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Vooraf
Beste lezer,
Bij het verschijnen van dit nieuwe
parochieblad bevinden we ons kerkelijk gezien midden in de Veertigdagentijd. Het is een tijd van voorbereiding op Pasen. Op de voorkant
ziet u een impressie van de Paaswake in de St. Jan is. Hier klonken
op Aswoensdag de woorden: "Bekeert u en gelooft in het evangelie”. Maar hebben woorden als bekering, geloof in het evangelie en
begeestering, nog zeggingskracht
in ons eigen leven?
In het leven van alledag, maar ook
in de kerken in onze parochie is
een zeker onbehagen en een gelatenheid te bemerken: “Het is zoals
het is, daar veranderen wij niets
aan en het wordt toch niet beter”.
Echter, een bekende slogan luidt:
“Er bestaan geen problemen, enkel
uitdagingen.”
Voordat u nu denkt: daar wuif je
alle her en der spelende problematiek wel heel gemakkelijk mee
weg, zal ik proberen uit te leggen
wat ik daarmee bedoel.
Uiteraard zijn er slepende, gevoelige en lastige kwesties waarbij je
niet alle drempels eenvoudigweg
kunt platwalsen zodat de weg geëffend is; er moet zeker oog blijven
voor alle obstakels op de weg.
Maar met het woord “uitdaging”
komt er echter iets van een nieuw
elan binnen, een zekere vitaliteit,
een nieuwe impuls om de handen
Franciscus tussen de Rivieren

ineen te slaan en met elkaar op weg
te gaan om iets te bereiken. Het is
een uitdaging om binnen heldere kaders samen te zoeken naar nieuwe
mogelijkheden. Deze Veertigdagentijd is bij uitstek het moment om die
nieuwe impuls te zoeken, met God,
in jezelf en met anderen.
In onze parochie zijn in korte tijd
veel nieuwe initiatieven ontplooid;
veel parochianen zetten zich in om
nieuwe impulsen vorm te geven. U
vindt dit terug in het parochieblad.
Wat kunt u er zoal vinden?
• Sinds kort zijn voor kinderen in
de parochie, naast de gezinsvieringen in Kerkdriel en Velddriel,
ook brulvieringen en kinderwoorddiensten zie p. 53).
• Voor tieners is er het tienerpastoraat onder de naam Squad 4J6.
Voor hen zullen komende zomer
weer bisdomkampen worden georganiseerd, zie daarvoor p. 50.
• Er is een nieuw concept uitgewerkt voor de meimaand bedevaart naar De Zoete Moeder in ’s
Hertogenbosch, zoals u kunt lezen
op p. 49. We hopen op veel animo
en een groot aantal deelnemers.
• Onze nieuwe bisschop, Mgr. De
Korte nodigt ons in het najaar
uit om samen met hem en alle
parochies in ons bisdom op bedevaart te gaan naar Lourdes.
Ook onze parochie wil deelnemen aan deze reis. Gaat u met
ons mee? Als u meer wilt hier-
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Vooraf
over wilt weten, zie p. 10 voor
de juiste tijd en plaats van een
van de zes informatieavonden.
• Iets dichter bij huis blijven we
met het bidden van de Rozenkrans
in de meimaand, in de toren van
de kerk in Kerkdriel.
Mocht u met ons willen
meebidden, kijkt u dan
op p. 8.
• Vanaf 2 maart worden
op iedere eerste donderdag van de maand
thema avonden gehouden voor alle gelovigen. Op een nieuwe en
frisse manier komen
welbekende thema’s in ons geloof aan de orde (DVD) en daarna
gaan we met elkaar in gesprek.
U bent zonder aanmelding van
harte welkom op deze avonden!
Voor meer informatie, zie p. 9.
• In de Vastentijd gaat ons medeleven uit naar mensen dichtbij
(p. 48) en elders in de wereld,
die onze aandacht en zorg nodig
hebben (p. 14). U wordt van harte uitgenodigd om bij te dragen
aan deze acties door uw materiele of financiële steun en wellicht bent u geïnteresseerd om
hier zelf tijd en energie in te
steken. Leest u dan vooral verder op p. 46.
Om terug te komen op het begin
van de Veertigdagentijd: de woorden “Bekeert u en gelooft in het
2017 jaargang 6 nummer 1

evangelie” vragen een zekere verankering in geloof, verbondenheid
met God. Maar velen van ons worstelen met hun geloof, hebben
moeite met het leven of lijden aan
een ernstige ziekte. De band met
God kan dan langzaam vervagen of
men voelt zich van God
verlaten. Pastoor van den
Hout geeft enige uitleg
over de waardevolle sacramenten van genezing
die de Kerk kent op p. 6.
Maar ook zonder direct
deze sacramenten te ontvangen, kunt u altijd in alle vertrouwelijkheid praten met een van onze priesters of
de andere leden van het pastoraal
team over alles wat er speelt
rondom Kerk, geloof en het eigen
bestaan. Spreekt u ons gerust aan
of neem contact met ons op via telefoon of mail.
In de Veertigdagentijd worden we
in ieder geval aangesproken om
een afslag te nemen op de eindeloze en doelloze snelweg die ons leven dreigt te worden als we ons
niet richten op waar het werkelijk
om gaat in het leven: dichter bij
God, bij jezelf en bij de ander komen. De Kerk nodigt ons uit om op
eigen wijze de woorden van Aswoensdag gestalte te geven op de
weg naar Pasen en daarna. Gaat u
met ons deze weg?
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Bestuur
Van de bestuurstafel
De eerste vier jaren van de Heilige
Franciscusparochie zijn inmiddels
verlopen en dit betekent dat de
eerste bestuursperiode van het bestuur erop zit. De bestuursleden
Cees Leenders, Hans Zonneveld en
Willem Klavers hebben aangegeven
geen tweede termijn meer te zullen aanvaarden. Het was een dynamische en zeker geen gemakkelijke periode; een reden temeer
waarom het bestuur en de parochie
hen heel veel dank schuldig zijn
voor het vele werk wat zij verricht
hebben. Binnenkort wil het bestuur
nog op een leuke en informele manier afscheid van hen nemen.
Per 1 januari 2017 is een nieuwe
penningmeester aangetreden: Ans
Hoogendoorn – Nettenbreijers een
geboren en getogen Hedelse. Tevens is Maroesjka Straver – Versantvoort uit Kerkdriel in het bestuur benoemd. Beide dames hebben hun sporen in bedrijfsleven en
vrijwilligerswerk al verdiend. Het
bestuur is heel blij met twee vrouwen en hoopt zo weer aardig op
sterkte te zijn.
Om te komen tot een goed beleid
en een goede strategie voor de
toekomst van onze gehele parochie
heeft het bestuur in december besloten voor de komende jaren een
nieuw visieplan te ontwikkelen,
waarin ook het nieuwe beleidsplan
van bisschop De Korte zal worden
meegenomen. Hierin worden de
Franciscus tussen de Rivieren

taken van het pastoraat en vrijwilligers naast de financiële situatie
van onze parochie zichtbaar gemaakt en kunnen acties worden
ontwikkeld. Het bestuur wil uitgaan van een positieve insteek,
niet blijven hangen in het verleden
maar met een frisse en optimistische blik de toekomst tegemoet
treden. De visie moet het bestuur
helpen om in goed overleg met alle
belanghebbenden de juiste beslissingen aangaande de diverse kerken van onze parochie te nemen.
Mirjam Duijts-As

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 9.30 - 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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Sacramenten
Sacramenten van genezing
Ieder mens loopt in zijn leven kwetsuren op. Hij raakt gewond, en het
litteken blijft soms pijnlijk of zichtbaar aanwezig. Dat geldt voor het
lichaam: je kunt ziek worden, en er
iets aan over houden waarmee je
verder moet in je leven.
Je kunt ook een geestelijke wond
oplopen, innerlijk gekwetst worden
of teleurgesteld raken in je medemensen. Een bepaalde pijnlijke
gebeurtenis raak je niet kwijt. Het
blijft je dwars zitten en in bepaalde omstandigheden komt het weer
boven.
Jezus ontmoet ook gekwetste mensen, en mensen die zijn uitgestoten
vanwege een besmettelijke ziekte.
Hij ontmoet blinden, doven en
lammen. Hij blijft niet op een afstand, maar gaat naar hen toe, of
laat zich benaderen.
Heel dikwijls vindt er een genezing
plaats en Jezus zegt hierbij vaak:
“uw geloof heeft u genezen.” Dit is
een wonderlijke uitspraak. Wij
vragen ons misschien af: heeft er
werkelijk een lichamelijke genezing plaats gevonden? Kon de blinde echt weer zien? kon die lamme
toen echt weer lopen?
Ik ga er vanuit dat een wonder een
wonder is, en dat er iets onverklaarbaars gebeurde. Maar de
woorden “uw geloof heeft u genezen” boeien mij nog het meest.
2017 jaargang 6 nummer 1

Het geloof kan mensen genezen.
De ontmoeting met Jezus doet
wonderen. De ontmoeting met Hem
heeft een verandering in het bestaan van de dove, de blinde en de
lamme gebracht.
Er zijn twee sacramenten die gaan
over genezing: het sacrament van
de biecht en dat van de ziekenzalving. Beide zijn bedoeld voor de
gekwetste en zwakke mens, de
mens die wellicht ten einde raad is
of merkt dat zijn of haar leven
gaat eindigen.
Je kunt met je geestelijke problemen natuurlijk naar de huisarts of
de psycholoog gaan, en soms is dat
ook de juiste weg. Maar er zijn ook
situaties dat de huisarts of de psycholoog niets meer kunnen doen.
Soms gaat het over je geestelijk
leven, je leven met God. Als je
daar kwetsuren hebt opgelopen,
fouten hebt gemaakt die je niet
meer kunt terugdraaien, dan kun
je in geloof tot God gaan, dan kun
je je richten op de tekenen van
verzoening die God geeft in de sacramenten.
Beide sacramenten worden bediend
door een priester. Hij is de man die
God gezonden heeft en die de
ontmoeting met de geneesheer
Christus kan bemiddelen.
Waar heb jij kwetsuren in je leven
opgelopen? Was je daar zelf schuld
aan? Was er zonde in de leven? Heb
je ooit echt gebroken met God of
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Sacramenten
met de medemens? Het bekennen
van schuld is niet eenvoudig, maar
het kan bevrijdend en genezend
werken. Soms lukt de verzoening
met de medemens niet meer, ook
al zou je het ten diepste verlangen. De confrontatie met de ander
die jij iets hebt aangedaan of die
jou iets heeft aangedaan, is soms
een brug te ver. De ander is misschien al overleden. God biedt altijd de mogelijkheid je met Hem te
verzoenen en zo ook de diepe band
met de medemensen te herstellen.

ter en de familie en de vrienden
draagt de zieke en stelt gerust.

