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Beste lezer, 
Voor u ligt het Kerstnummer van 
Franciscus Tussen de Rivieren. De 
afgelopen maanden hebben er in 
onze parochie veel veranderingen 
plaatsgevonden. Allereerst wil ik 
de verandering in het 
Onze Vader noemen: 
met ingang van de 
adventstijd er is een 
nieuw Onze Vader in-
gevoerd. De details 
hierover kunt u lezen 
op pagina 10/11. Ook 
is er een wisseling 
van de wacht binnen 
het parochiebestuur. 
Aan het einde van dit 
jaar treedt Kees 
Leenders af als be-
stuurslid. Op pagina 
12/13 vindt u een 
mini-interview met Kees die als 
penningmeester sinds 1 januari 
2013 de financiële touwtjes in 
handen heeft gehad. Last but not 
least hebben we in de Eucharistie-
viering op zondag 27 november af-
scheid genomen van Toon Holtap-
pels als dirigent van het Alems 
koor. Hij is bij dit koor meer dan 
vijftig jaar dirigent geweest. Over 
zijn afscheid kunt u lezen op pagi-
na 16/17. 
 

Verder ziet en merkt u al dat u een 
extra dik parochieblad in handen 
heeft en dat is niet toevallig. Afge-
lopen jaren verscheen er jaarlijks 
een vijftal parochiebladen. In de-

cember kwam het Kerstnummer uit 
en in nog geen maand later, in ja-
nuari, volgde dan al het eerste 
nummer van het nieuwe jaar. Ko-
mend jaar wordt het anders. In 
overleg met het parochiebestuur is 

besloten dat in ja-
nuari het parochie-
blad zal worden ver-
vangen door een 
speciale folder van 
Actie Kerkbalans. 
Dus in januari zult u 
geen parochieblad in 
uw brievenbus ont-
vangen zoals u ge-
wend bent. Daar 
staat tegenover dat 
zowel het Kerst-
nummer als het Paas-
nummer wat dikker 
zal uitvallen.  

 

Ondertussen is er in de aanloop 
naar Kerstmis veel te doen in onze 
parochie, zoals u ook in de vele 
pagina’s van de afzonderlijke ker-
nen zult kunnen ontdekken. Er zijn 
tal van Kerstactiviteiten, concerten 
en vieringen door de hele maand 
heen. En wat veel kerkgangers niet 
opvalt is dat achter de schermen 
heel wat extra werk verzet moet 
worden door de vele vrijwilligers 
om het Hoogfeest van Kerstmis 
luister bij te zetten: er worden 
schitterende kerstbloemstukken 
gemaakt, de kerk wordt nog een 
keer gepoetst, het koperwerk 
wordt onder handen genomen, de 
koren oefenen een keer extra, de 

Vooraf 
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kerststal wordt opgebouwd, de 
misboekjes worden gemaakt, en 
nog veel meer kleine dingetjes die 
op het laatste moment pas kunnen 
worden geregeld. Dank aan jullie 
allen; zichtbare, maar zeker ook 
onzichtbare vrijwilligers in onze 
parochiekernen voor jullie enorme 
inzet! 
 
Bij de voorbereidingen op het 
Kerstfeest hoort voor mijn gevoel 
ook het in huis halen van een 
adventskrans, en zo 
kwam het dat ik afge-
lopen week in het 
Oosten van het 
land een tuincen-
trum binnenliep. 
Een tuincentrum in 
november of de-
cember bezoeken is 
echter niet zomaar 
iets, dat is een bele-
venis, want ongeveer 
ieder tuincentrum heeft dan een 
spectaculaire kerstshow die al hal-
verwege de herfst wordt opge-
bouwd. Dus als je, net zoals ik, 
met één boodschap voor ogen een 
dergelijk tuincentrum binnenloopt, 
op zoek naar een simpele advents-
krans, dan val je van de ene verba-
zing in de andere. Tussen alle 
kerstmaterialen, kerstmannen en 
kerstversieringen in alle kleuren 
van de regenboog zocht ik naarstig 
naar die ene adventskrans. Ik zag 
kransen gemaakt van kunststof her-
tengeweien, kransen gemaakt van 

schors en versierd met rode bloe-
men, kransen met bloembollen op 
de plaatsen waar gewoonlijk kaar-
sen zitten, en nog veel meer. Maar 
er lag geen adventskrans die ik ei-
genlijk zocht: een eenvoudige, van 
wat groen met vier (paarse) kaar-
sen erop en wellicht met een paars 
lint omwikkeld, gewoon zo één als 
in de kerk hangt in de adventstijd, 
maar dan kleiner. Het leek me toch 
niet zo’n vreemde vraag aan de ver-

koopster. “Och nee me-
vrouw”, zei de verkoop-

ster: “die hebben we 
niet, die verkochten 

we nauwelijks 
meer.” 
 

En ik realiseerde 
me dat een ad-
ventskrans in huis 

halen in de tijd vóór 
Kerstmis niet meer zo 

vanzelfsprekend lijkt 
te zijn als ik had ge-

dacht. En dat terwijl ieder kaarsje 
op een adventskrans in huis zicht-
baar en tastbaar die vier weken op 
weg naar Kerstmis markeert. Ook 
de wijzen uit het Oosten hielden 
indertijd hun oog op een licht ge-
richt. Door het licht van de ster, 
zochten en vonden zij het Licht. 
Net zoals de wijzen uit het Oosten 
(zie ook de overweging van paus 
Franciscus op het Hoogfeest van 
Driekoningen pag. 7/8/9) moeten 
wij steeds op zoek blijven gaan 
naar de ster. Houden we ons oog op 
de ster gericht als we hem eenmaal 

Vooraf 
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hebben gevonden? Verliezen we hem 
niet uit het oog door alles wat er op 
ons pad komt in ons leven?  
 

Over het algemeen hebben we het 
beeld voor ogen van Kerstmis als 
een gezellig feest rondom kerst-
boom en kaarsjes, met familie en 
vrienden, kerststol en worsten-
broodjes, een glaasje wijn of bier, 
het liefst nog wat sneeuw en tot 
slot, om het plaatje compleet te 
maken, nog wat verdraagzaamheid 
en vrede. Maar wat valt er te vie-
ren als je kampt met ziekte, met 
het verlies van een baan of als je 
een dierbare intens mist? Hoe kun 
je anderen vrede toewensen als je 
geen vrede kunt vinden met jezelf, 
je familie of in je relatie? Wat al-
tijd mooie dagen waren, kunnen in 
één keer vreselijke dagen worden 
die je het liefst zou overslaan. 
 

En toch... juist dan ben je in alle 
eenvoud welkom bij de kribbe; als 
de mens die je bent, met al je 
twijfels en getob, met al je lief en 
je leed. Hij, de Zoon van God, ge-
boren in een stal, mens onder de 
mensen, heet ons van harte wel-
kom. Bij Hem is er geen drempel. 
Hij wil ons leven delen: de Heer wil 
in ieder mens die zijn hart voor 
Hem openstelt, opnieuw geboren 
worden, en hem of haar zijn liefde 
en tederheid tonen. 
 

In de hoop dat ieder van ons de 
ster zal volgen en de tederheid van 
Gods liefde mag ervaren in deze 
dagen wil ik u namens ons paro-

chiebestuur en pastoraal team een 
Zalig Kerstfeest toewensen. 
 

Wees van harte welkom in één van 
de vieringen in onze parochie! 
 

Anneke van Veelen 
pastoraalwerker 

Vooraf 

Telefoon pastores 
 

Pastoor Van den Hout 
is bereikbaar via het algemeen 
secretariaat: 0418 - 632 504 
 

Pastor Bertus Bus 
is bereikbaar op zijn huisadres 
in Den Bosch: 073 - 687 56 34 
 

Pastor Stefan Schevers 
is te bereiken op 073 - 599 12 16 
of tijdens het spreekuur in het 
parochiecentrum van Kerkdriel: 
iedere vrijdagochtend 
van 9.00 tot 10.00 uur  
 

Diaken Peter de Snoo 
per e-mail: info@deprediker.nl  
of tijdens het spreekuur in het 
parochiecentrum van Kerkdriel: 
iedere dinsdagochtend 
van 9.30 tot 11.00 uur 
 

Past. werker Anneke van Veelen 
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl  
Op het parochiecentrum 
vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur of 
tel. 0418 – 63 12 15 
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Na de relatief rustige zomerperio-
de, zijn de bestuursvergaderingen 
in de herfst weer gestart. 
 

In oktober werd uitgebreid stil ge-
staan bij de beleidsnota van bis-
schop G. de Korte. Eén van de be-
langrijke punten van de nota is de 
krimp van de parochies te beper-
ken of te vertragen door te probe-
ren de lokale geloofsgemeenschap-
pen te versterken. Ook in onze pa-
rochie een belangrijk item. Hierbij 
wil de bisschop vooral aandacht 
geven aan missionair pastoraat wat 
het ontwikkelen van nieuwe initia-
tieven inhoudt. Afgesproken wordt 
dat het pastoraal team zich gaat 
buigen over een pastoraal beleids-
plan zoals de bisschop in zijn nota 
voorstelt. In een volgend parochie-
blad hopen wij hierop terug te ko-
men. Naar aanleiding hiervan kan 
het bestuur ook beslissingen nemen 
omdat zij juist het pastoraat moe-
ten faciliteren. 
 

Met de contactgroepen van zowel 
Velddriel als Alem worden contac-
ten onderhouden en wordt er con-
structief gewerkt aan goede oplos-
singen om deze geloofsgemeen-
schappen te faciliteren en te be-
houden. 
 

In Hedel is het antieke vooroorlog-
se Mariabeeld in bruikleen gegeven 
aan basisschool de Pollenhof (zie 
elders in dit blad). Voor de lood-
zware doopvont wordt nog naar 

een goede en passende plaats bij 
voorkeur in een kerk gezocht. De 
Hervormde Gemeente heeft na 
zorgvuldige afweging af moeten 
zien van het aanbod om de vont in 
hun kerk te plaatsen. De eventuele 
aanwezigheid van (graf)kelders on-
der de vloer van de kerk maken de 
plaatsing van de 400 kg zware 
doopvont te riskant. Onderhande-
lingen over de verkoop van de kerk 
zijn gaande. 
 

De begraafplaatsen van Rossum en 
Hurwenen zijn formeel gesloten, 
De begraafplaatsen worden wel 
onderhouden. Nabestaanden wor-
den geïnformeerd. 
 

Actie kerkbalans zal in januari van 
start gaan d.m.v. een folder. Er zal 
dan geen extra parochieblad uit-
komen. Er is voor gekozen om voor 
de eerste maal geen gebruik te 
maken van de bekende acceptgiro-
kaarten. Dit omdat dit systeem aan 
populariteit verliest, grote extra 
kosten met zich meebrengt en bo-
vendien op termijn verdwijnt. U 
wordt verzocht uw bijdrage over te 
maken op het banknummer van uw 
eigen kerk onder vermelding van: 
Kerkbalans en uw woonplaats. Zo 
kunnen de geldstromen vanuit alle 
voormalige parochies onderschei-
den worden. Ook is het heel goed 
mogelijk om uw bijdrage periodiek, 
b.v. maandelijks over te maken. 
Dit kunt u doen door digitaal een 
hokje aan te vinken, wat altijd 

Van de Bestuurstafel 
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weer per direct is te wijzigen of in 
te trekken. 
 

Per 1 januari zal ons bestuurslid 
Kees Leenders stoppen met zijn 
werkzaamheden als penningmees-
ter. Zie het interview op blz. 12/13 
door Anneke van Veelen. Wie hem 
gaat opvolgen is op dit moment nog 
niet bekend. Kees, bedankt voor 
alles. 
 

Mirjam Duijts-As 
 

Homilie door paus Franciscus - ge-
houden op 6 januari 2015 - het 
Hoogfeest van de Openbaring des 
Heren (Epifanie of Driekoningen) - 
Sint Pietersbasiliek 
 

Dit Kind, in Bethlehem uit de 
Maagd Maria geboren, is niet alleen 
voor het volk van Israël gekomen, 
vertegenwoordigd door de herders 
van Bethlehem, maar ook voor heel 
de mensheid, vandaag vertegen-
woordigd door de Wijzen uit het 
Oosten. En het is precies over de 
Wijzen en hun weg op zoek naar de 
Messias, dat de Kerk ons vandaag 
uitnodigt te mediteren en te bidden. 
 

Deze Wijzen uit het Oosten zijn de 
eersten van die grote stoet waar-
over de profeet Jesaja ons in de 
eerste lezing gesproken heeft: een 
stoet die sindsdien niet ophoudt, 
die in alle tijden de boodschap van 
de ster erkent en het Kind vindt 

dat ons Gods tederheid toont. Er 
zijn altijd nieuwe personen die 
door het licht van de ster verlicht 
worden, de weg vinden en tot Hem 
komen. 
 

