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Lithoijen, een parochie aan de Maas

De ontmoeting tussen mensen is het licht
dat we nodig hebben om te schijnen.

Mgr. M. Bekkers

14 mei 2016



Mgr. M. Bekkers

Monseigneur Gerard de Korte,

Een hartelijk welkom vanuit de H. Remigiusparochie van 
Lithoijen.

Het bericht van uw benoeming als bisschop van Den Bosch 
is in ons dorp zeer positief ontvangen. Het fundament van 
onze parochie ligt in de dorpsgemeenschap. Er leeft een sterk 
gemeenschapsgevoel, een gevoel dat wij bij elkaar horen. Onze 
gemeenschap straalt een positieve en enthousiaste sfeer uit, 
een sfeer van hoop en vertrouwen in een tijd waar fusies lokale 
geloofsgemeenschappen danig op de proef stellen. 

Zoals onze geliefde paus Franciscus, geeft ook u aan bruggen 
te willen bouwen. Moge het bruggen zijn die leiden naar 
samenwerking, solidariteit en barmhartigheid. Moge het 
bruggen zijn van en naar lokale gemeenschappen die wij allen 
zo koesteren. 

Wij wensen u alle goeds toe en hopen dat u in een goede sfeer mag 
samenwerken met de mensen om u heen en met de parochies van 
het bisdom.



Samen

Wij doen niet onder voor wie ook, 
zijn gezegend te zijn wie we zijn,
getekend door het leven en niets 
komt tussen de heug en meug
die wordt gedeeld door de families
die hier generaties hebben geleefd, 
hier is geboren, gewerkt, gelachen, 
gestorven, getreurd, hier is beleefd
dat je zomaar een naam op kunt lopen 
waar je niet meer vanaf komt;
de een ‘hè de boks oan’ een ander 
“is nog te lui zunne kont af te vege”, 
is achterbaks of “nie te vertrouwe, 
vur genne cent”, verhalen
herhalen zich eindeloos, 

            Lithoijen, Lithoijen,
            hoe konde ‘t zo lang rooien,
            dà flikflooien, gesakker, 
            gejakker, dà aanklooien 
            met Lithse brokken
            en Oijense bokken,
            uit de klei getrokken
            van tussen hertogswetering, 
            Maas en graafschap Megen in

noem ik de oudst bekende namen uit 1803
voordat ik ze verlies:
Arts, van Geffen, Govers, de Heus,
van Teeffelen, Bajens, van Weerdenburg,
Coolen, Brekentop, Smits, de Laat,
van Lent, Bekkers, van Dijk, 
Quint, van Rosmalen, van Ballegooi,
van Deest, van der Rennen, Liefkens,
Hooijmans, van Hoorn, Coppelaars, 
van Waardenburg, Wieps.

Uit de gedichtenbundel 
“Een dorp aan de Maas”
van Pieter de Laat



UITNODIGING.

Sinds enkele jaren houden wij op ons 
dorpsplein in Lithoijen het laatste weekend 
van augustus een muziekfestival dat 
teruggaat naar het jaar 1969: 
het Woodstockfestival.

De avond ademt de sfeer van die tijd, de sfeer van Love, Peace and 
Happiness.
Naast optredens van enkele bands is de hoofdact het optreden van 
de Woodstock Tribute Band.

Voorafgaand aan dit festival is er om 19.00 u een openluchtviering. 
Deze openluchtviering staat in het teken van veel muziek uitgevoerd 
door ons Remigiuskoor en plaatselijk talent op sommige onderdelen 
ondersteund door de Woodstock Tribute Band.

Wij nodigen u van harte uit om op 27 augustus aanwezig te zijn bij 
deze viering om zo kennis te maken met een van 
de bijzondere activiteiten van ons dorp en de kerk.  

Wij stellen uw komst zeer op prijs.
De organisatie
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