Je moet hierin wel eerlijk zijn. Je
voelt zelf goed aan dat het niet goed
is als je denkt of zegt: “och, God
vergeeft me toch wel.” In het diepst
van je hart spreekt je geweten.

Ik heb ooit de Eiffeltoren beklommen. Ik nam een kussen mee vol
met veertjes. Toen ik boven kwam,
stak ik het kussen kapot en alle
veertjes dwarrelden over Parijs uit.
Ik wist: die krijg ik nooit meer bij
elkaar. En ik geloofde: God kan
meer vergeven dan ik kan denken.
Hij is groter dan mijn hart.

Het sacrament van de biecht, of
moderner gezegd: het sacrament
van boete en verzoening of het sacrament van genezing is er om je
tijdens je leven te helpen op de
goede weg te blijven, de weg van
de ware liefde en de authentieke
overgave.

Als de ziekenzalving bewust kan
worden ontvangen, omdat de zieke
er op tijd aan denkt, dan is een
biechtgesprek op zijn plaats.
Als je op een of andere wijze ziek
bent, weet je dat je overgeleverd
bent en afhankelijk. Je kunt je dan
ook bewust overgeven vanuit een
gevoel van vertrouwen en geloof in
God. Je kunt je door je geloof laten dragen en genezen.

Ron van den Hout
waarnemend pastoor

Als het mensenleven heel kwetsbaar gaat worden, als het vermoedelijk ten einde gaat lopen of als
er sprake is van een ernstige of
doodsbedreigende ziekte of situatie/operatie, dan kan het sacrament van de zieken of de ziekenzalving worden ontvangen. De ziekenolie die wordt toegediend op
het voorhoofd en de handen trekt
de huid in, het gebed van de priesFranciscus tussen de Rivieren
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Mededelingen
Tarieven 2017
Deze tarieven 2017 zijn geldig van
1 januari t/m 31 december 2017.
Misintentie (stipendium)

Meimaand Mariamaand
Het rozenkransgebed wordt al honderden jaren gebeden. Vele pausen
hebben het aangeraden. Nog belangrijker is dat Maria zelf gevraagd
heeft dat wij dit vaak bidden. In
1917 tijdens de oorlog vroeg Maria
aan drie herderskinderen in Fatima
om dit elke dag te doen. Ook in onze
parochie wordt speciaal in mei de
Rozenkrans gebeden.

Mei
Elke dinsdagavond in mei om 19.00
uur wordt de Rozenkrans gebeden in
de Mariakapel van de Sint Martinuskerk te Kerkdriel. U bent van harte
welkom om met ons mee te bidden.

Juni juli augustus september
In de maanden juni-juni-augustus en
september is het rozenkransgebed
iedere eerste dinsdag van de maand
om 19.00 uur.

Oktober
Elke dinsdagavond in oktober wordt
de rozenkrans gebeden om 18.30 uur.

€ 11

Huwelijksviering

€ 370

Jubileumviering

€ 280

Uitvaart in parochiekerk
(incl. absoute en avondwake in dezelfde plaats)

€ 450

Avondwake in parochiekerk zonder uitvaartdienst

€ 180

Uitvaartdienst in
parochiekerk voor
kinderen t/m 11 jaar

€ 250

Uitvaart in een verzorgings- of verpleeghuis *

€ 300

Avondwake zonder uitvaartdienst in verzorgings- of verpleeghuis *

€ 120

*) exclusief huur kapel welke
door het verzorgingstehuis apart
in rekening wordt gebracht

Dienst in een crematorium met voorafgaande
uitvaartdienst

€ 90

Dienst in een crematorium zonder voorafgaande
uitvaartdienst

€ 250

Voor de complete lijst met tarieven, download het PDF-document
van de website van de parochie:
www.katholiekbommelerwaard.nl/tarieven
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Catholicism
Een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof!
In de DVD-reeks Katholicisme geeft
mgr. Barron, hulpbisschop van Los
Angelos, op een inspirerende manier een kijk op de schoonheid van
het katholieke geloof. In tien afleveringen komen diverse thema’s
aan bod. Mgr. Barron bezoekt 15
landen en maakt op 50 locaties opnamen waarin hij uitleg geeft over
deze thema’s. Eigenlijk is het een
wereldreis door de schatkamer van
het katholieke geloof. Mgr. Barron
heeft de gave om op een boeiende
manier geloofsthema’s uit te leggen en hij gaat ook de lastige vragen niet uit de weg. Tegelijk krijgen we te zien hoe het geloof leeft
en mensen tot steun is. Mgr. Barron
neemt ons mee naar wat goed,
mooi en waar is.
Wij willen graag op een aantal
avonden deze DVD-reeks samen
bekijken en hierover in gesprek
gaan. De onderwerpen zijn:

Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom
voor een kopje koffie of thee op
het parochiecentrum in de Hertog
Arnoldstraat in Kerkdriel. Vanaf
20.00 uur tot 21.00 uur bekijken
we een aflevering van de DVD.
Hierna is er gelegenheid om nog
kort stil te staan bij wat we hebben gezien. Vanaf 21.30 uur kunnen we nog wat napraten onder
het genot van een hapje en een
drankje.
De DVD is Engels gesproken en Nederlands ondertiteld. Iedereen is
van harte welkom!
Voor vragen of meer informatie
kunt u terecht bij pastoraal werker
Anneke van Veelen:
0418 - 631215
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl

 Donderdag 2 maart
Jezus - God en mens?
 Donderdag 6 april:
Maria - over de unieke rol van Maria.
 Donderdag 11 mei
Liturgie en Eucharistie - woorden,
gebaren en betekenis van de Eucharistie.
 Donderdag 1 juni
het onderricht van Jezus- over het
unieke leven dat Jezus aanbiedt.
Franciscus tussen de Rivieren
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Bisdombedevaart
Lourdesbedevaart met het bisdom
Mgr. De Korte nodigt ons uit deel
te nemen aan een diocesane bedevaart naar Lourdes. Samen willen
we op deze bijzondere plaats ons
geloof bevestigen en vieren. Deze
pelgrimage houden we aan de
vooravond van de 160ste verjaardag
van de eerste verschijning op
11 februari 1858. Met Bernadette
gaan ook wij naar de Grot om te
ervaren dat de Heer ook vandaag
grote dingen aan ons doet.
“Mag ik u uitnodigen om met mij
naar Lourdes te gaan? Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof
verdiepen. Wij kunnen inspiratie
opdoen voor onze inzet in onze eigen geloofsgemeenschappen. In
vertrouwen op Christus kunnen wij
samen de Kerk opbouwen.”

TGV: za 14 t/m za 21 oktober
VNB-Lance: vr 13 t/m za 21 oktober
We reizen met de TGV; deze snelle
treinverbinding brengt de bedevaartgangers in één dag naar
Lourdes.
Heeft u zorg nodig en wilt u graag
met de bus naar Lourdes? Dan is de
VNB-Lance iets voor u! De VNBLance is een bus die plaats biedt
aan pelgrims die zorg nodig hebben, zoals pelgrims die van een
(elektrische) rolstoel gebruik maken of pelgrims die liggend vervoerd moeten worden. Medische en
verpleegkundige begeleiding is
aanwezig tijdens de busreis en in
Lourdes, zodat u zorgeloos op reis
kunt gaan.
De kosten zijn € 899 (tweepersoonskamer) / kinderen t/m 11 jaar
€ 499 / jongeren t/m 30 jaar € 599

+ Gerard De Korte

Ontmoeting
Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaarten die het
bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert. Ook in 2017 staat ontmoeting centraal in Lourdes: in dit
geval de ontmoeting met Maria en
via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens de bedevaart goed kennen, zo
is de ervaring.
2017 jaargang 6 nummer 1

Reisopties

Contactpersoon: Anneke van Veelen
0418-631215 of 06-13100544
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl

Informatie
De organisatie van de reis is in
goede handen bij de katholieke
bedevaartsorganisatie VNB. Op de
website van het VNB vindt u meer
informatie.
www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=1076
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Bisdombedevaart
Informatiebijeenkomsten
U bent van harte welkom op één van de informatiebijeenkomsten:
plaats
Ammerzoden
Hedel
Alem
Zaltbommel
Velddriel
Kerkdriel

datum
zo 26 maart
do 20 april
zo 23 april
zo 30 april
zo 7 mei
wo 10 mei

tijdstip
na de mis 09.30 uur
19.30 - 21.00 uur
na de mis 09.30 uur
na de mis 11.00 uur
na de mis 09.30 uur
19.30 - 21.00 uur

locatie
Pastorie naast de kerk
Pastorie naast de kerk
Pastorie tegenover de kerk
Pastorie naast de kerk
Pastorie naast de kerk
Parochiecentrum,
H.Arnoldstraat 57b