De Wijzen waren volgens de tradi-
tie wijze mannen: zij bestudeerden 
de sterren, onderzochten de hemel, 
in een culturele context en over-
tuigingen die aan de sterren bete-
kenissen en invloeden toekenden 
aangaande menselijke gebeurtenis-
sen. De Wijzen vertegenwoordigen 
mannen en vrouwen op zoek naar 
God in de godsdiensten en filoso-
fieën van de hele wereld: een zoek-
tocht die nooit een einde zal ne-
men. Mannen en vrouwen op zoek. 
 

De Wijzen tonen ons de weg die 
wij in ons leven moeten gaan. Zij 
zochten het ware Licht: “Lumen 
requirunt lumine”, zegt een hymne 
in de liturgie van Epifanie, verwij-

De wijzen 
voorbeeld van de bekering van macht naar liefde 

 

Bestuur / Overweging 
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zend naar de ervaring van de Wij-
zen; “Lumen requirunt lumine”. 
Door een licht te volgen, zochten 
zij het licht. Zij gingen op zoek 
naar God. Na het teken van de ster 
gezien te hebben, hebben zij het 
geïnterpreteerd en zijn op weg ge-
gaan, zij hebben een lange reis 
gemaakt. 
 

Het is de Heilige Geest die hen ge-
roepen heeft en ertoe gedreven 
zich op weg te begeven; en op de-
ze weg zal ook hun persoonlijke 
ontmoeting met de ware God 
plaatsvinden. 
 

Op hun weg ontmoeten de Wijzen 
veel moeilijkheden. Wanneer zij in 
Jeruzalem aankomen, gaan zij naar 
het paleis van de koning, omdat zij 
het voor vanzelfsprekend houden 
dat de nieuwe koning in het 
koninklijk paleis zou geboren zijn. 
Daar verliezen zij de ster uit het 
oog. Hoe dikwijls wordt de ster uit 
het oog verloren! En zij krijgen een 
bekoring, door de duivel daar 
veroorzaakt: het bedrog van 
Herodes. Koning Herodes toont 
interesse voor het Kind, niet om 
Het te aanbidden maar om Het uit 
de weg te ruimen. Herodes is de 
man van de macht, die in de 
andere alleen een rivaal ziet. En in 
de grond beschouwt hij ook God als 
een rivaal, zelfs de meest 
gevaarlijke. In het paleis beleven 
de Wijzen een moment van 
duisternis, van troosteloosheid, die 
zij slechts kunnen overwinnen dank 

zij de aanwijzingen van de Heilige 
Geest die spreekt door de profeten 
van de Heilige Schrift. Zij wijzen 
aan dat de Messias in Bethlehem, 
de Davidsstad, zal geboren worden. 
 

Op dit punt gekomen, vervolgen zij 
hun weg en zien de ster opnieuw: de 
evangelist stelt vast dat zij “een 
overgrote vreugde” (Mt. 2, 10), een 
ware troost ervaren. In Bethlehem 
aangekomen, vinden zij “het Kind 
met zijn moeder Maria” (Mt. 2, 11). 
Na de bekoring in Jeruzalem, wordt 
het voor hen de tweede, grote 
bekoring: deze kleinheid afwijzen. 
En integendeel: “op hun knieën 
neervallend betuigden zij het hun 
hulde”, bieden Het hun kostbare en 
symbolische gaven aan. Het is steeds 
de genade van de Heilige Geest die 
hen helpt: deze genade die hen, 
door de ster, had geroepen en op 
weg geleid, doet hen nu binnengaan 
in het mysterie. Deze ster die hun 
weg had begeleid, laat hen 
binnengaan in het mysterie. Geleid 
door de Heilige Geest, komen zij 
ertoe te erkennen dat Gods criteria 
heel anders zijn dan die der mensen, 
dat God zich niet in de macht van de 
wereld manifesteert, maar zich tot 
ons richt in de nederigheid van Zijn 
liefde. Gods liefde is groot, ja. Gods 
liefde is machtig, ja. Maar Gods 
liefde is nederig, zo nederig ! De 
Wijzen zijn aldus een voorbeeld van 
bekering tot het ware geloof omdat 
zij eerder geloven in Gods goedheid 
dan in de schijnbare pracht van de 
macht. 

Overweging 
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En dan kunnen wij ons afvragen: 
wat is dat mysterie waarin God zich 
verbergt? Waar kan ik het ont-
moeten? Wij zien rondom ons oor-
log, uitbuiting van kinderen, fol-
tering, wapenhandel, mensenhan-
del... In al die realiteiten, in al die 
broeders en zusters, in de kleinsten 
die onder die situaties lijden, daar 
is Jezus. De kribbe biedt ons een 
andere weg dan die waarvan de 
moderne mentaliteit droomt: het is 
de weg van Gods verlaging, van de 
nederigheid van Gods liefde die zich 
verlaagt, die verdwijnt, Zijn verbor-
gen heerlijkheid in de kribbe van 
Bethlehem, in het kruis op Calvarië, 
in de broeder en zuster die lijden. 
 

De wijzen zijn het mysterie binnen 
gegaan. Zij zijn overgegaan van 
menselijke berekening naar het 
mysterie: dat was hun bekering. En 
de onze? Vragen wij de Heer dat Hij 
ons verleent dezelfde weg van 
bekering te gaan die de Wijzen 
gingen. Moge Hij ons verdedigen en 

bevrijden van bekoringen die de 
ster aan het oog onttrekken. Mogen 
wij steeds de onrust ervaren van de 
vraag: waar is de ster? Wanneer 
hebben wij haar – te midden van 
het bedrog van de wereld – uit het 
oog verloren? Leren wij op een 
steeds nieuwe manier Gods mys-
terie te erkennen, ergeren wij ons 
niet aan het “teken”, de aan-
wijzing, het teken door de engelen 
gegeven: “en dit zal voor u een 
teken zijn: gij zult het pasgeboren 
kind vinden, in doeken gewikkeld en 
liggend in een kribbe” (Lc. 2, 12), 
en hebben wij de nederigheid aan 
de Moeder, onze Moeder, te vragen 
dat Zij ons het Kind toont. Hebben 
wij de moed ons van onze illusies, 
onze verwaandheid, ons “licht” te 
bevrijden, zoeken wij die moed in 
de nederigheid van het geloof en 
mogen wij het Licht, Lumen, 
ontmoeten, zoals de heilige Wijzen. 
Mogen wij in het mysterie binnen-
gaan. Zo zij het. 
 

Overweging 
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Het ‘Onze Vader’ verandert: een 
ongemakkelijke boodschap voor 
een vertrouwd gebed. Het vraagt 
ons opnieuw hoe te bidden? De stil-
te en het branden van een kaarsje, 
spreekt moderne mensen aan. 
 

Waarom? Als je een kaarsje brandt 
bij Maria, kom je misschien wel 
dichter bij de levensbron van je 
bestaan. Als je de bron laat bruisen 
kunnen mensen flexibel blijven. 
Het helpt je te relativeren. Vele 
jaren zijn bisschoppen in Neder-
land en België in overleg om tot 
één gezamenlijk ‘Onze Vader’ te 
komen. En nu is het dan zover. Er 
is een nieuw Onze Vader voor Ne-
derland en België ingevoerd. 
 

Een verandering in dit bekende ge-
bed, voelt hoe groot of hoe klein 
ook, zeker als een flinke verande-
ring. Waarom moeten we dan ver-
anderen? Woorden krijgen gedu-
rende de tijd een andere strekking. 
Het woord bekoring heeft onge-
merkt, ook een positieve betekenis 
gekregen: “Dat kan mij bekoren!” 
Maar Jezus bedoelt toch echt iets 
negatiefs. De nieuwe vertaling 
“breng ons niet in beproeving” geeft 
dat aan: Laat mij niet door het ne-
gatieve dat me overkomt beproefd 
worden boven mijn krachten. 
 

Daarnaast wordt er in de grote we-
reldkerk toegewerkt naar één mis-
saal. Dat is het basisboek van heili-
ge mis. Wij werken met Vlaanderen 

toe naar eenheid in het vieren. De 
eerste helft van het Onze Vader is 
voor ons ongewijzigd, maar niet 
voor de Vlamingen. In de tweede 
helft van het Onze Vader wordt 
een deel van het Vlaamse Onze Va-
der opgenomen. 
 

Deze wijziging komt ook overeen 
met de bedoeling van de Griekse 
grondtekst van het ‘Onze Vader’. 
In de Heilige Schrift spreekt men 
namelijk over schulden in meer-
voud. De grootste verandering is 
deze: “zoals wij aan anderen hun 
schuld vergeven” wordt aangepast 
aan de wijze waarop men in Vlaan-
deren bidt: “zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren”. Als u even 
nu even niet meer weet hoe te bid-
den... bidt dan gerust met eigen 
woorden. Ook de leerlingen van 
Jezus stelde die vraag: Heer leer 
ons bidden. Wij blijven leren, een 
leven lang: ik mag flexibel blijven 
en blijven groeien in mijn relatie 
tot God. En gelukkig blijft het 
‘Weesgegroet’ daarbij ongewijzigd.  
 

Pastor Stefan Schevers 
 

Een nieuwe vertaling van het Onze Vader 

Onze Vader 
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Oude vertaling 
Onze Vader 
die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. 
 

Geef ons heden 
ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schuld, 
zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergeven 
en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 
 
 
 

Website viert lustrum 
Getuige een bericht dat is geda-
teerd op 18 december 2011 viert 
deze website alweer het eerste 
lustrum. In die vijf jaar tijd werden 
maar liefst 629 nieuwsberichten 
gepubliceerd en vermeldden we 
tenminste vierduizend vieringen! 
 
Populaire informatie 
Behalve het nieuws, dat de argelo-
ze bezoeker meteen voorgescho-
teld krijgt op de home-pagina, 
wordt veel gekeken naar het vie-
ringenoverzicht en de pagina’s met 
adressen en contactgegevens. De 
informatie per viering wordt ook 
steeds completer ingevuld, met koor, 
organist, koster en misintenties. 
 

www.katholiekbommelerwaard.nl 

Nieuwe vertaling 
Onze Vader 
die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. 
 

Geef ons heden 
ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
 
 
 
 
Statistieken 
Als we de statistieken mogen gelo-
ven, worden berichten gemiddeld 
zo’n 250 keer bekeken met uit-
schieters naar tegen de 2000 hits! 
Google Analytics meldt dat de be-
zoekersstatistieken langzaam oplo-
pen naar momenteel zo’n 2000 ses-
sies per maand. 
 
Under construction 
Het kenmerk van een goede websi-
te is dat hij altijd ‘under construc-
tion’ is. Wij houden ons van harte 
aanbevolen voor suggesties. Ook 
als er iets ontbreekt, niet meer 
klopt of verouderd is, verneemt de 
webredactie dat graag! 
 

webmaster@katholiekbommelerwaard.nl 

Onze Vader 
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Kees Leenders 
Kees Leenders is sinds 1 januari 
2013, vanaf het eerste uur dus, be-
stuurslid van parochie heilige Fran-
ciscus, in de functie van penning-
meester. Nu, bij zijn naderende af-
scheid na vier jaar penningmees-
terschap is het tijd voor een inter-
view met Kees. 
 
• Zou je iets willen vertellen over 
het geloof uit je jeugd? 
 

“Ik heb hier in Kerkdriel op de ka-
tholieke jongensschool gezeten; er 
was in die tijd een aparte jongens- 
en meisjesschool, jongens en meis-
jes kregen gescheiden onderwijs. 
Het geloof werd ons met de paplepel 
ingegoten. Iedere maand moesten 
we op donderdag biechten op vrijdag 
gingen we dan ter communie. 
 

De kapelaan kwam op school de 
mis uitleggen, en op school moes-
ten we de vragen en antwoorden 
van de catechismus uit je hoofd le-
ren; toentertijd werden er zelfs 
prijzen uitgereikt voor wie de ca-
techismus het beste van buiten 
kende. En in de zesde klas hadden 
we dan de hernieuwing van de 
doopbeloften. Na de lagere school 
ben ik naar de mulo van de fraters 
in Den Bosch gegaan. Voorafgaand 
aan je eindexamen moest je in ok-
tober eerst je godsdienstdiploma 
hebben gehaald. Wie daarvoor zou 
zakken mocht geen eindexamen 
doen. Maar de frater die het gods-
dienstexamen afnam liet je natuur-

lijk nooit zakken. Het geloof thuis 
was niet zo streng; zondagochtend 
gingen we als jongeren eerst naar 
de mis en ’s avonds gingen we 
eerst het lof en vervolgens dan wel 
naar de bioscoop. In die gemoede-
lijke sfeer zijn we opgegroeid en 
het was ook een beetje de sfeer 
van het hele dorp Kerkdriel. Weet 
je dat er hier zelfs vier missen op 
een zondag waren in die tijd?” 
 
• Welke plaats heeft het geloof in 
jouw leven? 
 

