuit Deurne zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl) 

Dagbedevaart naar “Klein Lourdes” in Tienray 

We gaan op woensdag 24 mei naar “Klein Lourdes” in Tienray. De Vrienden 
van Lourdes organiseren een dagbedevaart naar dit mooie plekje. Meer info en 
aanmelden binnenkort op de website van de parochie. 

 