Wijding Sacha Steijaert
Op zaterdag 10 juni 2017 zal in de kathedrale basiliek van Sint-Jan in ’sHertogenbosch onze stagiair Sacha Steijaert tot priester worden gewijd
door Mgr. Gerard de Korte. In november 2016 werd hij tot diaken gewijd.
Vanaf september loopt Sacha stage in onze parochie. Op zondag 11 juni
zal hij voor het eerst de eucharistie celebreren in de Sint-Martinuskerk in
Kerkdriel om 10.30 uur. Na afloop is er een receptie in de Kerkdrielzaal
van de Leyenstein. Het hele pastoraal team zal er zijn, een gastpredikant
en wellicht nog andere concelebranten. Diverse koren uit onze parochie
zullen voor die ‘eerste mis’ samen werken. Ongetwijfeld zullen op 11 juni
familie en vrienden van Sacha bij ons te gast zijn. En als er dan ook veel
parochianen komen, zullen de H.Mis en de receptie onvergetelijk worden
voor de neomist en zijn ouders. In alle andere kerken zullen de eucharistievieringen en gebedsvieringen op die zondag vervallen. We hopen dat u
deze datum alvast vrijhoudt en dat u allen naar Kerkdriel wilt komen.
Pastoor van den Hout
Franciscus tussen de Rivieren
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In Memoriam
In Memoriam - Pater Jos van Minderhout
Pater Jos van Minderhout, oudpastor van De Bommelerwaard,
overleed op 15 januari 2017 te
Nijmegen, 83 jaar oud.
Vanaf 1976 tot mei 1987 werkte
Jos in De Bommelerwaard. Om de
herinnering aan hem levend te
houden, maken wij u deelgenoot
van wat zijn medebroeders op het
gedachtenisprentje schreven. Het
gedeelte over De Bommelerwaard
werd ons aangeleverd door pastor
Ben van Bronkhorst. Bij het
samenstellen daarvan kreeg hij
assistentie van Riet Corten en Heidi
van Houten.
Jos werd geboren op 1 augustus
1933 in Terheijden, trad in 1957 in
bij de Franciscanen en werd in
1964 in de kloosterkerk van
Wijchen/Alverna
tot
priester
gewijd. Vanaf het begin van zijn
priesterleven was hij actief in het
basispastoraat. Met hart en ziel
heeft hij zich aan zijn werk
gegeven. Hij hield van mensen en
maakte zich voor hen tot ‘knecht
van de Heer’, zoals hij zich vaak
noemde. In meerdere parochies
was hij pastoor o.a. in Lichtenvoorde, Amsterdam, De Bommelerwaard en Wijchen.
Een goede veertiger was Jos toen
hij in 1976 benoemd werd in De
Bommelerwaard, pastoor werd van
Kerkdriel en deken van De
Bommelerwaard. Hij probeerde op
2017 jaargang 6 nummer 1

allerlei wijzen de boodschap van
het Evangelie dichter bij de
mensen te brengen. Daartoe schiep
hij allerlei aansprekende vormen
van liturgie in gezinsvieringen (in
Kerkdriel, Velddriel en Hedel) en
vieringen voor jongeren. Hij was
medeoprichter van Jongerenkoor
‘Horizon’, creëerde de tekstgroepen voor jongerenliturgie,
zette het jongerenpastoraat op en
nam initiatieven tot het ‘3e
Wereld-info-centrum’ (de latere
Wereldwinkel Kerkdriel). Hij verstond de kunst mensen te laten
meedoen en leerde hen hun geloof
onder woorden te brengen en goed
werk te leveren. Vrijwilligers gaf
hij de kans en daagde hen uit hun
eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Als leidraad gold voor hem
daarbij: ‘wat ze zelf kunnen, moet
je hen ook zelf laten doen!’ Hij
begeleidde de MOV-groepen dekenaal en lokaal en verzorgde de
opleiding van de lectoren, ook van
de kinderen die lazen in de
gezinsvieringen.
Jos was altijd bezig en daarnaast
probeerde hij contact te houden
met alles en iedereen; hij was een
man die verbindingen kon leggen.
Hij wist wat hij wilde en stak dat
niet onder stoelen of banken. Voor
zijn collega-pastores schreef hij
talloze rondzendbrieven en nota’s
over hoe het pastoraat in De
Bommelerwaard gestalte gegeven
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In Memoriam
moest worden. Vreselijk kon hij
zich ergeren aan mensen, hoog of
laag, die naar zijn idee de
ontwikkelingen in de Kerk blokkeerden of terugdraaiden. Met veel
verve kon hij dan zijn eigen
standpunten en ideeën naar voren
brengen.
Ten einde toe bleef hij trouw aan
zijn opdracht en droeg bij zijn
afscheid van De Bommelerwaard in
1987 zijn taken over aan veel door
hem geïnspireerde gelovigen. Vol
goede moed vertrok hij naar
Wijchen.
Zijn beste tijd was in de parochie
in Wijchen. In 1988 bij de oprichting van de vergrote parochie,
de Hoeksteen, werd hij benoemd
als pastoor en vormings- en opbouwwerker. De oude pastorie wist
Jos om te bouwen tot een echt
parochiecentrum. Hij gaf vrijwilligers de kans hun eigen capaciteiten te ontwikkelen en liet hen in
hun waarde.

Na 15 jaar sloot Jos een periode af
in Wijchen. Geen pastoor meer,
maar bij het parochiecentrum kon
en mocht hij niet weg. Het
museum ‘De Kijkzolder’ vroeg om
zijn aandacht. Hij zei: “Als vrijwilligers de parochie niet in de
steek mogen laten, dan zeker ik
niet”. Volgens Jos krijg je als
vrijwilliger pas je ontslag, als het
echt niet meer gaat. “Je ontslagbewijs is je bidprentje.”
We nemen afscheid van Jos. Hij,
die heel vaak mensen in het licht
stelde, mag nu zelf ten volle delen
in het eeuwig Licht bij God.
De medebroeders

Hij maakte het gezellig voor de
werkers, vooral tijdens de koffie.
Jos was altijd bezig: een bespreking, in overleg met een
groepje, aan de telefoon of in een
kamer pratend met een parochiaan. In de avonduren leidde hij ook
dikwijls een vergadering en kon vol
overgave en vuur een ingewikkeld
menselijk of kerkelijk probleem
uitleggen.

Franciscus tussen de Rivieren
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Vastenactie
Vastenactie 2017 – Eilanden van hoop – San Salvador
De Franciscusparochie heeft dit
jaar gekozen voor het landelijke
project van de Vastenactie, anders
als eerder vermeld was in het vorige parochieblad.

Werken aan nieuw
perspectief voor jongeren
In 2017 staat El Salvador centraal
in de vastenactie campagne, en
dan speciaal de wijken Apopa en
Mejicanos. Misschien heeft u er al
eens iets over gelezen, San Salvador en in het algemeen deze wijken gaan gebukt onder extreem
veel geweld, door criminele bendes
‘de mara’s’. De mara’s hebben een
eigen territorium en beheersen het
leven in hun wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en
beroofd en wie met de politie
praat, wordt ernstig verminkt of
vermoord.
De bendes werven actief leden
vooral ook onder kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren hebben hier geen veilige plek om te
spelen en te leren vanwege constante bedreigingen van geweld.
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Lidmaatschap van deze bendes
zorgt voor respect, geld en mooie
spullen voor vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als
jonge pubers geen stabiele thuis
basis en geld hebben.
Nu zijn daar de Zusters van de Beschermengel (Angel de la Guarda)
werkzaam en zij hebben een jeugdcentrum opgericht voor opvang van
de kinderen en ouders om hen te
beschermen tegen de bendes.
Hier zijn de kinderen veilig en kunnen zij zich ontwikkelen zodat ze
later een positieve verandering in
onze samenleving kunnen bewerkstelligen. De zusters organiseren in
het jeugdcentrum vele activiteiten
met dans en muziek. Tevens is er
een studiefonds waarmee jongeren
kunnen verder studeren.
Maar er is ook veel aandacht voor
persoonlijke contacten, vriendschap, het goed maken na ruzies,
het zich leren verplaatsen in de
ander, de eigen persoonlijke ontwikkeling, en doelen stellen in je
leven enz.

bladzijde 14

Franciscus tussen de Rivieren

Overweging
Eilanden van hoop

Spiritualiteit van een kind

Door onze bijdrage aan het campagneproject steunen we verschillende initiatieven -allemaal Eilanden van hoop- in een gewelddadige
samenleving:

Wat weten we van de spiritualiteit
van een kind? We staan daar
zelden bij stil, we gaan daaraan
voorbij onder het mom van wat
weet een kind nu van spiritualiteit? Ik werd wakker geschud toen
mijn kleindochter van vijf op een
morgen zei, “Opa, als jij dood
gaat, zal ik voor je bidden.”

• Jeugdcentrum in Apopa van de
zusters Angel de la Guarda
• De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos
• Steun aan het sociale werk van de
Paters Passionisten in Mejicanos
• Steun aan het werk van de vele
vrijwilligers van CBC op basisscholen, en de training en ondersteuning van vele vrijwilligers
traint en steunt bij de uitvoering
van hun werk.
Van harte bevelen wij u dan ook uw
bijdrage aan voor dit project van de
vastenactie zodat de zusters zich gesteund voelen bij hun mooie werk. U
bijdrage kan in het bekende vastenzakje wat in de meeste parochies wordt thuisbezorgd, ook in de
kerk waar de bekende collectebus
staat, en u kan uw bijdrage overmaken op banknummer:
NL62 RABO 0326 0178 79
T.n.v. Dekenale Vastenactie
Bij voorbaat danken wij u Hartelijk
voor uw steun namens de zusters in
San Salvador.

Geloof je dan in God? “Ja” was
haar antwoord. Ik stelde verbluft
geen vragen meer, mijn hart was
blij geraakt. Ik realiseerde me dat
kinderen gevoelig zijn voor symbolieken. Zo praten zij tegen een
knuffel, ook al zegt die niets terug. Die knuffel is vertrouwd voor
ze. Het geeft een houvast en kunnen niet slapen zonder de knuffel.
De werkelijkheid van een kind is in
de ogen van een volwassenen vol
onwerkelijke zaken. Fantasie en
werkelijkheid zijn voor een kind
iets vanzelfsprekends.
Zo is de dood van opa snel gewoon
en pakt een kind de draad van het
leven weer gauw op. Het is even
verdrietig en stelt ons vragen waar
wij geen raad mee weten. Geloven
wij nog in onze knuffel die we God
noemen? Of schamen we ons om
houvast te zoeken of te vinden bij
God die wij Abba, Papa en Onze
Vader mogen noemen?