 (Denkt diep na). “In het onderbe-
wuste speelt het bij mij in alles 
mee. Ik denk dat met de geloofs-
opvoeding die wij in onze tijd kre-
gen, je ofwel gelovig bleef ofwel je 
ertegen ging afzetten. Die mensen 
die zich tegen geloof en de kerk 
hebben afgezet, moeten het geloof 
als een last hebben ervaren. Maar 
in ons gezin waren we niet fanatiek 
en door de weeks deden we niet 
veel met geloof; we hadden een 
boerderij, dus het was altijd druk." 
Kees vertelt dat zijn ouders het 
niet gemakkelijk hebben gehad in 
de oorlog. Hij was de oudste in een 
gezin met drie kinderen. Alle drie 
de kinderen zijn in de oorlog gebo-
ren. Toen Kees in 1944 ernstig ziek 
werd, kon hij niet naar het zieken-
huis worden gebracht, omdat Kerk-
driel in bezet gebied lag; de Maas 
was de scheiding tussen bezet en 
bevrijd gebied. De huisarts en zijn 
ouders hebben hem er toen door-
heen gesleept. Kees vertelt verder: 

Interview 
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Mijn vader overleed op jonge leef-
tijd en mijn moeder moest naast 
de zorg voor drie kinderen toen ook 
nog de hele boerderij runnen. Ze 
was een hardwerkende vrouw die 
het gezin bijeen wist te houden. 
Als oudste zoon voelde ik me toen 
heel verantwoordelijk. Dat we het 
met zijn vieren moesten runnen, 
gaf een diep gevoel van verbon-
denheid. Die verbondenheid is zelfs 
zo sterk dat mijn broer, zus en ik 
nog steeds iedere zondag bij elkaar 
komen om koffie te drinken.” 
 
• Je bent nu drieënhalf jaar pen-
ningmeester van de parochie. Als 
je terugkijkt op de deze roerige 
jaren kun je dan aangeven wat er 
goed is geweest en wat je het 
meest is bijgebleven? 
 

“Pas na mijn pensionering ben ik 
mij voor de kerk gaan inzetten; in 
de eerste instantie voor de oude 
parochie totdat pastoor van den 
Hout mij als penningmeester vroeg 
voor de nieuw op te richten paro-
chie. Het begin van de nieuwe pa-
rochie was moeilijk. In de hele pa-
rochie bestonden in totaal wel vijf-
tig bank- en girorekeningen! Dus 
heb ik er een aantal opgezegd, wat 
veel commotie heeft opgeleverd. 
Tja, wat is goed geweest? Soms be-
trap ik mezelf erop dat ik iets te 
zakelijk en te zuinig ben. Dan 
schaffen we iets niet aan, terwijl 
het bijvoorbeeld voor de liturgie 
wel goed is. Ik probeer het financi-
eel zo te doen, dat het gunstig uit-

pakt voor de parochie. Waar ik 
heel blij mee ben, is de ondersteu-
ning die ik heb gekregen bij het op 
orde krijgen van de hele financiële 
administratie. Administratief zijn 
de financiën nu zo helder en in-
zichtelijk, dat we hiervoor gecom-
plimenteerd zijn door het bisdom. 
Dit zegt overigens niets over de fi-
nanciële situatie van de parochie 
zelf, want die blijft zorgelijk. Wat 
me het meest bezighoudt, is dat in 
alle geloofsgemeenschappen ieder-
een voortdurend voor zichzelf be-
zig is; er is als parochie nog geen 
gevoel van saamhorigheid; dat wij-
gevoel. 
 
• Wat zou je als boodschap willen 
meegeven aan onze parochianen? 
 

Denk niet: ‘ieder voor zich’. 
We moeten het samen doen! 

Interview 
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Volgende doopdatum 
De eerstvolgende doopdatum is zon-
dag 12 maart 2017. De voorberei-
dende avond is op 22 februari 2017 
om 20.00 uur in het parochiecen-
trum te Kerkdriel. 
 
 

Overleden 
Op 22 oktober 2016 overleed      
Chris Verschuure. Chris is 72 jaar 
geworden. 
 

Moge hij rusten in vrede. 

H. Hubertuskerk Alem 
St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem 
telefoon 0418 - 662561 
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51 
t.n.v. Parochie H. Franciscus H. 
Hubertuskerk Alem 
 

secretariaat mevr. S. van Mook, 
Meerenstraat 9, Alem 
tel. 0418 - 66 20 52 
 

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, ’t Buske 25, Alem 
tel. 0418 - 66 20 63 

Alem 

Overzicht 2016 
 
Gedoopt 
Dezz van Boxtel, zoon van Wilbert van Boxtel en Ellen van Geffen 
geboren op 24 april 2016 
 
Overleden 
 2 februari 2016   Toon van Boxtel      88 jaar 
 9 februari 2016   Jan van Boxtel       81 jaar 
 

19 april 2016    Riet van Boxtel- Verhoeven  82 jaar 
 

21 mei 2016    Bets Leerintveld- de Leeuw  93 jaar 
 

 8 juni 2016    Hent Steenbekkers     80 jaar 
 8 juni 2016    Riet Bogers- Ackermans    87 jaar 
11 juni 2016    Fons van Boxtel      83 jaar 
 

15 augustus  2016   Cor van Boxtel       81 jaar 
 

16 september 2016  Tonnie van Maaren-van Eeuwijk 63 jaar 
27 september 2016  An van Mook-de Veer     91 jaar 
 

22 oktober 2016   Chris Verschuure      72 jaar 
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Ceciliafeest 
Terugblik op het afgelopen jaar en 
tevens het afscheid van Toon Holt-
appels als dirigent. 
 

Wij hebben 27 november het Ceci-
liafeest gevierd en daar hebben wij 
acht nieuwe leden mogen verwel-
komen uit Rossum. Helaas is de 
kerk in Rossum gesloten en ver-
kocht, jammer!!! Parochianen en 
koorleden waren hun kerk kwijt, 
gelukkig voor ons hebben ze weer 
een koor gevonden. Hartelijk wel-
kom allemaal! 
 

Wij hebben van veel mensen af-
scheid moeten nemen. De laatste 
was Jan van Boxtel; een altijd stu-
wende kracht voor ons koor. Je 
kunt niemand missen, zeker Jan 
niet hij is meer dan 60 jaar bij ons 
koor geweest. Zo eigen, maar he-
laas! Wat zou Jan genoten hebben 
van zo’n groot koor. Wij wensen 
zijn familie veel sterkte. 
 

Ook hebben wij afscheid moeten 
nemen van Toon Holtappels. Toon 
moest om gezondheidredenen stop-
pen. Toon was meer dan 50 jaar di-
rigent van ons koor. Toon was al 
een lange tijd aan het tobben met 
zijn gezondheid en hij en wij gin-
gen er van uit dat Toon na de va-
kantie terug zou komen. Terug he-
laas ging het niet zoals hij zou wil-
len. Toon heeft toen besloten te 
stoppen met dirigeren. Toon be-
dankt voor de fijne jaren dat wij 
met jou mochten zingen. Geniet 

van de rust, je hebt lang genoeg de 
kar getrokken. 
 

Gelukkig kan Toon nog genieten 
van het koor dat momenteel onder 
leiding staat van Bart v.d. Wiel uit 
Den Bosch met assistentie van onze 
organisten Diana van Mil en Mieke 
Verhoeven Vervoort uit Rossum. 
Mieke is het dirigeren aan het le-
ren. Van twee koren één maken 
valt niet mee, maar we komen er 
wel als we het maar met veel ple-
zier blijven doen. 
 

Ook hebben we Bertie Verschuure 
gehuldigd voor haar 40-jarig lid-
maatschap. Zij heeft een kettinkje 
met gedenkplaatje en een eredi-
ploma mogen ontvangen. Het ge-
denkplaatje is een eigen ontwerp 
van ons koorlid Herman. Herman be-
dankt daarvoor. Bertie bedankt voor 
jouw zang en inzet de afgelopen 40 
jaar dat is toch een hele tijd. Wij 
hopen nog lang van jouw stem te 
kunnen genieten en wensen jou en 
familie veel gezondheid toe. 
 

Bertie van Heel 
Gemengd koor Alem 

 
 
 

Alem 
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Een inspirerende, gemoedelijke, 
enthousiaste man. Een man die 
door zijn daden en zijn doen velen 
tot steun was en is. 
 

Tijdens de Eucharistieviering op 
zondag 27 november nam Toon 
Holtappels na ruim 55 jaar officieel 
afscheid als dirigent van het ge-
mengd koor in Alem. Aan het einde 
van de eucharistieviering werden 
lovende woorden gesproken door 
Pastoor Ron van den Hout, Johan 
Toonen en Willem Klavers en ont-
ving Toon enkele toepasselijke ge-
schenken. 
 

Zichtbaar geroerd sprak Toon zelf 
ook nog een dankwoord uit en ging 
hij daarna met zijn koor op de fo-
to, iets wat er in al die jaren ei-
genlijk nooit eens van kwam. 

 

Na de viering was Toon eregast op 
het jaarlijkse ceciliafeest waar na-
mens het koor diverse woorden van 
dank naar hem werden uitgespro-
ken. Ook Pastor Bertus Bus wist de 
gevoelige snaar te raken door zijn 
hartverwarmende woorden. 
 

Namens het koor werd een herin-
neringsboek overhandigd waarin de 
koorleden persoonlijke woorden 
hadden geschreven, aangevuld met 
foto’s uit de oude doos. 
 
Trots op alles wat hij zo goed heeft 
opgebouwd is het Toon van harte 
gegund dat hij nog vele jaren in 
goede gezondheid mag genieten 
van alles wat hem dierbaar is. 
 

Toon, bedankt! 
 

Afscheid dirigent Toon Holtappels 

Na ruim 55 jaar officieel afscheid als dirigent 

Alem 
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Foto’s: Bert Kerkhof 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bestellen H. Missen 
H. Missen kunt U bestellen bij: 
Ger van Boxtel, ’t Buske 25 
telefoon 0418-662063. 
 

Wilt U de intenties in het paro-
chieblad van juli en augustus ver-
meld hebben, dan dienen de opga-
ven binnen te zijn vóór 15 januari 
op het bovenstaande adres. 
 

Mocht U vergeten zijn een H. Mis 
te bestellen, dan kan dit nog na 
deze datum, maar er kan dan geen 
vermelding meer worden opgeno-
men in ons parochieblad. Wel 
wordt de intentie afgelezen in de 
kerk. 
 

Uitvaarten 
Voor uitvaarten dient u contact op 
te nemen met: 
 

• Secretariaat van het dekenaat 
telefoon 0418 - 632504 en met 

• Ger van Boxtel 
telefoon 0418 - 662063 

 
 
 

Alem 
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Onthoud!!! 
Als je openstaat zoals die arme 
koude Kerstkribbe zal God komen 
en een wonder doen in je hart. 
 

Hij zelf zal met je goede wil de 
goedheid en de liefde planten op 
de bodem van je hart. 
 

Dan zul je de vruchten plukken, die 
wonderbare vruchten van vrede en 
vreugde, die je gelukkig maken in 
deze Kerstdagen. 
 

De Contactgroep en de koster wen-
sen u allen Een Zalig Kerstmis en 
een goed en gezond Nieuwjaar! 
 

Bart, Hans, Riet, Els 
Bets, Hans, Tiny en Henny 

H. Willibrorduskerk 
Kerkstraat 2 
5324 AG Ammerzoden 
telefoon kerk: 073 - 599 12 15 
telefoon koster: 06 – 4800 5229 
e-mail:  
willibrordusparochie@xs4all.nl 
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78 
t.n.v. Parochie H. Franciscus H. 
Willibrorduskerk Ammerzoden 
 

secretariaat bereikbaar: 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag: 8.00 - 12.00 uur 
 

intenties idem  

Ammerzoden 

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom 
Vrijdag  23 december Eucharistieviering   Pastor Stefan 
Zaterdag  24 december Kerstviering     Ds. Marten Tel 
 

Vrijdag  13 januari  Oecumenische viering Ds. Marten Tel 
Vrijdag  27 januari  Eucharistieviering   Pastor Stefan 
 

Vrijdag  10 februari  Oecumenische viering Ds. Marten Tel  
Vrijdag  24 februari  Eucharistieviering   Pastor Stefan 
 

Vrijdag  10 maart   Oecumenische viering Ds. Marten Tel 
Vrijdag  24 maart   Eucharistieviering   Pastor Stefan 
 
Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur. 
Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur. 
 

De Eucharistievieringen op zaterdagavond in de kapel van “Het Zonne-
lied” zijn op 14 januari, 18 februari en 18 maart en beginnen om 19.00 uur. 
 

Van harte welkom. 
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Bijzondere Vieringen  
24 december om 19.30 uur Kerst-
viering met voorafgaand aan de 
viering het jaarlijkse kerstspel. Het 
kerstkindje is Stijn van Malsen. 
Het opleidingsorkest van fanfare 
St. Caecilia zal de viering mede op-
luisteren. De voorganger is Pastoor 
Ron van den Hout. 
 

Op 24 december om 22.00 uur 
Kerstviering met medewerkking 
van het gemengd koor en fanfare 
St. Caecilia. Ook in deze viering 
gaat Pastoor van den Hout voor.  
 

Op 25 december Eerste Kerstdag is 
er in onze kerk geen viering. 
 

