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Persbericht 

Datum: 4-11-2015 VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE 

ANTONIUSMARKT: VOOR ELKAAR 

BLERICK, NOVEMBER 2015:  Door de crisis raken steeds meer mensen in de problemen.  
De vraag om financiële en sociale hulp blijft toenemen.  

De afdeling Financiële Zorg van de parochiefederatie regio Blerick zag ook nu weer grote 
toename van het aantal hulpverzoeken in het afgelopen jaar.  
Vaak wordt hierbij  een beroep gedaan op de kerken en haar gemeenschappen. Die 
proberen dan te helpen, te ondersteunen in raad en daad, maar dat kunnen ze niet alleen.  
 
Om deze hulp en ondersteuning te kunnen blijven verlenen is ook uw hulp nodig,  
U bent van harte welkom! 

Daarom organiseert de parochiefederatie op zondag 22 november 2015 alweer de  tweede  
Antoniusmarkt van 14:00 tot 17:30 uur, tevens bieden wij u een onderhoudende middag met 
lezing en concert aan. Voor fairtrade-koffie wordt gezorgd. 
Van harte nodigen wij u uit. 

Programma:  

14:00 uur Start Antoniusmarkt (met o.a. de verkoop van  fairtrade producten, 
sieraden, mooie spullen enz. in 15 kleine kraampjes) - 2 zalen - 
• Kinderen zijn ook welkom. Voor hen is er een speelhoekje ingericht. 
• Er is een gezellige koffiehoek met o.a. fairtrade koffie en thee.  
  En diverse soorten gebak. 

14:45 uur  “Kraai, wereld, mens”       - grote kerk - 

een verrassende, vertellende , pakkende en muzikale collage 

 met o.a. Hans Cuppen tenor, Loes van Dijk harp, Daan Holtackers piano, 
Peter Wels orgel en Geert Hovens/ Marije van Knippenberg verteller.   

Om 15.30 uur is er een pauze. 

Opbrengst komt geheel ten goede aan de armen van onze regio 

 
Tot ziens! 

  



 

"This world is full of conflicts and full of things that cannot be reconciled," Cohen has said, 

"but there are moments when we can transcend the dualistic system and reconcile and 

embrace the whole mess, and that's what I mean by 'Hallelujah.' That regardless of what 

the impossibility of the situation is, there is a moment when you open your mouth and 

you throw open your arms and you embrace the thing and you just say, 'Hallelujah! 

Blessed is the name.'… 

 

"The only moment that you can live here comfortably in these absolutely irreconcilable 

conflicts is in this moment when you embrace it all and you say, 'Look, I don't understand 

a fucking thing at all – Hallelujah!' That's the only moment that we live here fully as 

human beings." 

 

Leonard Cohen: "Deze wereld is vol van conflicten en vol dingen die niet kunnen worden 

verzoend, maar er zijn momenten waarop we dit kunnen overstijgen en verzoenen, en dat is 

wat ik bedoel met 'Hallelujah'. Ongeacht wat de onmogelijkheid van de situatie is, is er een 

moment dat je je mond en je armen opent en alles omarmt en gewoon zegt: 'Halleluja! ' ... 

Dat is het enige moment dat we hier volledig als mens leven. " 

 

"Het enige moment dat je hier comfortabel kunnen leven in deze absoluut onverzoenlijke 

conflicten is op dit moment dat je het allemaal te omarmen en je zegt: 'Kijk, ik begrijp een 

ding niet op alle - Halleluja!'  