Werkgroep missie en ontwikkeling
Bommelerwaard

Franciscus tussen de Rivieren
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Alem
Bestellen H. Missen

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

H. Missen kunt U bestellen bij
Ger van Boxtel, ’t Buske 25
 0418-662063
Voor uitvaarten dient u contact op
te nemen met het secretariaat van
de parochie  0418-632504 en met
Ger van Boxtel  0418-662063

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

Overleden

Doopseltoediening

 17 december 2016
Antoon Bogers
op 76-jarige leeftijd.

Op zondag 9 juli vanaf 13.00 uur
wordt het doopsel toegediend. Ook
op 12 november kunnen kinderen
in onze kerk worden gedoopt.

 7 januari 2017
Nel van Kessel - van Osch
op 86-jarige leeftijd.
 12 februari 2017
Maria van Oers - van Helvoort
op 68-jarige leeftijd.
Mogen zij rusten in vrede.

Voorafgaand aan de viering vindt
een doopgesprek plaats met alle
doopouders. Deze gezamenlijke avonden zijn in het parochiecentrum
van Kerkdriel of Zaltbommel en
beginnen telkens om 20.00 uur. U
kunt uw kind aanmelden voor de
doop via het algemeen secretariaat:
• info@katholiekbommelerwaard.nl
• (0418) 632 504
Per zondag vinden er drie doopvieringen plaats, met elk één dopeling. Op verzoek van de ouders
kunnen steeds meerdere kinderen
in één viering gedoopt worden. De
vieringen zijn om 13.00, 13.45,
14.30 en eventueel om 15.15 uur.

2017 jaargang 6 nummer 1
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Alem

Ceciliafeest
Op 27 november 2016 vierde het
gemengd koor haar jaarlijkse Ceciliafeest. Daarbij werd onze jubilaris, Bertie Verschuure, bijzonder in
het zonnetje gezet.

De Eerste H. Communie
Op zondag 28 mei vieren we de
eerste H. Communie van Alemse en
Rossumse kinderen.
De presentatieviering zal zijn op 26
maart om 9.30 uur, in onze Hubertus kerk.
De naviering / dankviering is op 25
juni gepland.

Jubilaris 40 jaar koorlid
Bertie Verschuure is 40 jaar lid van
het gemengd koor. Ze heeft daarvoor een erediploma en een aandenken, een gedenkplaatje aan
een ketting, ontvangen. Het gedenkplaatje is een eigen ontwerp
en gemaakt door Herman Maas.
Bertie wordt heel hartelijk bedankt
voor 40 jaar zang en inzet.
Wij hopen nog lang van haar stem
te kunnen genieten en we wensen
Bertie en haar familie veel gezondheid en geluk toe.
Bertie van Heel
(gemengd koor)

Bisdombedevaart Lourdes
Onze parochie gaat van 14 t/m 21
oktober met het bisdom op bedevaart naar Lourdes! Voor meer informatie zie pagina 10.
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Alem
Terugblik op het school-Kerstfeest in Alem
De schoolkinderen hebben op
sfeervolle wijze kerstfeest gevierd.
Hieronder een impressie:

Kerstfeest in de kerk en op
school
We gingen verzamelen op school,
daarna gingen we met een lampionnenoptocht naar de kerk. Daar
stonden Camiel op de bugel en Boris op de trompet te spelen. Toen
mochten we naar binnen en moesten we een liedje zingen. Daarna
moesten Jill, Sarah, Jelmer en Dion
een gedicht voor lezen en om de
beurt een kaars aan steken en Jelmer kon er niet bij dus Jill tilde
hem op.
Juf Jacqueline las eerst een gedicht voor juf Thea voor. Daarna
zongen wij weer een lied. Toen las
juf Jacqueline een mooi verhaal
voor. Het verhaal ging over een
meisje dat een zilveren klokje had
gevonden. Dat klokje werd later
het cadeautje voor jezus. De platen van het boek konden we allemaal zien op het scherm. Toen
hadden we nog liedjes gezongen.
Toen gingen we naar school en
daar hebben we lekker gegeten.
Als toetje hadden we een bakje ijs
met slagroom en versiering.
Dat was heel lekker.
Groetjes, Sarah en Robin
2017 jaargang 6 nummer 1
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Kerstviering St.Odradaschool
Op school verzamelden de kinderen. Alle kinderen kregen een
lampion. De kinderen liepen in een
optocht naar de kerk. Toen alle
kinderen en genodigden in de kerk
zaten begonnen de kinderen liedjes
te zingen. Daarna ging juf Jacqueline een verhaal voor lezen. Een
verhaal over vroeger.
Na een bladzijde of twee zongen
de kinderen nog een liedje.

Franciscus tussen de Rivieren

Toen las de juf het verhaal verder.
Op het eind zongen de kinderen
van groep 1/2 nog een liedje met
belletjes. Alle genodigden gingen
naar huis en de kinderen gingen
naar het kerstdiner op school en
genoten van een heerlijke high tea!
Het was een bijzondere kerstviering, omdat deze in onze kerk
plaats vond.
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Ammerzoden
Doopvieringen

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

Zondag 30 april en zondag 2 juli
zijn de volgende doopzondagen. De
tijden zijn om 13.00 uur, 13.45 uur
en 14.30 uur.
Voorbereidend gesprek: woensdag
19 april en 28 juni in het parochiecentrum te Kerkdriel.

Gedoopt op 8 januari

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

Amber van de Braak, Wethouder
Michelshof 14 te Hedel en Mink de
Kruijf, Hooiweg 27 te Hedel

intenties idem

Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven,
hopen en liefhebben.

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

24 mrt
14 april
15 april
28 april
12 mei
26 mei

Eucharistieviering
Goede Vrijdag
Stille zaterdag
Eucharistieviering
Oecumenische viering
Woord- en Communieviering

Pastor Stefan
Ds. Marten Tel
Ds. Marten Tel
Pastor Stefan
Ds. Marten Tel
Diaken de Snoo

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur.
Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur.
De Eucharistievieringen op zaterdagavond in de kapel van “Het Zonnelied” zijn op 20 mei, 17 juni en 15 juli.
I.v.m. Eerste Paasdag op 16 april is de viering in de parochiekerk op 16
april om 09.30 uur.
De vieringen in het Zonnelied beginnen om 19.00 uur.
Van harte welkom.
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Ammerzoden
Kopjesviering
In de H.Mis van zondag 5 februari
werden de ‘kopjes’ uitgedeeld!
Wat bedoelen we met de ‘kopjes’?
zult u misschien wel denken.
Als er een kindje wordt gedoopt,
wordt er vanuit de parochie een
‘kopje’ gemaakt. Dat is een stukje
hout in de vorm van een ‘kopje’. Al
naar gelang het geslacht van de
dopeling wordt het kopje blauw of
roze geschilderd. Ook wordt natuurlijk de naam van de dopeling
op het ‘kopje’ vermeld. Dat alles
wordt dan weer gemaakt door een
groepje vrijwilligers.
Deze ‘kopjes’ komen na de doopplechtigheid in de Mariakapel van
onze kerk te hangen. De ouders
van de betreffende dopelingen
hebben dit jaar voor het eerst in
de afgelopen weken allemaal een
uitnodiging gekregen om bij de H.
Mis van 5 februari aanwezig te zijn.
In vroegere jaren werden de ‘kopjes’ in een envelop gedaan en bij
de ouders thuisbezorgd.

Pastor S. Schevers riep de ouders
tijdens de viering een voor een
naar voren en overhandigde hen
dan het ‘kopje’. Als toetje sprak
pastor Schevers ook nog over de
Blasiuszegen. Aan het einde van de
viering diende hij die ook nog toe.
De aanwezige ouders waardeerden
dit alles met veel genoegen. De
aanwezige parochianen vonden het
allemaal een mooie viering, temeer daar er nu wat jonger volk in
de kerk zat. Dat het daarbij af en
toe wat rumoerig was omdat ook
erg kleine kinderen aanwezig waren, nam men op de koop toe.
Tijdens het koffiedrinken na afloop
werd nog even gezellig nagepraat
over dit initiatief, dat zeer zeker
navolging verdient.

Mensen in Nood

Herfstvakantie

Kledingactie

Bisdombedevaart Lourdes

Van 1 tot en met 26 april wordt de
jaarlijkse inzameling van kleding
gehouden t.b.v. Mensen in Nood. U
kunt uw kleding afgeven bij de
heer T. de Groot, Jan Oomsstraat
12 in Ammerzoden.