Zaterdag 31 december om 19.00 
uur Oudjaarviering m.m.v. het da-
mes en herenkoor. De voorganger 
is Pastoor Ron van den Hout. 
 
 

In Ammerzoden werd Wiek van 
Doornmalen tijdens een vrolijke en 
feestelijke bijeenkomst gehuldigd 
voor het feit, dat hij 70 jaar koor-
zanger is van het kerkkoor St. Cae-
cilia in Ammerzoden. Wiek begon 
dus al in 1946 bij het kerkkoor. En 
iedere uitvoering is hij er. Ook bij 
rouw- en trouwdiensten. Wiek is in 
die periode ook nog een tijd voor-
zitter geweest van het koor en hij 
ontplooide daarnaast allerlei ande-
re activiteiten, vooral op cultureel 
en historisch gebied. 

Zaterdag 14 januari, 18 februari en 
18 maart zijn de vieringen in de 
kapel van “Het Zonnelied”, m.m.v. 
het dameskoor. 
 

De jaarlijkse Carnavalviering vindt 
plaats op zaterdag 25 februari om 
19.11 uur. Voorganger is Pastor Ben 
van Bronkhorst. Medewerking zal 
worden verleend door Prins Gijs 
XVI, zijn adjudant, de Dansmarie-
kes en de Dorstvlegels. 
 

Woensdag 1 maart is Aswoensdag. 
Pastor Stefan Schevers gaat om 
12.00 uur voor in een Eucharistie-
viering. Tijdens deze viering wordt 
het Askruisje uitgereikt.  
 

Zondag 12 maart om 09.30 uur is 
de voorstellingsviering van de 
Communicantjes metPastor Stefan. 
 

Hele mooie vieringen toegewenst! 
 
 

Hij kreeg op vrijdagavond 18 no-
vember in het gezellige Partycen-
trum de Weesboom het erediploma 
van de St. Gregoriusvereniging, de 
speciale kaars en de bijbehorende 
dasspeld. Opgespeld door Stefan 
Schevers namens de parochie. Ste-
fan ondersteunde dit geheel met 
zijn bugel en vervolgens gaf de 
Hofkapel in oprichting nog een 
beetje extra steun. 
 

Van HarteProficiat! 

Ammerzoden 

Wiek van Doornmalen 70 jaar koorzanger St. Caecilia 
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Gedoopt 
op 6 november 2016: 
 

Max van den Wittenboer, zoontje van 
Mark van den Wittenboer en Anja van 
Rooij, van Malsenstraat 18 te Well. 
 

Chase en Brody Roeters, zoontjes 
van Jeroen Roeters en Jaimy Aarts, 
De Drecht 17 te Ammerzoden. 
 

Dat zij mogen opgroeien tot geluk-
kige mensen, die kunnen geloven, 
hopen en liefhebben. 
 

Afscheid genomen 
Jo van Hezik 
Op 13 oktober overleed Jo van He-
zik in de leeftijd van 93 jaar. Jo 
was echtgenoot van Marie Timmer-
mans waarvan hij op 19 oktober 
2013 afscheid heeft moeten nemen. 
Jo was vader van Eimert, Tom en 
Jeanne, schoonvader van Carla, Di-
ana en Hubert en opa van Maikel, 
Nick en Roxanne, Ciske, Naomi en 
Luca, Thamar, Bart en Joost. 
 

De plechtige uitvaartdienst werd 
gehouden op dinsdag 18 oktober in 
onze kerk. Daarna werd Jo toever-
trouwd aan de aarde, bij zijn vrouw 
Marie.  
 

Riek van Geffen-van den Broek 
Op 4 november overleed Riek van 
Geffen-van den Broek in de leeftijd 
van 90 jaar. Op het gedachtenis-
prentje dat in de kerk werd uitge-
reikt tijdens de afscheidsviering van 
Riek van Geffen – van den Broek 

staat dat Riek haar leven ‘gewijd 
heeft aan het zorgen voor anderen’. 
Daarbij hoort ook zeer zeker haar 
inzet voor de ‘KERK’. Ze was bij-
voorbeeld een flink aantal jaren lid 
van het kerkbestuur van onze paro-
chie. In de zeventiger jaren werden 
in alle parochies zogenaamde ‘pa-
rochievergaderingen’ opgezet. Uit 
elke buurt kwamen dan enkele 
mensen op de pastorie bij elkaar 
om over ‘kerkelijke zaken’ te pra-
ten. Daarbij was Riek een graag ge-
ziene medewerkster. 
 

Riek heeft verder aan vele vieringen 
in de kerk meegeholpen als lector. 
Met haar warme en duidelijke stem 
las zij de kerkgebeden voor en hielp 
de priester bij het uitvoeren van de 
H. Mis. Lector zijn in de Nachtmis 
deed ze het liefste. Een groot aan-
tal jaren was ze een van de mensen 
die de kerststal in de kerk mee op-
bouwden en later weer mee op-
ruimden. 
 

Aan allerlei kerkelijke werkgroepen 
heeft ze haar steentje bijgedragen. 
Tot voor enkele jaren was ze re-
gelmatig op de pastorie als er weer 
eens iets ingepakt moest worden. 
Enkele jaren gelden kreeg ze als 
dank voor haar werk voor de ‘KERK’ 
de Paaskaars. Deze kaars heeft nog 
jaren gebrand op haar kamer in De 
Lindenboom en nam een belangrijke 
plaats in tijdens de afscheidsviering 
in de kerk. 
 

Zeer belangrijk is haar rol geweest 
bij de organisatie en de uitvoering 

Ammerzoden 
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van de jaarlijkse Dodenherdenking. 
Vooral in de jaren nadat dorpshuis 
‘De Weesboom’ afbrandde was er 
veel overleg nodig om de voortgang 
te waarborgen. Uiteindelijk zorgde 
Riek er mede voor dat op een voor 
iedereen aanvaardbare manier de 
dodenherdenking kon doorgaan. Be-
halve bij de organisatie was Riek ac-
tief betrokken bij de uitvoering van 
de plechtigheden op deze jaarlijkse 
4e mei. ‘Het lied der achttien do-
den’ van Jan Campert heeft ze ver-
schillende keren voorgedragen. 
 

De Contactgroep van onze Willi-
brorduskerk is dankbaar voor al het 
werk dat Riek in al die jaren ver-
richt heeft en zal haar als zodanig 
dan ook altijd blijven herdenken. 
 
 

 

Doopvieringen 
Zondag 8 janauri en zondag 5 
maart zijn de volgende doopzonda-
gen. De tijden zijn om 13.00 uur, 
13.45 uur en 14.30 uur. De voorbe-
reidende gesprekken zijn resp. op 
21 december 2016 en op 22 februa-
ri 2017 om 20.00 uur in het paro-
chiecentrum te Kerkdriel. 
 

Communie & Vormsel 
De Eerste Heilige Communie zal 
plaatsvinden op zondag 28 mei om 
11.00 uur. De presentatieviering is 
op zondag 12 maart om 9.30 uur. 
De Vormselviering is zaterdag 27 
mei om 18.00 uur. Zowel de voor-
bereidingen van de eerste Commu-
nie als het Vormsel zijn begonnen. 
Inlichtingen bij Mw. Anneke van 
Veelen tel 0418 - 661215 (dinsdag 
en donderdag). 
 

Bezorging Parochieblad 
Namens onze contactgroep willen 
wij mevr. Frieda Spitholt heel har-
telijk danken voor het vele jaren 
lang bezorgen van ons parochie-
blad. Haar leeftijd in acht nemend 
heeft zij te kennen gegeven hier-
mee te stoppen. 
 

Frieda heeft zelf gezorgd voor een 
vervanger: mevr. Maria Deckers-
Schuurmans. 
 

Frieda, heel hartelijk dank en nog 
mooie en gezonde jaren toege-
wenst. Maria, van harte welkom. 

Ammerzoden 
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Hedel 

H. Willibrorduskerk 
Kon. Wilhelminastraat 4 
5321 TC Hedel 
telefoon 073 - 599 12 16 
e-mail: 
parochiewerkgroephedel@gmail.nl 
IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41 
t.n.v. Parochie H. Franciscus H. 
Willibrorduskerk Hedel 
 

secretariaat idem 
 

intenties: 
in de brievenbus van de pastorie 
of telefonisch opgeven bij Bets 
de Goeij 073 – 5993595 

Agenda 
donderdag 15 december 2016 15.00 uur: viering in De Munt 

donderdag 12 januari 2017  15.00 uur: viering in De Munt 

donderdag  9 februari 2017  15.00 uur: viering in De Munt 

donderdag  9 maart 2017   15.00 uur: viering in De Munt 

donderdag 20 april 2017   15.00 uur: viering in De Munt 

donderdag 18 mei 2017    15.00 uur: viering in De Munt 

donderdag 15 juni 2017   15.00 uur: viering in De Munt 

 

Personalia 
Wilhelmina Maria (Mien) van Leeuwen – Henselmans, echtgenote van Jo-
hannes Gerardus (Jan) van Leeuwen, is overleden op 29 oktober 2016 in 
de leeftijd van 86 jaar te Ammerzoden. De afscheidsdienst heeft plaats-
gevonden op 3 november 2016 in crematorium de Linge in Tiel.  
 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe. 
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Mariabeeld 
Sinds het sluiten van de kerk heeft 
ons Mariabeeld voorlopig een 
mooie plaats gekregen in de RK ba-
sisschool De Pollenhof. 
 

Het is gebleken dat veel mensen 
toch graag een bezoek willen bren-
gen en een kaarsje willen branden 
bij Maria. We hebben contact ge-
had met de directrice van De Pol-
lenhof, Mariëlle Wirth van der 
Grift. Zij vindt het ook belangrijk 
dat mensen het Mariabeeld kunnen 
bezoeken. We hebben in overleg 
besloten dat dat kan op 
 
Dinsdagmiddag 16.00 - 17.00 uur 
Woensdagmiddag 13.00 - 14.00 uur 
 
Mocht iemand behoefte hebben om 
een kaarsje op te steken buiten 
deze tijden om dan kan dat ook 
door eerst even te bellen met Ma-
riëlle Wirth op school (telefoon-
nummer 073 - 599 1300). Tijdens 
schoolvakanties is de school ui-
teraard gesloten. 
 

Let op: Kaarsjes moet u zelf mee-
brengen en dan alleen die op een 
batterijtje. Vanwege brandgevaar 
is het niet mogelijk om echte 
kaarsjes te branden. 
 

Namens de contactgroep Hedel 
Bets de Goeij 

Hans van Bemmel 

 
 
 
 

Hedel 
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zaterdag 24 december 

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

17.30 Kerkdriel Eucharistie SSch 

18.30 Zaltbommel Oecum wg 

19.00 Velddriel Eucharistie JVer 

19.30 Alem Eucharistie SSch 

19.30 Ammerzoden Eucharistie RvdH 

22.00 Ammerzoden Eucharistie RvdH 

22.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

22.30 Kerkdriel Eucharistie SSch 

zondag 25 december - 1e Kerstdag 

9.30 Alem Eucharistie SSch 

10.30 Velddriel Eucharistie JVer 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

14.00 Kerkdriel Kindje wiegen wg 

15.00 Velddriel Kindje wiegen wg 

maandag 26 december - 2e Kerstdag 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

zaterdag 31 december 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Ammerzoden Eucharistie RvdH 

19.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 

19.00 Velddriel Eucharistie JVer 

zondag 1 januari 

11.00 Kerkdriel Eucharistie RvdH 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 7 januari 

16.00 Kerkdriel Euch Pools TKoz 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Zaltbommel Eucharistie team 

zondag 8 januari - Doop van de Heer 

9.30 Alem Gebed AvVee 

9.30 Velddriel Eucharistie SSch 

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 

10.10 Kerkdriel Brulviering PdeS 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 

zaterdag 14 januari 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Zonnelied Eucharistie SSch 

zondag 15 januari 

9.30 Rossum Beuk Gebed wg 

9.30 Velddriel Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.00 Zaltbommel WoCo PdeS 

zaterdag 21 januari 

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

19.00 Velddriel Eucharistie JVer 

zondag 22 januari 

9.30 Alem WoCo PdeS 

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 

9.30 Kerkdriel Prot. Oecum SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 28 januari 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

zondag 29 januari 

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 

9.30 Velddriel Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 4 februari 

16.00 Kerkdriel Euch Pools TKoz 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zondag 5 februari 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch 

9.30 Velddriel Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 

zaterdag 11 februari 

17.30 Leyenstein 
 
 

Eucharistie BBus 

Vieringen 
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zondag 12 februari 

9.30 Alem Gebed wg 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch 

9.30 Velddriel Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch 

zaterdag 18 februari 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Zonnelied Eucharistie SSch 

zondag 19 februari 

9.30 Rossum Beuk Gebed AvVee 

9.30 Velddriel Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.00 Zaltbommel WoCo PdeS 

zaterdag 25 februari - Carnaval 

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

19.11 Ammerzoden Eucharistie BvBr 

zondag 26 februari – Carnaval 

9.30 Velddriel Eucharistie JVer 

11.11 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.11 Zaltbommel Eucharistie BBus 

woensdag 1 maart - Aswoensdag 

8.00 Kerkdriel Eucharistie RvdH 

12.00 Ammerzoden Eucharistie SSch 

14.30 Zaltbommel WoCo PdeS 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Velddriel Eucharistie JVer 

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 4 maart 

16.00 Kerkdriel Euch Pools TKoz 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zondag 5 maart 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch 