Onze parochie gaat van 14 t/m 21
oktober met het bisdom op bedevaart naar Lourdes! Voor meer informatie zie pagina 10.
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Ammerzoden
We hebben afscheid moeten nemen van...
Op 28 december: Ad Rademakers in
de leeftijd van 84 jaar. Ad was
echtgenoot van Cis RademakersVerlouw. Hij was vader van Bertine, Michel, Huubke en Annette en
opa van zes kleinkinderen. De
plechtige uitvaartdienst werd gehouden op maandag 2 januari en
de afscheidsdienst werd gehouden
in het crematorium in Rosmalen.
Op 31 december: Marie van Herwijnen-van Leeuwen in de leeftijd van
94 jaar. Marie was weduwe van
Frans van Herwijnen van wie ze in
1996 afscheid heeft moeten nemen.
Zij was moeder van Annie, Lenie,
Marjan, Frans, en Peter, schoonmoeder van Leo, Erik en Conny,
Oma van 12 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Marie heeft tijdens haar leven afscheid moeten
nemen van haar zoon Hillebrand en
Hans en haar kleinkinderen Frans en
Lisa. De plechtige uitvaartdienst
werd gehouden in de H. Willibrorduskerk te Ammerzoden en aansluitend werd Marie te rusten gelegd
bij haar man en haar zoon op de parochie begraafplaats van Hedel.
Op 5 januari: Doortje Rademakersvan den Brandt in de leeftijd van
81 jaar. Doortje was echtgenote
van Gerard Rademakers. Ze was
moeder van Marjan, Bert, Meggie,
Maarten en Sjaak, schoonmoeder
van Peter, Hannie, Willie, Jolanda
en Miranda en was oma van dertien
2017 jaargang 6 nummer 1

kleinkinderen. De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op
woensdag 11 januari in onze kerk.
Daarna werd Doortje toevertrouwd
aan de aarde.
Op 5 januari: Nel Hoffmans-Struijk
in de leeftijd van 83 jaar. Nel was
weduwe van Wim Hoffmans van wie
ze op 26 november 2005 afscheid
heeft moeten nemen. Nel was moeder van twee dochters en oma van 5
kleinkinderen en een achterkleinkind. De uitvaartdienst voor Nel
werd gehouden op woensdag 11 januari in de kapel van verpleeghuis
“Het Zonnelied” en is aansluitend
begraven bij haar man Wim.
Op 15 januari: Truus Roeters-Hofmans in de leeftijd van 91 jaar.
Truus was weduwe van Johan Roeters van wie ze in 2001 afscheid
heeft moeten nemen. Zij was moeder van Piet, Jan, Nolly en Johnny.
Truus was oma van acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. De
uitvaartdienst voor Truus werd gehouden in de kapel van verpleeghuis
“Het Zonnelied”. Daarna was de afscheidsdienst in crematorium “De
Maaslanden” te Nieuwkuijk.
Op 26 januari: Net Hoskam-de
Gouw in de leeftijd van 94 jaar.
Net was weduwe van Kees Hoskam
van wie ze op 27 april 2008 afscheid heeft moeten nemen. De
avondwake voor Net werd gehouden in de kapel van verzorgingshuis
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“De Lindeboom”. De plechtige uitvaartdienst was op woensdag 1 februari waarna Net is begraven bij
haar man Kees.

Bijzondere Vieringen
• 9 april om 09.30 uur: Palmzondag
Eucharistieviering Pastor Stefan
• 13 april Witte Donderdag: geen
viering
• 14 april Goede Vrijdag 15.00 uur:
Kruisweg Peter de Snoo
• 16 april Eerste Paasdag 9.30 uur:
Eucharistieviering door Pater Bertus
• 29 april om 13.00 uur Gouden
Huwelijksviering van Martien en
Annie van Goch-van den Brand door
Pater Bertus.
• 4 mei: 19.00 uur Nationale dodenherdenking door Peter de Snoo
• 7 mei: 06.30 uur gebedsviering
i.v.m. Bedevaart naar Sint Jan
• 27 mei om 18.00 uur viering van
het H. Vormsel
• 28 mei om 11.00 uur viering van
de Eerste H. Communie door Pastor
Stefan
Franciscus tussen de Rivieren

TV-vieringen Lindenboom
Het is de bedoeling dat er binnenkort op zondagen in de kapel van
De Lindenboom met meerdere bewoners tegelijk gekeken kan worden naar de kerkelijke diensten op
de T.V. De ene week zou dat de
kerktv van Well kunnen zijn, de
andere week zou dat een eucharistieviering van de NPO kunnen zijn.
Belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat er voldoende mensen zijn,
die dit willen begeleiden. Elke
zondagmorgen heb je daar dan natuurlijk vrijwilligers voor nodig.
Daarom is onze vraag: Zijn er mensen die zich daarvoor beschikbaar
zouden willen stellen? Het liefst
zouden we zien dat er een groepje
geformeerd wordt, waardoor er gemakkelijk gerouleerd kan worden.
Voorwaarden:
• Uiterlijk 10 uur aanwezig
• TV aan- en uitzetten
(en de pauzeknop hanteren)
• TV opstelling creëren
rond het scherm
• Een aantal mensen motiveren
en helpen met komen kijken
• Koffie schenken
• Opruimen
Als U dat zou willen doen, wilt u dan
in de ochtenduren (ma-di-do-vr)
contact opnemen met de pastorie
073-5991215.
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Hedel
Vieringen in De Munt

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

Bisdombedevaart Lourdes
Onze parochie gaat van 14 t/m 21
oktober met het bisdom op bedevaart naar Lourdes! Voor meer informatie zie pagina 10.

De volgende vieringen in De Munt
zijn op:
• Donderdag 20 april
• Donderdag 18 mei
• Donderdag 15 juni
Sinds september 2016 is in De Munt
de maandelijkse eucharistieviering.
Eigenlijk is dit de voortzetting van
de maandelijkse ouderenviering op
woensdag. De viering in De Munt
wordt door ongeveer dertig mensen
bezocht en zij ervaren de viering
als heel fijn. Het is een mooi moment om elkaar te ontmoeten. Op
deze manier blijft er toch nog iets
van de parochiegemeenschap bestaan in ons dorp en blijven mensen met elkaar verbonden. Dat is
pas Samen Kerk Zijn!
Iedereen, jong en oud, is welkom.
Ook u bent van harte uitgenodigd
om deze viering bij te wonen. U
zult ervaren dat het naast bezinning een gezellig samen zijn is met
naderhand een kopje koffie of
thee. En u ontmoet nog eens parochianen en dorpsgenoten voor een
gezellig praatje.
Graag tot ziens bij de volgende viering in De Munt op donderdag 20
april om 15.00 uur!
Namens de contactgroep,
Bets en Hans
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Hedel
Personalia
Wij hebben afscheid moeten nemen van:
Johanna Charlotte (Kien) van den
Heuvel – van der Ven, partner van
Wilhelmus Antonius van de Linden,
Zij overleed op 2 december 2016 in
de leeftijd van 89 jaar. Na de uitvaartdienst is zij begraven op het
parochiekerkhof van Hedel op 8
december 2016.
Bert van de Braak, echtgenoot van
Willy van de Braak – van Beijnen,
Hij overleed op 12 december 2016
in de leeftijd van 76 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op 17 december 2016 in crematorium Maaslanden in Vlijmen.
Maria Elizabeth (Marie) van Herwijnen – van Leeuwen, weduwe van
Franciscus van Herwijnen, Zij overleed op 31 december 2016 in de
leeftijd van 94 jaar. Na de uitvaartdienst in de H.Willibrorduskerk van Ammerzoden is zij begraven op het parochiekerkhof van
Hedel op 5 januari 2017.
Wij wensen de nabestaanden veel
kracht en sterkte toe.

Vastenactie 2017
Zoals u op pagina 14 van dit parochieblad kunt lezen steunt onze
parochie het project ‘Eilanden van
hoop’ in San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. El Salvador is
het meest gewelddadige land ter
wereld. Een aantal katholieke organisaties slaat de handen ineen en
bouwt in deze zee van geweld eilanden van vrede en hoop.
Ons campagneproject wil helpen
voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De
jeugdcentra die we steunen, willen
de kinderen een ander perspectief
bieden en leren dat ze ook buiten
de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen.
Bij dit parochieblad wordt ook een
Vastenzakje verspreid. Het vastenzakje kunt u inleveren in de brievenbus van de pastorie of u kunt
uw bijdrage overmaken op:
NL62 RABO 0326 0178 79
T.n.v. Dekenale Vastenactie
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
MOV-groep Bommelerwaard
Hans van Bemmel

Franciscus tussen de Rivieren
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Hedel
Mijmeringen bij verkoop Hedelse kerk...
Vertrouwd silhouet onder uivormig
torentje, donkere bogen steenrood,
gescheurde sporen van de tijd in
een leegte van grootheid. Wat eens
zo sfeervol was is nu een onheilspellend gat; feestelijke geschapen
sfeer is veranderd in massa.
Juichende tonen van hemelse klanken en wonderwerken uit toetsen
en wind klinken niet meer; stemmen van eerbied, ontzag en godsvrucht hoor je niet langer.
Het veilige thuis, de warmte en
geborgenheid en ook de eenheid en
gemeenschapszin, ze zijn allen verhuisd. Het kind van Kerst, met Maria en Jozef, de herders en hun
schapen: zij zoeken asiel. Van de
velen die hen jaarlijks bezochten,
zoekend naar een plaats in de herberg, zijn er nog maar enkelen. Zij
gaan niet langer met een ezel,
maar met de bus.
In zestig jaar moeizaam opgebouwd en tot wasdom gekomen
verzamelden zich tallozen in deze
tent om samen te zijn, te bidden
en te zingen, om te huilen en afscheid te nemen, om te ontvangen
en te luisteren, om opnieuw te beginnen en twee aan twee op weg te
gaan. Soms ook een eenling om ongestoord te proberen licht te
scheppen in duisternis of om zomaar “dank je wel” te zeggen in
stilte; af en toe lijdend onder harde banken of pijnlijke knieën. Een
2017 jaargang 6 nummer 1

beschutte plek waar je altijd welkom was.
Nostalgie komt boven als in allerlei
hoeken herinneringen opduiken:
flambouwen, processiestokken, wierookvaten, het rustaltaar, de monstrans en het schoudervelum. Hedel, toegewijd aan de Heer.
De sacramenten, alle zeven, kregen gestalte in deze gemeenschap:
de Kerk leefde. Zij ging mee in de
geschiedenis na Het Concilie (Vaticanum II) en “mis horen” wordt
“breken en delen”, de “beminde
gelovigen” worden “deelgenoten in
het priesterschap” en “medegelovigen met eigen capaciteiten”.
Het orgel en het koor komen van
hun voetstuk en vinden een plaats
midden onder ons. Van heiligdom
en stilteplek wordt onze kerk een
ontmoetings- en gemeenschapscentrum. De leden vinden steun en inspiratie bij elkaar en het geloof
krijgt gestalte in zovelen die aan
elkaar de boodschap van het Evangelie verkondigen.
Dat is niet weg, dat Kan niet ophouden met de verkoop van deze
kerk! Blijf dus voor elkaar een onderkomen, een veilig huis, scheppen; een plaats waar ieder welkom
is! Jij, ook jij, kunt dat!
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Hedel, 2 februari 2017
Ben van Bronkhorst, franciscaan
Franciscus tussen de Rivieren

Hedel
Gaat u mee op Eerste Paasdag?
Parochianen uit Hedel en Rossum
worden uitgenodigd om mee te
gaan met de bus naar de eucharistieviering in Alem op 1e Paasdag,
zondag 16 april 2017, van 09.30
uur. Vervoersbedrijf Juijn uit Zaltbommel is bereid gevonden om 1e
Paasdag met een bus te rijden van
Hedel via Rossum naar de mooie H.
Hubertuskerk van Alem.
Nu de kerken in Hedel en Rossum aan
de eredienst zijn onttrokken, heeft
een groep parochianen wederom de
handen ineengeslagen en de organisatie van busvervoer op zich genomen. Tot 1 april (geen grap!) kunnen
parochianen die hier graag gebruik
van maken zich opgeven.
Met dit initiatief kunnen parochianen uit Hedel en Rossum, die niet
zo eenvoudig naar een andere
dorpskern kunnen komen, op comfortabele wijze toch naar de
Hoogmis van Pasen. Bovendien is
het als groep in een luxe touringcar
van Juijn toch veel gezelliger en
kerk van Alem heeft voldoende
kerkbanken!