9.30 Velddriel Eucharistie JVer 

11.00 Kerkdriel 
 

Eucharistie BBus 

zaterdag 11 maart 

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

zondag 12 maart 

9.30 Alem Gebed AvVee 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch 

9.30 Velddriel Eucharistie BBus 

10.10 Kerkdriel Brulviering PdeS 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch 

zaterdag 18 maart 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Zonnelied Eucharistie SSch 

zondag 19 maart 

9.30 Rossum Beuk Gebed wg 

9.30 Velddriel Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch 

zaterdag 25 maart 

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

19.00 Velddriel Eucharistie JVer 

zondag 26 maart - Zondag Laetare 

9.30 Alem Eucharistie BBus 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

 

Vieringenoverzicht 
Op onze website staan ook alle vie-
ringen compleet met misintenties: 
 

www.katholiekbommelerwaard.nl  
 
Wijzigingen voorbehouden 
 

Doordeweekse vieringen om 08.00 uur: 
• dinsdag Velddriel 
• woensdag Kerkdriel 
• donderdag Ammerzoden 
• vrijdag Kerkdriel 

Vieringen 
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Allerzielen 
2 November kwamen we samen om 
onze overleden dierbaren te ge-
denken en te bidden: een naam 
wordt genoemd, een kaars wordt 
ontstoken en aan de nabestaanden 
van hen voor wie een kerkelijk af-
scheid heeft plaatsgevonden, werd 
het herinneringskruisje uitgereikt. 
Pastor Schevers ging voor in de vie-
ring die door het Martinuskoor 
sfeervol omlijst werd. Hopelijk 
vonden velen zich getroost in dit 
samenzijn. 
 

Dezer dagen werd bij allen die een 
dierbaar mens verloren een bloe-
metje bezorgd door de mensen van 
de groep nabestaanden en avond-
wake namens het pastoraat van de 
Martinuskerk. 

Gedoopt 
16 oktober: Roos Wonders 
20 november: Liv Grandia, Brechje 
Stokman en Bo Richt 
 

Overleden 
Jacobus van Herpen (71) 
Gien Lentjes - Vissers (81) 
Nico van Alem (76) 
Johanna van Osch-Van de Graaf (85) 
Adriaan de Leeuw (87) 
Henri van der Borg (75) 
Marus van der Kammen (91) 
Frans van Houten (87) 
Jeroen de Groot (38) 
Mieke van der Heijden-Van Boxtel (69) 
Cornelis van Hooft (83) 
  

Kerstmis 
Het zal er op aankomen  
Moge het kerstfeest in ons het ver-
trouwen wekken dat er voor God 
niets onmogelijk is en dat het klei-
ne en weerloze toch weer een 
nieuw begin maakt met onze we-
reld en met ons allen. 
 

Het zal er op aankomen dat we 
met een nieuwe ontvankelijkheid 
de verhalen uit de Schrift horen en 
werkelijkheid laten worden in ons 
eigen leven. Die hoop op werkelij-
ke menswording, ons mens zijn, 
moge het kerstfeest ons geven zo-
dat wij met goede moed ook het 
komende jaar tegemoet kunnen 
gaan. 
 

Henk Jongerius dominicaan 

Kerkdriel 

H. Martinuskerk 
Hertog Arnoldstraat 57 B 
5331 XG Kerkdriel 
telefoon (0418) 634 602 
 

e-mail:  
info@martinusparochie.nl 
 

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45 
t.n.v. Parochie H. Franciscus H. 
Martinuskerk Kerkdriel 
 

secretariaat idem 
intenties idem 
 

spreekuur op woensdagochtend 
van 9.30 - 11.30 uur 
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Advents actie 
Wanneer u dit leest is de Advents-
actie al in de vierde week. Maar de 
bekende bussen staan ook met de 
Kerst nog in de kerk met de infor-
matie over het project van de Sint 
Franciscusparochie. Informatie die 
u tijdens de actie zondag ook uit-
gereikt kreeg. Het voorziet in hulp 
aan meisjes en vrouwen in Burkina 
Faso. Uw gift is nog steeds welkom. 
Kijk ook op de website. 
 

Concert vóór de Nachtmis 
Kerstavond om 22.00 uur wordt u 
uitgenodigd om vóór de viering van 
22.30 uur te luisteren naar een 
klein concertje door een voor de 
gelegenheid samengesteld project-
koor. We gaan samen kerstliederen 
zingen onder leiding van Dirigent 
Denis Novac met aan het orgel Dia-
na van Mil, en Toon van Aken ach-
ter het drumstel. Een aantal zan-
gers en zangeressen komen uit de 
verschillende koren. Het is een 
mooie voorbereiding op de viering 
en het Kerstfeest. Laat u verras-
sen. Zalig Kerstfeest! 
 

Maria kalender 
Deze is nog te koop of te bestellen 
bij Maria de Groot: 0418-631678 en 
Riet Corten: 0418-631677. Mooi 
kerstcadeau of thuis aan de muur 
en u steunt het goede doel, ook 
belangrijk! 
 

Schelpjesviering 
Hiervoor worden alle ouders van de 
in het afgelopen jaar gedoopte 
kinderen uitgenodigd, natuurlijk 
met hun kindje. De kinderen ont-
vangen tijdens de viering de kin-
derzegen en ook de doopschelpjes 
worden uitgereikt. Broertjes, zus-
jes, opa’s, oma’s en familie zijn al-
lemaal welkom op zondag 29 ja-
nuari 2017 om 11.00 uur. 
 

Kindje wiegen 
Zoals ieder jaar ook weer op eerste 
Kerstdag, 25 december om 14.00 
uur wordt op een speelse manier 
het kerstverhaal verteld er wordt 
muziek gemaakt op de gitaar door 
Toon en natuurlijk worden er sa-
men kerstliedjes gezongen. Ieder-
een mag een eigen instrumentje 
meebrengen en dit ook laten horen 
natuurlijk. Jullie mogen verkleed 
naar de kerk komen als herder, en-
gel of nou ja vul zelf maar in. Het 
spreekt vanzelf dat vaders en moe-
ders maar zeker ook opa’s, oma’s 
en alle anderen van harte welkom 
zijn om er een feestelijk klein uur-
tje van te maken. Toon en Wilma 
van Aken met hun dochter Tina zul-
len er hun bovenste best voor 
doen. Dus allemaal komen!!! 
 

Wereldmissiedag 
De opbrengst van Wereldmissiedag 
in onze kerk bedraagt € 132.85 
 

Iedereen hartelijk dank! 

Kerkdriel 
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In Memoriam 
Gien Lentjes 
Gien werd donderdag 22 september 
na een herseninfarct opgenomen in 
het ziekenhuis waar ze zaterdag 24 
september overleed. Zij was een 
allesdoener en -kunner. Waar Gien 
haar schouders onder zette, kwam 
het voor elkaar. Zij heeft aan veel 
verenigingen haar talenten, kracht 
en tijd gegeven en zij bekleedde 
verschillende bestuursfuncties. 
 

Maar bij alle activiteiten (teveel 
om op te noemen) was er één die 
boven alles ging: het parochiekoor. 
Alles moest daarvoor wijken; de 
repetities waren heilig en die gin-
gen altijd voor. Lange tijd was 
Gien ook lid van het koorbestuur 
zoals in de vele verenigingen waar 
ze haar partijtje blies, zoals dat 
gezegd wordt. Ook in het bestuur 
van haar koor was zij de drijvende 
kracht. Daarbij stak zij haar me-
ning nooit onder stoelen of banken: 
ze wist wat ze wilde en gaf haar 
mening niet zomaar prijs. Voor al 
haar inzet heeft ze in 2012 een 
lintje gekregen, terecht verdiend; 
wat was ze daar tros op. 
 

Gien bedankt. Rust in vrede. 
 
Henri van der Borg 
Henri werd zeven jaar geleden ern-
stig ziek maar wilde daar zeker 
niet teveel aandacht op gericht 
zien. Hij had een positieve kijk op 
het leven en haalde eruit wat er in 

zat en dat was in zijn geval nog 
heel veel. Hij liet iedereen ver-
steld staan van de moed waarmee 
hij met zijn ziekte omging. 
 

In onze parochie was Henri destijds 
lid van het toenmalige parochiebe-
stuur: daarin was hij een aantal ja-
ren penningmeester. Na zijn terug-
treden uit het bestuur bleef hij 
zich inzetten voor onze Marti-
nusparochie, later de Martinuskerk. 
Wanneer hij niet weg was voor een 
uitstapje, was hij zondags als col-
lectant aanwezig in de viering. Hij 
heeft dit volgehouden tot zijn ziek-
te hem dwong om te stoppen.  
 

Ook voor het werk aan de wereld 
zette hij zich in. Jarenlang heeft 
Henri meegewerkt aan de Vasten-
actie met het ophalen van de vas-
tenzakjes. Trouw bezorgde hij ja-
renlang het parochieblad. Dit werd 
hem de laatste keer haast noodlot-
tig. Toen hij zijn tas uit de koffer-
bak wilde pakken, ging zijn auto 
spontaan rijden: hij was vergeten 
zijn wagen vrij te zetten. “Nou ben 
ik door mijn eigen auto aangere-
den!” zei hij bij thuiskomst tegen 
Mia. Op 4 november sloot deze ras-
optimist voorgoed zijn ogen. 
 

Wij gunnen hem rust en zijn hem 
bijzonder dankbaar. 
  
Mieke van der Heijden van Boxtel 
Mieke had geen vaste vrijwilligers-
taak in onze Martinuskerk, maar 
trouw stond ze haar Toon bij als hij 

Kerkdriel 
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kostersdienst had. Als je Toon in de 
kerk zag, zag je Mieke als zijn as-
sistente. Steevast op één van de 
stoelen, vóór bij het Maria altaar. 
Een goedlachse en blije Mieke: 
voor iedereen aandacht en graag 
een praatje makend. Haar ziekte 
heeft snel overwonnen en een ein-
de gemaakt aan haar leven. We 
zullen haar missen, we horen haar 
lach niet meer. Rechts voor in de 
kerk blijft haar stoel leeg. 
 

Mieke bedankt. Rust in vrede. 
 

Vastenactie 2017 
De kerststal is nu volop in beeld en 
toch kijken we al vooruit naar de 
Vastenactie, dan gaan we weer op 
weg naar Pasen. Maar heeft het 
kind in de stal, ons hier ook iets 
over te zeggen in deze dagen? 
Strekte het zijn armpjes niet uit 
naar kleine mensen en waren een-
voudige herders niet de eerste die 
het kind in de stal aanschouwden? 
Vrede op aarde - het betekent ook 
oog hebben voor medemensen. Dat 
doen twee mensen die zich al jaren 
bekommeren om kinderen zonder 
kansen in Sri Lanka. Cees en Riet 
Sprangers uit Kaatsheuvel. Zij zetten 
zich met hart en ziel hiervoor in. 
 

De Sint Fransicusparochie in de 
Bommelerwaard steunt hun project 
in de vastenactie 2017, dus ook on-
ze Martinuskerk. Het betreft on-
dersteuning voor kinderhulp. Van-
uit een kleinschalig particulier ini-
tiatief: Cees en Riet willen een 

huis bouwen waar kinderen, die nu 
samen met ouderen wonen, een 
goed onderkomen vinden en zich 
kunnen ontwikkelen. 
 

Kerkhofcommissie 
Met ingang van heden zullen het 
spreekuur van de kerkhofcommissie 
en het spreekuur van de opgave 
voor misintenties worden samenge-
voegd. Indien u vragen heeft of in-
formatie wil over de begraafplaats 
in Kerkdriel, dan kunt u terecht op 
het parochiecentrum aan de Hertog 
Arnoldstraat 57b in Kerkdriel, iede-
re woensdagochtend van 09.30 tot 
11.30 uur. Daarnaast zoeken wij 
nog vrijwilligers voor het onder-
houd van de begraafplaats en/of 
de administratie. Mocht u zich wil-
len aanmelden, dan kunt u zich 
wenden tot Anton Penders: 
telefoon 0418-632540.  
 

Kleding inzameling 
Team Sams kledingactie dankt u 
hartelijk voor uw inzet bij de in-
zameling van kleding en schoenen. 
Dank zij u kunnen we projecten 
blijven ondersteunen voor Mensen 
in Nood. Afgelopen jaar is er 1845 
kilo kleding door u ingezameld. 
 

Door uw hulp zijn weer veel men-
sen voorzien van goede kleding en 
hebben velen weer hoop op een 
betere toekomst.  
 

Zo zijn we samen goed voor elkaar. 

Kerkdriel 
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Contactgroep 
Onze contactgroep blijft bestaan. 
Als u vragen heeft op kerkelijk ge-
bied kunt u altijd bij een van ons 
terecht. 
 

• Bertha van Doorn 0418-512340 of 
• Marleen van Lamoen 0418-662446 
 

U kunt ook intenties opgeven voor 
de vieringen in de Vaste Burcht of 
de Beuk. 
 

Ook horen wij het graag bij ziekte 
of overlijden. 
 

HH. Martinus en 
Barbara gemeenschap 
Rossum e.o. 
Correspondentie adres: 
Koninginnelaan 39, 
5328 CH Rossum 
Telefoon: 0418- 512340 
berthavandoorn@upcmail.nl 
 

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93 
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH. 
Martinus en Barbara Rossum 
 

secretariaat idem 
intenties idem 

Rossum 

Vieringen 
Do 15 dec 19.30 uur Kerstsamenzang in de Vaste Burcht 
Zo 18 dec  9.30 uur Gebedsdienst in de Beuk A. van Veelen 
Za 24 dec 19.30 uur Eucharistieviering in Alem, er rijdt een bus 
 

Vr  6 jan 11.00 uur Viering in de Vaste Burcht P. de Snoo 
Ma  9 jan 14.30 uur Woord en Communieviering in de Beuk P. de Snoo 

daarna gezellig samen zijn met bingo 
Zo 15 jan  9.30 uur Gebedsdienst in de Beuk werkgroep 
 

Vr  3 feb 11.00 uur Eucharistieviering in de Vaste Burcht B.Bus 
Ma 13 feb 14.30 uur Woord en Comm. in de Beuk, voorganger P. de Snoo 

Daarna gezellig samenzijn met bingo 
Zo 19 feb  9.30 uur Gebedsdienst in de Beuk. A. van Veelen 
 

Vr  3 mrt 11.00 uur Dienst in de Vaste Burcht. P. de Snoo 
Ma 13 mrt 14.30 uur Woord en Communieviering in de Beuk 

daarna gezellig samenzijn met bingo 
Zo 19 mrt  9.30 uur Gebedsdienst in de Beuk, werkgroep 
Zo 26 mrt  9.30 uur 1e H. Communieviering van de kinderen uit Alem 

en Rossum in de H.Hubertuskerk te Alem 
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Kooraangelegenheden 
Na het sluiten van onze kerk heb-
ben acht koorleden van voormalig 
koor Pro Musica het besluit geno-
men om aan te schuiven bij het 
Alems koor onder leiding van Toon 
Holtappels. Kort erna moest Toon 
om gezondheidsreden afhaken. In-
middels is Bart v.d. Wiel bereid ge-
vonden te dirigeren en zijn we een 
half jaar verder. Het samensmelten 
van het Alems koor en de nieuwe 
leden loopt goed. Omdat Bart niet 
op zondag aanwezig kan zijn, is 
Mieke Verhoeven de uitdaging aan-
gegaan om het dirigeren onder de 
knie te krijgen. 
 

Gaandeweg worden liederen en H. 
missen van de twee oude koren 
doorgenomen en bekeken of die 
deel uit gaan maken van het nieuwe 
repertoire. Sommige gezangen en 
missen vanuit Alem en andere weer 
uit de mappen van Pro Musica. 
 

Hier en daar wordt de muziek wat 
aangepast. Tot nu toe gaat het erg 
goed. Het is zeker wel de moeite 
waard om eens in Alem een viering 
bij te wonen om het huidige koor 
te beluisteren.  

Ad van Lamoen 
 

Oecumenische vieringen 
Dit jaar zijn de Oecumenische vie-
ringen in de Protestantse kerk om 
diverse redenen slecht bezocht 
door onze Katholieke gemeen-
schap. Het is de vraag of we daar 

mee door moeten gaan. Er wordt 
door een aantal mensen veel tijd in 
gestoken om de vieringen in elkaar 
te zetten. Het zou fijn zijn als u 
ook deze vieringen eens komt be-
zoeken. Een mooie gelegenheid 
daarvoor is de Adventsviering op 27 
december om 10.00 uur in de kerk 
aan de Maasdijk. Jos Vriesema en 
Ds.Lia Davids zullen voorgaan. Ook 
is er op 15 december om 19.30 uur 
een oecumenische volkssamenzang 
in de Vaste Burcht. 
 

Hierbij de data voor het oecume-
nisch avondgebed in 2017 vanuit de 
Protestantse kerk aan de Maasdijk: 
 

Op 15 maart, 22 maart, 29 maart 
en 5 april 2017 altijd op de woens-
dagavonden, aanvang 19.15 uur. 
 

Kerstviering met de bus 
Op 24 december, Kerstavond, laat 
het bestuur van de Parochie een bus 
rijden voor de mensen uit Hedel en 
Rossum, om de Eucharistie-viering in 
Alem bij te wonen. De viering door 
Pastor Schevers begint om 19.30 uur. 
De bus vertrekt om 18.45 uur bij de 
Beuk en om 18.55 uur bij de Vaste 
Burcht. 
 

De opgave is al geweest maar er 
kunnen vast nog enkele mensen 
mee. Bel Bertha tel. 0418-512340 of 
Marleen tel. 0418-662466. 

 

Rossum 
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Overleden 
Annie van Doorn-van Uitert 
Geboren 17 december 1934 in Am-
merzoden - Overleden 8 september 
2016 in Zaltbommel. 
 

Annie was bijna 53 jaar en ge-
trouwd met Coen van Doorn. Ze 
woonden in Rossum en kregen sa-
men twee kinderen. Zij heeft vanaf 
haar trouwen in Rossum gewoond. 
Groot was het verdriet toen hun 
zoontje Koentje door een noodlot-
tig ongeval op 7-jarige leeftijd is 
overleden. Dit verlies heeft Annie 
nooit kunnen verwerken. Annie was 
bijzonder trots op haar dochter en 
haar drie kleinzoons. Ze is actief 
geweest in het bestuur van ‘de 
Beuk’ en was bijna bij alle activi-
teiten aanwezig. Als hobby had An-
nie het bridgen, bij de bridgeclub 
en thuis. Haar gezondheid ging al 
enkele jaren achteruit, maar Annie 
overleed toch plotseling tijdens het 
uitstapje van de Beuk. 
 

Wij hebben afscheid van Annie 
kunnen nemen tijdens de plechtige 
afscheidsdienst in de H. Willibror-
dus kerk te Ammerzoden, waarna 
wij haar hebben mogen begeleiden 
naar de Algemene Begraafplaats in 
Rossum. 
 

Moge zij rusten in vrede. 
  

 
Riek Schriever-van der Meijde 
Geboren 29 december 1919 in Wa-
geningen - Overleden 25 september 
2016 in Ammerzoden. 
 

Riek trouwde met Gerrit Schriever, 
zij woonden in Rossum. Zij kregen 
samen zes kinderen, waarvan een 
kind al jong is overleden. Riek was 
een godsdienstige vrouw, die trouw 
onze vieringen bezocht in de kerk 
en later in de Vaste Burcht. Jaren 
zong zij bij ons kerkkoor Pro Musi-
ca, waarmee ze stopte toen zij om 
gezondheidsreden naar de ‘Vaste 
Burcht’ verhuisde. 
 

In 1997 overleed haar man Gerrit, 
waarna zij dapper alleen verder 
moest gaan. Nadat haar gezond-
heid steeds verder achteruitging, 
verhuisde Riek vorig jaar naar het 
Zonnelied te Ammerzoden. Voor-
zien van het Sacrament der zieken 
is Riek, in het bijzijn van haar fa-
milie overleden. 
 

Wij hebben haar mogen begeleiden 
naar het crematorium in Tiel. 
 

Moge zij rusten in vrede. 
 

Rossum 
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Marie Kuiperij–Verbeek 
Geboren 17 juli 1951 in Swalmen - 
Overleden 26 oktober 2016 in Rossum. 
 

Marie trouwde met Luuk Kuiperij. 
Ze gingen aan de Achterdijk en la-
ter in de Thielenhof in Rossum wo-
nen. Uit hun huwelijk werden twee 
kinderen geboren. Later werden zij 
verblijd met twee kleinkinderen. 
Na een ernstige ziekte, waarbij zij 
dag en nacht werd bijgestaan door 
haar man Luuk, kwam er na 43 jaar 
een einde aan haar leven. 
 

Na de plechtige afscheiddienst in 
de H. Martinuskerk te Kerkdriel 
hebben we haar mogen begeleiden 
naar het crematorium in Rosmalen. 
 

Moge zij rusten in vrede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen alle parochianen 
hele fijne en mooie Kerstdagen 

en allen een goed en gelukkig 2017 

Kerkbalans 
In de maand januari krijgt u een 
folder in de bus die u uitnodigt om 
uw bijdrage aan de actie Kerkba-
lans over te maken. In januari ver-
schijnt er geen parochieblad. 
 

Wij vragen u om ons te blijven 
steunen, zodat we onze activitei-
ten hier in Rossum kunnen voort-
zetten. Het geld, dat binnenkomt 
bij onze penningmeester Frans van 
der Horst, wordt uiteraard mede 
bestemd voor onze vieringen in de 
Beuk en de Vaste Burcht. 
 

Wij zouden het fijn vinden als u 
ons hierbij steunt. Alvast dank.  
 
 
 
 

Bedankt 
Na de moeilijke start van het afge-
lopen jaar door het sluiten van on-
ze kerk, willen wij iedereen be-
danken voor hun steun en aanwe-
zigheid tijdens de vieringen in de 
Beuk en de Vaste Burcht. Wij zijn 
bijzonder trots op het mooie aantal 
parochianen dat bij deze diensten 
aanwezig is. We ervaren deze vie-
ringen als heel waardevol en warm. 
Wij hopen dan ook op deze manier 
verder te kunnen gaan. Ook bedan-
ken wij uiteraard de mensen die 
zich op een of andere manier nog 
inzetten voor onze gemeenschap 
hier in Rossum. 
 

Bertha en Marleen 

Rossum 
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Gedoopt 
De volgende dopelingen hebben 
het sacrament van het H. Doopsel 
ontvangen en zijn opgenomen in 
onze parochie:  
 

Zondag 9 oktober: 
•  Adam van Doremaele 

Drielseweg 4 te Hedel 
• Koen van der Ven 

Dominee Bakkershof te Hedel 
 

Zondag 11 december: 
• Rens van Herwijnen 

Koestraat 26 te Velddriel 
 

Van Harte Proficiat en veel geluk 
en Gods Zegen. 
 

Overleden 
28 September: Arnold van de Laar, 
59 jaar, Provincialeweg Velddriel. 
 

Veel sterkte en Gods steun en 
kracht toegewenst aan de nabe-
staanden. 

Wereld missie maand  
De opbrengst van de collecte Missio 
Oktober 2016 heeft het mooie be-
drag van € 150,- opgebracht. 
 

Wij willen iedereen die hier aan 
heeft bijgedragen hartelijk dan-
ken, namens alle mensen die zich 
hiervoor inzetten. 
 

Werkgroep MOV 
Missie, ontwikkeling en Vrede 

Trees Hooijmans en Annie van Kuijk 
 

 
Hou je van zingen? 
De Martinus Kids oefenen iedere 
woensdag van 18.30 tot 19.15 uur. 
Kom je ook? 
 

Gezinsviering: iedere maand. 
Meestal op zondag om 9.30 uur.  
Iedere maand een ander thema.  
 

De Martinus Kids zingen ook bij be-
jaarden van Nooitgedacht op woens-
dag 14 december tijdens de kerst-
viering in de Boxhof. 
 

En bij de presentatieviering en Eer-
ste H. Communieviering in Ammer-
zoden op 12 maart om 9.30 uur. 
 

En 28 mei om 11.00 uur in de H.Wil-
librordus kerk te Ammerzoden. 

Velddriel 

H. Martinuskerk 
Voorstraat 102 
5334 JW Velddriel 
telefoon 0418 -63 13 15 
 

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16 
t.n.v. Parochie H. Franciscus H. 
Martinuskerk Velddriel 
 

secretariaat idem 
 

intenties 
mevr. J. van den Dungen 
tel. 0418 - 63 20 61 
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Iedere dinsdag om 8.00 uur  
’s Morgens Eucharistieviering. 
Iedereen is van harte welkom. 
 

Zondag 18 december 9.30 uur 
Eucharistieviering pr. J. Verhoeven 
en Franciscus Vocalis 
 

Zondag 18 december 14.30 uur 
Kerstconcert Fanfare La Harpe 
 

Zaterdag 24 december 19.00 uur 
Kerstavond Gezinsviering  
pr. J. Verhoeven en Martinus Kids  
m.m.v. fanfare La Harpe  
 

Zondag 25 december 10.30 uur 
1e Kerstdag Eucharistieviering  
pr. J. Verhoeven en Gemengd koor 
 

Zondag 25 december 15.00 uur 
Kindjewiegen in kerk 
(zie gezinsviering) 
 

Maandag 26 december 2e Kerstdag 
vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur kerk 
open - Kerststal bezichtigen 
 

Zaterdag 31 december 19.00 uur 
Oudjaar Eucharistieviering 
pr. J. Verhoeven en gemengd koor 
 

Zondag 1 januari 2017 geen viering 
 

Zondag 8 januari 9.30 uur 
Gezinsviering pr. S. Schevers en Mar-
tinus Kids met Presentatie communi-
canten met aansluitend feestelijk 
koffieuurtje in de pastorie 
 

Zondag 29 januari 9.30 uur 
Gezinsviering pr. S. Schevers en Mar-
tinus Kids, uitreiking doophandjes 

Zondag 26 februari 9.30 uur 
Carnaval gezinsviering pr. J. Ver-
hoeven en Martinus Kids m.m.v. 
Prins Jeugdraad en Veldroad met 
gevolg 
 

Woensdag 1 maart 19.00 uur 
Eucharistieviering pr. J. Verhoeven 
en gemengd koor met uitreiking 
askruisjes 
 

Inloopuurtje is zondag 5 maart na 
de eucharistieviering van 9.30 uur. 
Iedereen is hierbij van harte uitge-
nodigd. 
 