Franciscus tussen de Rivieren

Route
08.40
08.55
09.05
09.10

uur
uur
uur
uur

Hedel, plein Jumbo
Rossum, De Beuk
Rossum, De vaste Burcht
Alem

Praktisch
• Deelnemers dienen redelijk ter
been te zijn, in verband met instappen in de bus
• Opgave vóór zaterdag 1 april bij
een van de contactpersonen:
Rossum:
• Bertha van Doorn
0418 - 512 340 / 06 – 14 45 41 68
• Karin Besseling (De Vaste Burcht)
0418 - 664 664
Hedel:
• Ben van Bronkhorst
073 - 689 57 19 / 06 - 21 40 35 71
• Annemarie van Osch
073 - 599 27 65/ 06-12 60 65 12
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15.00 Ammerzoden

Kruisweg

PdeSnoo

17.30 Leyenstein

WoCo

PdeSnoo

15.00 Kerkdriel

Kruisweg

SSchevers

19.00 Zonnelied

WoCo

PdeSnoo

15.00 Velddriel

Kruisweg

SSteijaert

15.00 Zaltbommel

Kruisweg

BBus
werkgroep

zaterdag 18 maart

zondag 19 maart
9.30 Rossum Beuk

Gebed

werkgroep

15.00 Leyenstein

Kruisweg

9.30 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

19.00 Kerkdriel

Kruisverering SSchevers

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

SSchevers

zaterdag 15 april - Paaszaterdag

11.00 Zaltbommel

WoCo

PdeSnoo

17.30 Kerkdriel

Swiec Pokarm JVriesema

zaterdag 25 maart

20.00 Velddriel

Paaswake

17.30 Leyenstein

BBus

21.00 Kerkdriel

Paaswake

SSchevers

JVerhoeven

21.30 Zaltbommel

Paaswake

BBus

19.00 Velddriel

Eucharistie
Eucharistie

JVerhoeven

zondag 16 april - 1e Paasdag

zondag 26 maart - Zondag Laetare
9.30 Alem

Eucharistie

BBus

9.30 Ammerzoden

Eucharistie

9.30 Ammerzoden

Eucharistie

SSchevers

9.30 Velddriel

Eucharistie

SSchevers

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

SSchevers

9.30 Alem

Eucharistie

RvdHout

11.00 Zaltbommel

Eucharistie

BBus

zaterdag 1 april
17.00 Kerkdriel

Euch Pools

17.30 Leyenstein

Eucharistie

BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

SSchevers

11.00 Zaltbommel

Eucharistie

RvdHout

maandag 17 april - 2e Paasdag
SSchevers

10.00 Leyenstein

Eucharistie

RvdHout

Eucharistie

BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

SSchevers

9.30 Ammerzoden

Eucharistie

SSchevers

17.30 Leyenstein

Eucharistie

BBus

9.30 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

19.00 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

BBus

zondag 23 april - Beloken Pasen

19.00 Zaltbommel

zaterdag 22 april

zondag 2 april

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

zaterdag 8 april

9.30 Alem

Eucharistie

SSchevers

17.30 Leyenstein

9.30 Ammerzoden

Eucharistie

BBus

Eucharistie

BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

SSchevers

Eucharistie

BBus

Eucharistie

SSchevers

9.30 Ammerzoden

Eucharistie

BBus

9.30 Velddriel

Eucharistie

SSchevers

dinsdag 11 april

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

SSchevers

19.00 Kerkdriel

11.00 Zaltbommel

Eucharistie

BBus

zondag 9 april – Palmzondag
9.30 Alem

Gebed

Werkgroep

11.00 Zaltbommel

9.30 Ammerzoden

Eucharistie

SSchevers

zaterdag 29 april

9.30 Velddriel

Eucharistie

BBus

10.00 Maasdijkkerk

Oecumenisch LDav+JVri

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

11.00 Zaltbommel

SSchevers

Oecumenisch BBus+Tbou
Boeteviering

Rvdh+SSch

17.30 Leyenstein
zondag 30 april

donderdag 4 mei - Dodenherdenking

woensdag 12 april
19.00 Sint-Janskath Chrismamis

GdeKorte

donderdag 13 april - Witte Donderdag

16.00 Kerkdriel

herd mon Indië SSchevers

16.30 Kerkdriel

herd mon geall SSchevers
Gasthuiskapel BBus

19.00 Kerkdriel

Eucharistie

SSchevers

18.00 Zaltbommel

19.00 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

18.15 Velddriel

kransl mon

BBus

19.00 Ammerzoden

herdenking

PdeSnoo

19.00 Alem

herdenking

MBaan

19.40 Hurns Kerkje

Herdenking
JVriesema
Oecumenisch

19.00 Zaltbommel

Eucharistie

vrijdag 14 april - Goede Vrijdag
11.00 Vaste Burcht

Kruisweg

BBus

13.30 Alem

Kruisweg

AvVeelen

zaterdag 6 mei

11.00 Kerkdriel

WoCo

PdeSnoo

11.00 Zaltbommel

Eucharistie

RvdHout

17.00 Kerkdriel

Euch Pools

17.30 Leyenstein

Eucharistie

SSchevers

zaterdag 3 juni

19.00 Zaltbommel

Eucharistie

BBus

17.00 Kerkdriel

Euch Pools

17.30 Leyenstein

Eucharistie

zondag 7 mei - Roepingenzondag
Bedevaart naar de Zoete Moeder
6.30 Ammerzoden

Gebed

team

SSchevers

zondag 4 juni - 1e Pinksterdag
9.30 Ammerzoden

Eucharistie

SSchevers

9.30 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

RvdHout

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

BBus

11.00 Zaltbommel

Eucharistie

SSchevers

BBus

maandag 5 juni - 2e Pinksterdag

Gebed

AvVeelen

zaterdag 10 juni

9.30 Velddriel

Euch 1eHC

SSchevers

10.30 Sint-Janskath Eucharistie

GdeKorte

9.30 Ammerzoden

Eucharistie

17.30 Leyenstein

SSchevers

10.00 Sint-Janskath Eucharistie
9.30 Sint-Janskath Eucharistie
zaterdag 13 mei
17.30 Leyenstein

Eucharistie

11.00 Kerkdriel

zondag 14 mei - Moederdag
9.30 Alem

Eucharistie

Eucharistie

SSchevers

9.30 Alem

Gebed

AvVeelen

zondag 11 juni - Heilige Drieëenheid

9.30 Ammerzoden

Eucharistie

BBus

10.00 Maasdijkkerk

Oecumenisch LDav+JVri

10.10 Kerkdriel

Brulviering

PdeSnoo

10.30 Kerkdriel

Eucharistie

SSteijaert

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

BBus

zaterdag 17 juni

11.00 Zaltbommel

WoCo

PdeSnoo

17.30 Leyenstein

WoCo

PdeSnoo

maandag 15 mei - Gezinsdag

19.00 Zonnelied

Eucharistie

SSchevers

10.00 Velddriel

zondag 18 juni - Vaderdag

Euch Zonnebl JVer+BBus

zaterdag 20 mei

9.30 Rossum
PdeSnoo

Gebed

AvVeelen

9.30 Velddriel

Eucharistie

SSchevers

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

SSchevers

WoCo

PdeSnoo

17.30 Leyenstein

WoCo

18.00 Kerkdriel

Euch Vormsel GdeKorte

19.00 Zonnelied

WoCo

PdeSnoo

11.00 Zaltbommel

9.30 Rossum Beuk

Gebed

werkgroep

9.30 Ammerzoden

Eucharistie

9.30 Velddriel

Eucharistie

SSchevers

11.00 Zaltbommel

Euch 1eHC

BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

SSchevers

zondag 21 mei

zaterdag 24 juni - Onbevl Hart Maria

donderdag 25 mei - Hemelvaartsdag

17.30 Leyenstein

Eucharistie

BBus

19.00 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

9.30 Alem

Eucharistie

RvdHout

9.30 Ammerzoden

Eucharistie

SSchevers

zondag 25 juni

10.00 Maartenskerk Oecumenisch BBus

9.30 Ammerzoden

WoCo

PdeSnoo

11.00 Kerkdriel

9.30 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

zaterdag 1 juli

10.00 Kerkdriel

Euch 1eHC

SSchevers

17.00 Kerkdriel

Euch Pools

11.00 Zaltbommel

Eucharistie

BBus

17.30 Leyenstein

Eucharistie

SSchevers

13.00 Kerkdriel

Euch 1eHC

SSchevers

19.00 Zaltbommel

Eucharistie

BBus

17.30 Leyenstein

Eucharistie

BBus

18.00 Ammerzoden

Euch Vormsel GdeKorte

19.00 Velddriel

Eucharistie

zaterdag 27 mei

9.30 Alem

SSchevers

zondag 2 juli

JVerhoeven

zondag 28 mei
11.00 Ammerzoden

Eucharistie

Euch 1eHC

BBus

Euch 1eHC

SSchevers

9.30 Kerkdriel Prot Oecumenisch SSch+MBaa
9.30 Ammerzoden

Eucharistie

BBus

9.30 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

BBus

Het meest actuele overzicht staat altijd op
www.katholiekbommelerwaard.nl/vieringen