 
Geplande doopvieringen 
12 februari 2017 diaken P. de Snoo 
Voorbereidingsavond 25 januari 2017 
om 20.00 uur in parochiecentrum 
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B. 
 

9 april 2017 diaken S. Steijaert 
Voorbereidingsavond 22 maart om 
20.00 uur in parochiecentrum Kerk-
driel, Hertog Arnoldstraat 57B. 
 
 

Velddriel 

Bijzondere data St. Martinuskerk Velddriel 
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Kerstconcert 

Fanfare La Harpe 
18 december 14.30 uur 
Het is een traditie geworden, de 
laatste zondag voor de kerstdagen 
waarop La Harpe haar kerstconcert 
geeft. 
 

De H. Martinuskerk van Velddriel 
zal ook dit jaar het decor zijn 
waarin dit gehouden wordt. Net als 
voorgaande jaren zijn de leden van 
de fanfare weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor dit concert 
waarin zij dit jaar muzikaal onder-
steund worden door het koor Gere 
Weg uit Kerkdriel. 
 

Omdat het organiseren van dit 
evenement heel veel tijd, inzet en 
energie vergt en de fanfare dit niet 
alleen kan, worden zij hierbij or-
ganisatorisch bijgestaan door car-
navalsvereniging ‘de Veldroad’ en 
deze hulp wordt bijzonder gewaar-
deerd. 
 

 

 
 
Op zondag 18 december gaan om 
14.00 uur de deuren van de kerk 
open. Buiten worden de belangstel-
lenden reeds opgewacht door een 
aantal muzikanten die de kerst-
stemming er alvast inbrengen met 
enkele stemmige deuntjes. 
 

Om 14.30 uur begint het concert 
en als na een klein uur de pauze 
begint, staat er in de Boxhof voor 
eenieder gratis koffie, thee en 
chocomel te wachten. Het concert, 
dat na de pauze weer aanvangt, zal 
tot ongeveer de klok van 17.00 uur 
duren. 
 

Net als alle voorgaande edities 
hoopt fanfare La Harpe dat eenie-
der na afloop terug kan zien op een 
zeer geslaagde middag. Alle leden 
van La Harpe, Gere Weg en de 
Veldroad wensen u bij voorbaat al 
veel luister- en kijkplezier tijdens 
dit concert. 
 

Graag tot ziens! 
 

Velddriel 
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Velddriel 

Kom je ook met Kerstmis naar de kerk? 
Je bent van harte welkom! 
 
24 december 19.00 uur 
Gezinsviering met m.m.v. Martinus Kids en Fanfare La Harpe. 
 
25 december 10.30 uur 
Eucharistieviering met gemengd koor. 
 
25 december 15.00 uur 
‘Kindje wiegen’ met liedjes 
en verhalen rond de kerststal. 
Speciaal voor de peuters en kleuters. 
Je mag verkleed komen en ook 
je eigen babypop meebrengen. 
 
8 januari 2017 9.30 uur 
Driekoningenviering: Gezinsviering waarin de 
communicanten zich zullen voorstellen. 
Alle kinderen mogen verkleed als 
koning naar de kerk komen. 
 
29 januari 9.30 uur 
Gezinsviering met uitreiking van de doophandjes van de dopelingen die 
het afgelopen jaar in onze Martinuskerk Velddriel zijn gedoopt. Ouders 
krijgen hier nog bericht van. 
 
26 februari 9.30 uur 
Carnavalsviering met  
Martinus Kids en Prins en zijn gevolg 
 
Graag tot ziens in onze gezinsvieringen! 
 



 

2016 jaargang 5 nummer 5 bladzijde 38 Franciscus tussen de Rivieren 

 

Gedoopt 
Door het sacrament van het Doop-
sel werd opgenomen in onze ge-
loofsgemeenschap: 
 

Op 13 november 2016: Djaimy Jay-
ce Damen, geboren 24 september 
2016, zoon van Christiaan Damen 
en Yvonne Gloudemans. 
 

Overleden 
Ontslapen in de Heer: 
 

Op 12 november 2016 overleed An-
toinette Straatman. Zij werd op 5 
maart 1926 in Zaltbommel geboren 
en was de weduwe van Gerard 
Homburg. De uitvaartviering was 
op vrijdag 18 november in onze 
kerk. Daarna was de crematie in 
Vlijmen. 
 

Carnavalsviering 
Al jaren organiseren de Wallepik-
kers Carnaval in Zaltbommel, dat 
dan tot ‘Mispelgat’ wordt omge-
doopt. De dagelijkse zorgen even 
aan de kant, geen rangen en stan-
den, aandacht voor elkaar en sa-
men gezellig feest vieren! 
 

Voor de zestiende keer wordt tij-
dens Carnaval een moment van be-
zinning ingebouwd door op zondag-
ochtend naar de kerk te gaan. Op 
zondag 26 februari staat de viering 
in het teken van het carnavalsmot-
to van dit jaar: “Laot oe mar ga-
on”. Pastor Bertus Bus gaat ons 
weer voor op Carnavalszondag en 
zal tijdens zijn preek niet alleen 
over de woorden van het evangelie 
uitleg geven, maar ook meerdere 
linken met het motto leggen.  
 

Mocht u tot op heden nog niet zo’n 
carnavalsviering bezocht hebben, 
dan wordt u bij deze van harte uit-
genodigd!! 
 

Let op! De aanvangstijd van de 
carnavalsviering is aangepast! 
De viering begint om 11.11 uur!  
 

Na afloop van de viering wordt ie-
dereen uitgenodigd voor een kop 
koffie met een broodje in de Mis-
pelpoort, de tent achter de Poorte-
rij, waar vier dagen lang carnaval 
gevierd wordt. 
 

Namens de kerkcommissie van C.V. 
De Wallepikkers Harrie Kessel 

Zaltbommel 

H. Martinuskerk 
Oliestraat 26 
5301 BB Zaltbommel 
telefoon 0418-512215 
e-mail sintmartinusparochie-
zaltbommel@hetnet.nl 
 

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38 
t.n.v. Parochie H. Franciscus H. 
Martinuskerk Zaltbommel 
 

secretariaat en intenties: 
Tiny van Steenbergen 
Johan de Wittstraat 68 
5301GR Zaltbommel 
tel.: 0418-514262 
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Zaltbommel 

Allerzielen 
Op Allerzielen herdachten wij onze medeparochianen die overleden zijn 
tussen 3 november 2015 – 2 november 2016 
 

20 november 2015  Gerard van der Heijden       86 jaar 
 

11 december 2015  Trees Wuisman Potma       87 jaar 
 

15 januari 2016   Jaap Rademaker         66 jaar 
 

07 februari 2016   Donny Tromp          62 jaar 
22 februari 2016   Suze van Rooijen - Röhrs      81 jaar 
 

01 maart 2016    Monique van Gameren       48 jaar  
14 maart 2016    Brigitta van der Heijden - van Maris   91 jaar 
15 maart 2016    Toon Heesbeen         72 jaar 
21 maart 2016    Hennie Kamps - Stehmann      91 jaar 
26 maart 2016    Henk van Rijen          86 jaar 
 

17 april 2016    Joost Thorbecke         87 jaar 
 

10 mei 2016    Marie van Rossum - Rusterholz    87 jaar 
22 mei 2016    Jan van Heumen         74 jaar 
 

14 juli 2016     Annie van Beurden - van Heumen    88 jaar 
22 juli 2016     Frans Meijer          67 jaar 
 

24 augustus 2016   Martien Stehmann        77 jaar 
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Bijzondere vieringen 
De maandelijkse seniorenvieringen 
zijn op de eerste woensdag van de 
maand om 14.30 uur in het paro-
chiecentrum op 1 februari en 1 
maart. Na afloop is er een gezellig 
samenzijn. 
 

In de zaal van Zorghuis ‘De Wiele-
waal’ is er op de derde dinsdag van 
de maand om 16.00 uur een Eucha-
ristieviering: 20 december, 17 ja-
nuari, 14(!) februari en 21 maart. 
De bewoners van het Schootsveld 
en de Nijehof zijn daarbij ook van 
harte welkom. 
 

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is 
er in de zaal van Zorghuis ‘De Wie-
lewaal’, onder de verantwoorde-
lijkheid van de Raad van Kerken, 
een weeksluiting waarin voorgan-
gers uit alle kerken om de beurt 
voorgaan. Na afloop wordt er met 
elkaar koffie/thee gedronken. 
 

Op elke eerste zondag van de 
maand is er in onze kerk om 11.00 
uur een meditatieve viering ‘Op 
Adem komen’. In januari is dit op 
de tweede zondag, in verband met 
nieuwjaar. Iedereen is daarbij van 
harte welkom.  
 
Kerstvieringen 
Zaterdag 17 december 11.00 uur 
Gezamenlijke senioren-kerstviering 
in Het Anker, voorgangers zijn: 
dominee Trijnie Bouw en pastor 
Bertus Bus.  

Na de viering is er een gezellig sa-
menzijn met een broodmaaltijd. 
 

Zaterdag 17 december 19.00 uur 
In de Martinuskerk aan de Olie-
straat in Zaltbommel is er weer de 
traditionele Volkskerstzang. Ook 
zal het verhaal rond de Kerst niet 
ontbreken. In aanloop naar de 
feestdagen is dit een mooie gele-
genheid om het Kerstgevoel te krij-
gen voor de komende dagen. De 
toegang is gratis. 
 

Zondag 18 december 16.30 uur 
Kerstconcert in de St. Maarten 
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Arie 
Hoek, orgel Hugo Bakker, een bla-
zersensemble en Brass. 
 

Zondag 18 december 20.00 uur 
Kerst-sing-in, in de Sint Martinus-
kerk verzorgt door het interkerke-
lijk koor Eljakim. 
 

Woensdag 21 december 14.30 uur 
Seniorenviering in de St. Martinus-
kerk. Voorganger pastor Bertus 
Bus, m.m.v. Franciscus Vocalis. Na 
de viering drinken we koffie/thee 
met kerstbrood. Iedereen is daarbij 
van harte welkom. 
 

Zaterdag 24 december 18.30 uur 
Kinderkerstviering in de St. Marti-
nuskerk verzorgt door Het Anker, 
Sint Maarten en de Sint Martinus 
(dit was de laatste jaren in het An-
ker en nu in onze kerk). 
 

Zaltbommel 
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Kerstnachtmis 24 december 2016 
om 22.00 uur. Ook dit jaar verleent 
het koor Surprise weer haar mede-
werking aan de Nachtmisviering. En 
ook dit jaar ondersteunen een aan-
tal muzikanten van Harmonie Ge-
neraal Karel van der Heyden weer 
het koor met hun begeleidende 
muziek. Om organisatorische rede-
nen is het tijdstip vervroegd. Aan-
vang 22.00 uur en helaas moeten 
we zeggen: Vol is Vol! 
 

Zondag 25 december 11.00 uur 
Hoogmis van Kerstmis, in de St. 
Martinuskerk. Voorganger pastor B. 
Bus en de zang wordt verzorgd 
door Franciscus Vocalis. 
 
 

Restauratie Kerststal 
De kerststal die al jaren dienst 
doet in onze Sint-Martinuskerk was 
aan een grondige restauratiebeurt 
toe. Het werd ieder jaar moeilijker 
om deze stal nog toonbaar op te 
stellen. 
 

De kerststal is omstreeks 1955 ge-
maakt op verzoek van pastoor Re-
tel. Hij diende een verzoek in, of 
gaf opdracht aan, het meubelbe-
drijf van Gerard Homburg, dat des-
tijds aan de Oliestraat was geves-
tigd. De medewerkers van dit be-
drijf gingen, in de baas zijn tijd, 
aan de slag om een kerststal te 
maken naar een ontwerp van Har-
rie Stehmann. Handige jongens die 
meubelmakers, eentje uit Den 
Bosch, een uit Vught en een Bom-

melaar. Alles werd in de eigen 
werkplaats en op eigen kracht ge-
daan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele jaren geleden werd voorge-
steld om de stal te vervangen voor 
een nieuwe en modernere behui-
zing voor Jozef en Maria. Niet ie-
dereen kon zich hierin vinden. Er 
werd nagedacht en gezocht naar 
een oplossing. Twee vrijwilligers en 
een professionele rietdekker wer-
den bereid gevonden om de stal 
weer in oude glorie te herstellen. 
Dus dit jaar is het ongeveer 61 jaar 
oude verblijf van Jozef, Maria en 
het Kindje Jezus weer in zijn oor-
spronkelijke staat te zien. 
 

Alle parochianen en vrijwilligers 
die hebben meegewerkt aan deze 
restauratie hartelijk bedankt. En u 
als parochiaan kunt uw steentje in 
de kosten bijdragen door een 
muntje in het Knikengeltje te de-
poneren. 

Martien van Iersel 

Zaltbommel 
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Dank je wel, dank je wel 
Wij willen alle vrijwilligers, die op 
welke manier dan ook bijgedragen 
hebben aan het samen kerk zijn, 
heel, heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet in 2016 in de Sint Marti-
nuskerk van Zaltbommel.  
 

De ziekenbezoekgroep 
Leden van de ziekenbezoekgroep 
bezoeken regelmatig ouderen, zie-
ken of alleenstaanden die behoefte 
hebben aan een gesprek van een 
medeparochiaan. Inmiddels hebben 
we een lijst van zo’n 15 adressen 
waarvan we weten dat regelmatig 
contact op prijs wordt gesteld. Elk 
lid van de ziekenbezoekgroep heeft 
zo zijn vaste adressen. Meestal 
worden de bezoeken wederzijds 
positief ervaren. Binnen de be-
zoekgroep proberen wij in te 
schatten wie van ons het beste bij 
iemand past. Daarom komen we als 
bezoekgroep regelmatig bij elkaar 
om te bespreken hoe de bezoeken 
verlopen, wat we van elkaar kun-
nen leren en om te af te stemmen 
welke parochianen ook in aanmer-
king komen voor een bezoek. Daar-
voor is het van belang dat parochi-
anen ons weten te bereiken. Ge-
lukkig hebben enkele parochianen 
ons namen doorgegeven. Als u ie-
mand weet die ziek of eenzaam is 
of als u zelf bezoek op prijs stelt, 
laat het ons weten!  

De namen van de leden van de zie-
kenbezoekgroep zijn:  
 

• Philo Schwartz, 0418-512205 
• Annie van Teeffelen, 0418-513286 
• Ans de Vaan, 0418-512914 
• Piet de Lange, 0418-512064  
• Pastor Bertus Bus, 073-6875634  
 

Bij deze willen we Giny Janssen 
bedanken als betrokken lid van de 
ziekenbezoekgroep. Wij vinden het 
jammer dat zij ermee gestopt is.  
 

Tenslotte geldt de diaconale taak 
voor ons allemaal. We mogen deze 
groep van mensen niet vergeten 
om hen extra aandacht te geven, 
dus laat het ons weten.  
 

De ziekenbezoekgroep 

 

 

Wij wensen 
alle parochianen 

een Zalig Kerstfeest en 
een Gezegend 2017 

Zaltbommel 
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De Eeuwige Stad 
Op 20 november op het feest van 
Christus Koning sloot paus Francis-
cus in Rome de Heilige Deur in de 
Sint Pieter. Daarmee eindigde het 
Jaar van de Barmhartigheid. Enkele 
dagen daarvoor, op woensdag 15 en 
donderdag 16 november namen we 
deel aan de bedevaart van alle Ne-
derlandse bisdommen naar Rome. 
 

Om acht uur moesten Nederlandse 
pelgrims zich verzamelen bij de 
Engelenburcht om een uur later in 
processie te vertrekken. We waren 
er om enkele minuten na achten. 
Er stond toen reeds een groep van 
enkele honderden Nederlanders, 
herkenbaar aan het rood-wit-
blauwe sjaaltje met het logo van 
het Jaar van de Barmhartigheid. 
Voordat we in processie vertrokken 
werd iedereen grondig gecontro-
leerd. Biddend en zingend trokken 
we op naar de Sint Pieter. Opnieuw 
werden we daar grondig gecontro-
leerd voordat we de trappen op 
konden en door de Heilige Deuren 
naar binnen gaan. 
 

In de ruimte achter het Hoog Altaar 
waren 1800 stoelen neergezet. Uit-
eindelijk bleken er ruim 2000 Ne-
derlandse pelgrims te zijn, zodat 
er velen moesten blijven staan. 
Gedurende de viering vulde zich de 
basiliek met nog eens ontelbare 
belangstellenden. In de eucharis-
tieviering ging kardinaal Eijk voor 
in concelebratie met de andere 
Nederlandse bisschoppen. Een uit-

stekend projectkoor ondersteunde 
de samenzang. 
 

In zijn homilie ging de kardinaal in 
op de betekenis van het logo van 
het Jaar van de Barmhartigheid. De 
Goede Herder draagt de arme op 
zijn schouders. De ogen van Jezus 
en de man vallen samen zodat er 
slechts drie ogen zichtbaar zijn. 
Mgr. Eijk zei dat de werken van 
barmhartigheid niet zomaar woor-
den zijn, maar daden die we in de 
praktijk moeten brengen. Hij wees 
er ook op dat we de geestelijke 
werken van barmhartigheid, zoals 
troosten, begeleiden en aanmoedi-
gen, de mensen hun verhaal laten 
vertellen en beluisteren, onze te-
korten en eenzijdigheid herkennen 
en erkennen, als het ware heront-
dekt hebben. Na het slotlied “ver-
scheen” onverwacht paus Francis-
cus. Hij werd met gejuich en ap-
plaus begroet. Met een persoonlij-
ke boodschap sprak hij de Neder-
landers toe. 
 

Na de lunch in een aan het Sint 
Pietersplein gelegen pelgrimsres-
taurant konden we op eigen gele-
genheid iets van de stad Rome 
gaan bewonderen. De werken van 
Barmhartigheid konden we meteen 
in de praktijk brengen. In Rome 
wemelt het van dak- en thuislozen 
die op straat bedelen in de meest 
schrijnende omstandigheden. 
 

Om 17.00 uur was het weer verza-
melen bij de Maria Maggiore voor 
de Vespers. Opnieuw waren er 

Romebedevaart 
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scherpe veiligheidsmaatregelen. In 
deze viering ging Mgr. Van den 
Henden, de bisschop van Rotter-
dam, voor. Ook emeritus-kardinaal 
Simonis was, oud en broos, aanwe-
zig. In de homilie ging de bisschop 
in op de betekenis van het pelgrim 
zijn. Bij het verlaten van de kerk 
ging Mgr. Simonis naar de mensen 
toe om handen te schudden en een 
praatje te maken. Dit werd erg 
gewaardeerd, soms werd hij zelfs 
gekust. 
 

Woensdagmorgen verzamelden de 
Nederlandse bedevaarders zich op 
het Sint Pietersplein voor de weke-
lijkse pauselijke audiëntie. We 
kregen een plaats aangewezen 
vlakbij het podium. Langzamer-
hand vulde het hele plein zich met 
duizenden bedevaarders uit alle 
windstreken en werelddelen. Voor-
dat de audiëntie begon werden alle 
groepen en bewegingen afgeroepen 
in hun eigen taal. Ook in het Ne-
derlands. Toen de Nederlanders 
werden vermeld was er natuurlijk 
een luid gejuich. Na een uurtje 
wachten kwam de paus in een open 
wagen uit het Vaticaan het plein 
op rijden. Opnieuw groot applaus 
en veel gejuich. 
 

De paus nam veel tijd en had veel 
aandacht voor de mensen langs de 
kant en liet verschillende keren 
stoppen om met mensen te spre-
ken. Omdat wij op de eerste rijen 
zaten konden we alles goed zien, 
zelfs de mimiek van de paus op zijn 

eenvoudige zetel. In zijn toespraak 
had de paus het over hoe wij met 
lastige mensen moeten omgaan. 
“Laten we Jezus’ woorden niet 
vergeten: ‘Waarom kijk je naar de 
splinter in het oog van je broeder 
en sla je geen acht op de balk in 
uw eigen oog?’ Dat de Heilige 
Geest ons mag helpen om geduldig 
te zijn in het verdragen en be-
scheiden en eenvoudig in het advi-
seren.” aldus de paus. Tot slot had 
hij nog een persoonlijke boodschap 
voor elke pelgrimsgroep. Telkens 
wanneer de paus een groep toe-
sprak ging een groot gejuich op en 
de paus wuifde dan naar die men-
sen. Na de audiëntie nam de paus 
voordat hij wegging voor de men-
sen op de eerste rijen ruim de tijd 
voor een handdruk en een persoon-
lijk woord. 
 

Deze bedevaart naar Rome was 
voor ons een heel bijzondere erva-
ring en we hadden deze dagen ze-
ker niet willen missen. 
 

Han van der Waal ofs 
en Patrick Flo, diaken 

Romebedevaart 
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Tieneravonden 
Elke eerste vrijdag 
van de maand 
Elke eerste vrijdag van de maand 
om 19.30 uur is er de tieneravond. 
We verzamelen ons doorgaans in 
het parochiecentrum van Kerkdriel. 
Weet jij een hippe naam voor onze 
tienerclub laat het horen. 
 

Wat hebben we al gedaan? In okto-
ber een jongerenbioscoop in de 
voormalige Hedelse kerk. In no-
vember zijn we naar Den Bosch ge-
gaan om friet te eten en we namen 
deel aan een oecumenische jonge-
renviering in de kathedraal. In de-
cember gingen we in gesprek met 
een straatpastor die werkt met 
daklozen!  
 

Vrijdag 6 januari 
Dan is er feest: de jongeren-
nieuwsjaarreceptie. Een creatief 
feest, neem je favoriete muziek 
mee en wat lekkers!  
 

Vrijdag 3 februari 
We gaan strijden met andere jon-
gerenclubs in ‘the battle’. Sirkel-
slag is het spel waarbij het gaat om 
creativiteit, actie, teamspirit en 
heel veel lol! De actie vindt niet al-
leen plaats in de groep zelf, maar 
via Facebook en Twitter staan alle 
groepen ook live in verbinding met 
elkaar. De groepen kunnen elkaar 
uitdagen en zien real time hoe de 
wedstrijdverhoudingen liggen. 

Vrijdag 3 maart 
Carnaval is net gevierd en de vas-
tentijd is net begonnen. We gaan 
nu samen creatief aan de slag over 
de ware betekenis van het Carna-
valsfeest.  
Andere evenementen...  
 
Zaterdag 18 maart 
We willen zaterdag 18 maart met 
een groep jongeren naar het Stille 
Omgang jongerenevenement in 
Amsterdam! 
 

www.stille-omgang.nl/jongeren  
 
Aalmoezenier 
We proberen met een selecte 
groep een keer een kijkje te ne-
men bij een aalmoezenier op de 
militaire vliegbasis van Volkel. Dat 
moet ruim van te voren aange-
vraagd worden. Heb je als tiener of 
jongere interesse stuur dan alvast 
een mailtje: 
 

pastorschevers@gmail.com  
 
Discoboot 
En ook in 2017 gaan we weer uitva-
ren met de Discoboot...  

Tieners 
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Hoi Kids, 
We wensen… 
een glimlach en een fijn gevoel 
geluk voor alle mensen. 
 

We wensen… 
geen oorlog en geen ruzie meer 
maar vrede voor de mensen. 

We wensen… 
een wereld die vol vrienden is 
en liefde tussen mensen. 
 

We wensen… 
een beetje troost, een beetje hulp, 
en licht voor alle mensen. 
 

Een kind brengt ons een nieuwe tijd. 
We kunnen verder gaan. 
Straks worden onze wensen waar. 
 

Wie weet, misschien 
- we zullen zien - 
wel in het nieuwe jaar. 
 
 

Kids 
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Kerstgedicht 
 
Jozef en Maria 
zijn op reis gegaan. 
Maria zit op het ezeltje, 
en Jozef loopt vooraan. 
 

Ze komen laat in Betlehem. 
De mensen slapen al. 
Nergens is een plekje meer, 
alleen nog een stal. 
 

In het veld zijn herders. 
Zij houden in de nacht, 
over hun schapen, 
bij het vuur de wacht. 
 

Opeens komt er een engel. 
Die zegt tegen hen; 
“Jezus is geboren, 
ga vlug naar Betlehem!” 
 

De herders zeggen: “Kom, 
we gaan het Kindje zoeken. 
Het is geboren in een stal, 
gewikkeld in wat doeken.” 
 

Drie mannen zien een grote ster. 
Die mannen zijn heel wijs. 
Ze willen naar het Koningskind, 
en dus gaan ze op reis. 
 

Zo komen ze in Betlehem, 
daar zoeken ze een poos. 
Ze vinden Jezus in de stal, 
en geven Hem cadeaus. 
 

De herders knielen neer voor Jezus. 
Eerbiedig zeggen zij: 
“Jezus is onze Koning, 
Hij maakt de mensen blij.” 
 

Alle mensen, groot en klein, 
krijgen het te horen, 
dat vannacht in Betlehem, 
Jezus is geboren! 

Kids 

Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website voor een werkje: 
 

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids 
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