Kerkdriel
Gedoopt

H. Martinuskerk

(na 20 november 2016)

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

18 december:
Stijn van Malsen, Kay en Lily-Rose
van der Linden, Xem van der Linden

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

15 januari:
Sven Coset en Vince Kraaijvanger
19 februari:
Lihem Weldeab Tesfalidet en Olivia
van Malsen

Gehuwd
20 januari 2017:
Corine Denie en Mark Brooks

Bisdombedevaart Lourdes
Onze parochie gaat van 14 t/m 21
oktober met het bisdom op bedevaart naar Lourdes! Voor meer informatie zie pagina 10.
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Overleden
(na 17 november 2016)
Zus van Houten- Buunen (88)
Marietje van Dalen- Bok (87)
Antoon Bogers (76)
Gonnie van Erp (88)
Lambert IJsveld (74)
Truus van Hooft- Verhoeven (82)
Kees de Leeuw (88)
Evelyne van Os- Kruse (66)
Annie Verhoeven- Van Dijk (83)
Kees van Berkel (81)
René de Cocq van Delwijnen (58)
Margarete Brock- Fischer (94)
Gijs van Doorn (94)
Annie Sars- Van den Oord (92)
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Franciscus tussen de Rivieren

Kerkdriel
Eerste communie
Op Hemelvaartsdag, 25 mei doen
38 meisjes en jongens hun Eerste
H. Communie in onze Martinuskerk.
Ze delen dan voor de eerste keer
het H. Brood een belangrijk moment want na deze dag mogen ze
samen aan tafel met alle andere
mensen uit onze geloofsgemeenschap om te breken en te delen.
Op deze feestelijke dag zijn er
twee vieringen om 10.00 uur en om
13.00 uur waarin pastor Stefan
Schevers voorgaat en ons koor Do
Re Mi de vieringen opluistert.
De kinderen zijn al volop bezig met
de voorbereiding: Zij doen dit aan
de hand van een werkboekje ‘Het
dankboek’. Zaterdag 18 februari
was er een speurtocht door de kerk
met assistentie van ouders. Op 19
maart is de presentatieviering. Voor
Palmzondag op 9 april maken de
communicantjes een palmpaasstok
waarmee ze tijdens de feestelijke
viering door de kerk trekken.
Op 21 of 22 april maken we een
uitstapje naar Dreumel; de kinderen mogen in een atelier een glazen kruisje versieren wat ze na de
viering als herinnering mee naar
huis mogen nemen.
Die dag gaan we ook nog een kijkje
nemen in de onderaardse kerk in
Alphen. Dit alles is een mooie
voorbereiding op deze feestelijke
en belangrijke dag. We hopen dat
deze dag een vervolg mag krijgen
Franciscus tussen de Rivieren

in hun verdere leven. Kinderen en
ouders, van harte gefeliciteerd!

Schelpjesviering
Zo noemen we de viering waarbij
ouders met hun dopeling samen
komen om met opa’s en oma’s en
verdere familie samen te vieren en
na afloop de doopschelp in ontvangst mogen nemen.
Het was een feestelijke viering
waar bij de geluiden van de jonge
mensjes en hun broertjes en zusjes
voor een aparte sfeer zorgden.
Voor de kinderzegen door pastor
Schevers, kwamen alle ouders naar
voren met hun kleintje. Een mooi
moment waarop als het ware de
nieuwe mensjes aan de aanwezige
geloofsgemeenschap werden getoond. Do Re Mi zorgde voor een
feestelijke begeleiding.
Diaken Sacha Steijaert heeft het op
zich genomen om bij de niet aanwezige ouders de doopschelp af te
geven. Mocht het op een of andere
wijze niet lukken hiervoor een afspraak te maken dan kunt u de
schelp ophalen in het parochiecentrum tijdens het spreekuur op
woensdag van 9.30 tot 11.30 uur of
op het spreekuur van de pastores.
De schelpjes blijven hiertoe enige
tijd bewaard.
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Kerkdriel
Priesterwijding
Zaterdag 10 juni zal diaken Sacha
Steijaert in de St Jan tot priester
worden gewijd. Aanvang van de
viering 10.30 uur.
Wij wensen hem de vrede van onze
Heer en veel sterkte voor deze
mooie maar moeilijke taak in
dienst van God en mensen.

Pastor Bertus Bus 65 jaar
Woensdag 1 Februari vierde pastor
Bertus Bus zijn 65 ste verjaardag
waarmee hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Maar gelukkig
is deze alom gewaarde pastor nog
niet van plan te stoppen en neemt
hij nog geen afscheid van de Bommelerwaard. Wij wensen hem dan
ook nog veel goede en gezonde jaren toe waarvan wij graag getuige
willen zijn. Bertus van Harte gefeliciteerd dat het je goed mag blijven gaan.

Attentie!
Kledinginzameling
Deze vindt plaats op woensdagavond 19 april van 19.00 tot 21.00
uur en donderdag 20 april van
10.00 tot 12.00 uur. Bewaar uw
kleding alvast. Na 12.00 uur is de
inzameling gesloten. Mocht de datum onverhoopt gewijzigd worden
dan hoort u hiervan. Bedankt alvast
voor uw inzet.

Vastenactie
Dit jaar sluiten wij weer aan bij
het landelijk project van de Vastenaktie. In de hoofdstad van El
Salvador San Salvador waar geweld
aan de orde van de dag is en het
dagelijks leven beheerst wil men
komen tot en veilig thuis voor
kansloze en bedreigde jongeren
meer hierover kunt u lezen op
bladzijde 14 van dit blad. In onze
Martinus kerk wordt zo mogelijk
vooraf het vasten zakje bezorgd en
later opgehaald.
Parochianen in de wijken waarvoor
geen collectant gevonden wordt,
vinden het vastenzakje met daaraan de machtiging, de informatiefolder en begeleidende brief in dit
blad.
Ook staat er een bus achterin de
kerk voor uw bijdrage of machtiging, maar deze kan ook in de brievenbus van het parochiecentrum.
U kunt uw bijdrage ook overmaken
op rekening
NL62 RABO 0326 0178 79
T.n.v. Dekenale Vastenactie
Waarvoor hartelijk dank!

Werkgroep MOV
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Kerkdriel
Klein Paaslied
Hoe mooi wordt Pasen verwoord in dit lied van Hannah Lam.
Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht,
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Uit een sprakeloos verleden,
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

Zij die zich als eerste buigen
Over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

Lente kleurt de kale bomen
Door het leven aangeraakt,
Bloeien bloemen aan de zomen,
Zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.

Franciscus tussen de Rivieren
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Rossum
Bisdombedevaart Lourdes

HH. Martinus en
Barbara gemeenschap
Rossum e.o.

Onze parochie gaat van 14 t/m 21
oktober met het bisdom op bedevaart naar Lourdes! Voor meer informatie zie pagina 10.

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

Vieringen
Zo 19 maart

9.30 uur

Vr 7 april
Zo 9 april

11.00 uur
10.00 uur

Ma 10 april

14.30 uur

Vr 14 april
Zo 16 april

11.00 uur
9.30 uur

Vr 21 april

11.00 uur

Vr 5 mei
Ma 8 mei

11.00 uur
14.30 uur

Zo 21 mei

9.30 uur

Vr 2 juni
Zo 11 juni

11.00 uur
10.00 uur

Ma 12 juni

14.30 uur

Zo 18 juni

9.30 uur

2017 jaargang 6 nummer 1

Gebedsdienst in de Beuk, Werkgroep
Viering in de Vaste Burcht, B.Bus
Palmpasen Oecumenische viering
in de Protestantse kerk aan de Maasdijk
Woord en Communiev. in de Beuk, P. de Snoo
Na afloop gezellig samenzijn met bingo
Goede Vrijdag Kruisweg in de Vaste Burcht
Pasen Eucharistiev., Pastor v.d. Hout in Alem
géén viering in de Beuk
Oecumenische Paasviering in de Vaste Burcht
Viering in de Vaste Burcht, P. de Snoo
Woord en Communiev. in de Beuk, P. de Snoo
Na afloop gezellig samenzijn met bingo
Gebedsdienst in de Beuk, Werkgroep
Dienst in de Vaste Burcht, B.Bus
Drie-eenheidszondag Oecumenische viering in
de Protestantse kerk
Woord en Communiev. in de Beuk, P. de Snoo
Na afloop gezellig samenzijn met bingo.
Gebedsdienst in de Beuk, A. van Veelen
bladzijde 34
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Rossum
Overleden

Pasen

Thea de Groot - Gloudemans
Overleden 30 november 2016 in
Zaltbommel. Ze mocht slechts 67
jaar worden.

Op 16 april, Eerste Paasdag is in de
St. Hubertuskerk in Alem een Eucharistieviering om 09.30 uur. Pastoor Van den Hout zal voorgaan. Er
is dan geen viering in De Beuk. Wel
zal er een bus rijden naar Alem,
zodat de parochianen uit Rossum
mee kunnen om in Alem de Eucharistieviering bij te wonen. Ook de
bewoners van de Vaste Burcht,
kunnen uiteraard mee.

Thea was sinds 24 december 2003
weduwe van Lambert de Groot en
heeft tot enkele jaren geleden in
de Burg. van Randwijckstraat gewoond. Ze was moeder van twee
kinderen.
Thea heeft zich vele jaren ingezet
voor onze katholieke gemeenschap.
Ze was een trouwe voortrekker van
de Eerste Communie en de Vormsel
groep. Op haar eigen rustige manier
bracht zij onze kinderen op weg
naar het Vormsel en Communie.

Voor meer informatie kijkt u op bladzijde 27 van parochiekern Hedel.

Na de uitvaartdienst in de Martinuskerk in Zaltbommel is zij te rusten gelegd bij haar man Lambert
op de Algemene begraafplaats in
Rossum.
Moge zij ruste in vrede.

Contactgroep
Onze contactgroep blijft bestaan.
Als u vragen heeft op kerkelijk gebied kunt u altijd bij één van ons
terecht, bij Bertha van Doorn,
0418-512340 of bij Marleen van
Lamoen 0418-662446. U kunt ook
uw intenties doorgeven voor de
vieringen in de Vaste Burcht of de
Beuk. Ook worden wij graag op de
hoogte gehouden van ziekte of bij
overlijden.
Franciscus tussen de Rivieren
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Rossum
Kerkbalans

Oecumenisch avondgebed
Op de woensdagavonden 15 maart,
22 maart, 29 maart en 5 april worden in het kerkje van Hurwenen
aan het Dorpsplein om 19.15 uur
weer de jaarlijkse gebedsavonden
gehouden.
U bent hierbij van harte uitgenodigd. Het is een mooie manier om
samen te zijn en ons voor te bereiden op Pasen. De gebedsavonden
duren ongeveer een half uur.

In de maand januari heeft u van
ons een brief gehad met het verzoek om een bijdrage voor Kerkbalans. Velen van uw zullen dat al
gedaan hebben, maar mocht u nog
niet in de gelegenheid geweest
zijn, vragen wij u alsnog om een
bijdrage. Wij zouden het fijn vinden als u uw bijdrage overmaakt,
maar het kan ook contant doormiddel van een enveloppe in de
brievenbus bij Bertha van Doorn.
Wij besteden het geld o.a. ook
voor onze vieringen in de ‘Beuk’ en
de ‘Vaste Burcht’ en bijvoorbeeld
de kosten van het parochieblad.
Bij voorbaat veel dank!

Oecumenische vieringen
Palmpasen zondag 9 april 10 uur
Oecumenische viering met kindernevendienst waar de kinderen hun
zelf meegebrachte palmstok kunnen versieren. Waarna zij in optocht door de kerk mogen lopen
Op 4 mei is er weer de jaarlijkse oecumenische dodenherdenking om half
8 bij het monument in Hurwenen.
Zondag 11 juni 10.00 uur Drieeenheidszondag oecumenische viering in de protestantse kerk. Voorgangers J. Vriesema en L. Davidse
2017 jaargang 6 nummer 1
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Vastenactie project Bommelerwaard 2017
Dit jaar is er gekozen voor een project in San Salvador. In de hoofdstad San Salvador is veel criminaliteit en zijn gewelddadige bendes
actief. Kinderen en jongeren zijn
niet meer veilig op straat.

De zusters van de beschermengel
zijn daar werkzaam en hebben zich
over deze kinderen ontfermd. Door
een jeugdcentrum op te richten
waar jongeren een veilig onderkomen hebben.

In dit blad treft u een vastenzakje
aan. Dit zakje kunt u inleveren bij
Marleen of Bertha.

Ook kunt u, uw bijdrage storten op
rekening:
NL62 RABO 0326 1278 79
T.n.v. Dekenale Vastenactie
Hopelijk kunnen de zusters rekenen op uw steun. Bij voorbaat hartelijk dank.

Hier worden veel activiteiten met
de kinderen en jongeren gedaan.
Door onze bijdrage kunnen de zusters hun mooie werk voortzetten
en mogelijk nog een nieuw centrum
openen zodat er nog meer kinderen
opgevangen kunnen worden.

Franciscus tussen de Rivieren
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Dekenale werkgroep
M.O.V. Bommelerwaard
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Velddriel
M.O.V. werkgroep

H. Martinuskerk

Adventsactie 2016 Groot denken,
Klein doen

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

Voor het project in Burkina Faso
heeft in onze parochiekerk St. Martinus Velddriel het mooie bedrag
van € 125 opgebracht.
Waarvoor wij u hartelijk dank zeggen namens de kinderen en alle
mensen die voor hen werken.

secretariaat idem
intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

Werkgroep Missie,
ontwikkeling en Vrede Velddriel
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk

H. Doopsel

Overleden

Geplande doopvieringen:

Op 11 januari j.l. Bernard van Kessel, 90 jaar, Provincialeweg te
Velddriel. Hij is overleden in Vught
waar hij de laatste jaren in verzorgingstehuis verbleef. Daar was ook
de uitvaartdienst en hij is te ruste
gelegd op begraafplaats in Velddriel.

9 april 2017 diaken S. Steijaert
Voorbereidingsavond 22 maart 2017
om 20.00 uur in parochiecentrum
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.
11 juni 2017 pr. S. Schevers
Voorbereidingsavond 17 mei om
20.00 uur in parochiecentrum
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.
13 augustus 2017 pr. B. Bus
Voorbereidingsavond 26 juli om
20.00 uur in parochiecentrum
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

Bisdombedevaart Lourdes
Onze parochie gaat van 14 t/m 21
oktober met het bisdom op bedevaart naar Lourdes! Voor meer informatie zie pagina 10.
2017 jaargang 6 nummer 1

Op 8 februari j.l. Truuske WeselSpijkers, 70 jaar, Wordenseweg te
Velddriel. Voor Truuske was de uitvaart en begrafenis in Velddriel.
Op 16 februari j.l. Dien van Eeuwijk- van den Bighelaar, 82 jaar,
Provincialeweg te Velddriel.
Veel sterkte en Gods steun en
kracht toegewenst aan de nabestaanden.
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Velddriel
Bijzondere data St. Martinuskerk Velddriel
Iedere dinsdag om 8.00 uur
’s morgens Eucharistieviering.
Iedereen is van harte welkom!

 Zondag 4 juni 9.30 uur Pinksteren
Eucharistieviering pr. J. Verhoeven
en gemengd koor

 Donderdag 13 april 19.00 uur
Witte Donderdag Eucharistieviering
pr. J. Verhoeven en gemengd koor

 Zondag 11 juni
geen viering in Velddriel

 Vrijdag 14 april om 15.00 uur
Kruis aan de Voorstraat Kruisweg
verhaal met kinderen Deken Wehmeijerschool.

 Zondag 18 juni 9.30 uur
Gezinsviering pr. S. Schevers en pr.
S. Steijaert en Martinus Kids. Dankviering communicanten

 Zaterdag 15 april 20.00 uur
Paaswake Gezinsviering pr. J. Verhoeven en Martinus Kids

 Zondag 2 juli 9.30 uur
Eucharistieviering pr. J. Verhoeven
en Franciscus Vocalis

 Zondag 16 april 9.30 uur
Eerste Paasdag Plechtige Hoogmis
pr. J. Verhoeven en gemengd koor
 Zondag 7 mei 9.30 uur
Eucharistieviering pr. R. v.d. Hout
en Franciscus Vocalis
 Zondag 14 mei 9.30 uur
1e H. Communie gezinsviering pr.
S. Schevers en diaken S. Steijaert
met Martinus Kids

Inloopuurtje
Het inloopuurtje is zondag 7 mei na
de eucharistieviering van 9.30 uur,
met uitleg over bedevaart naar
Lourdes. Iedereen is hierbij van
harte uitgenodigd!
Het volgende inloopuurtje is zondag 2 juli na de eucharistieviering
van 9.30 uur. Iedereen is hierbij
van harte uitgenodigd!

 Maandag 15 mei om 10.00 uur
Zonnebloemviering pr. Bertus Bus
en pr. J. Verhoeven m.m.v. gemengd koor.
 Donderdag 25 mei 9.30 uur
Hemelvaart Eucharistieviering
pr. J. Verhoeven
Franciscus tussen de Rivieren
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Velddriel

Paaswake
Zaterdag 15 april 2017
Graag willen wij jullie uitnodigen om naar de Paaswake te komen om er
samen met ons een mooie viering van te maken.
De viering vindt plaats op zaterdag 15 april om 20.00 uur. De viering zal
worden voorgegaan door Pastor Jo Verhoeven en muzikaal worden opgeluisterd door de Martinus kids.
Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. We vieren de opstanding
van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.
In de nacht voor Pasen, de stille zaterdag, heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd, de Paaswake.
De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het
woord, de viering van het doopsel en de Eucharistieviering.
Aan het paasvuur wordt de nieuwe paaskaars ontstoken: het licht van
Christus. Het licht van de paaskaars wordt doorgegeven aan de kleine
kaarsen van alle mensen in de kerk. Het doopwater wordt gewijd.
Pasen is niet elk jaar op dezelfde datum, maar op de eerste zondag die
volgt op de volle maan na het begin van de lente.
Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin alle voedsel van
het vorige jaar is opgebruikt gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren
krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun
ei. Het ei is een symbool van nieuw leven.
Graag tot ziens,
Werkgroep gezinsvieringen

2017 jaargang 6 nummer 1
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Velddriel

Eerste H. Communie
Dag zonneke, dag vlindertjes,
dag bloemetjes in de wei.
Wij willen jullie iets vertellen,
want wij voelen ons zo blij.
Binnenkort is het feest, want
wij doen onze Eerste H. Communie.
Wij nodigen jullie uit om dit
samen met ons te vieren op
zondag 14 mei om 9.30 uur
in de St. Martinus Kerk van Velddriel.
Graag tot ziens in de viering
namens de communicanten:
Ellemijn Pothof, Julian van Oers,
Lisa Spijkerman, Anneroos Stevense,
Germ Verhoeven, Melle van de Wiel,
Anne Zeldenrust, Sam van den Boogaart,
Tim de Goeij, Geert van Herwijnen,
Martijn van Herwijnen, Isa Hoeflak,
Sem Hofmans, Kiki van Mook en Kacper Prokop

Franciscus tussen de Rivieren
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Zaltbommel
H. Martinuskerk

Bijzondere vieringen

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochiezaltbommel@hetnet.nl

Seniorenviering

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

Eucharistie De Wielewaal
In de zaal van Zorghuis ‘De Wielewaal’ is er op de derde dinsdag van
de maand om 16.00 uur een Eucharistieviering: 21 maart, 18 april, 16
mei en 20 juni. De bewoners van
het Schootsveld en de Nijehof zijn
daarbij ook van harte welkom.

Gedoopt
Door het sacrament van het Doopsel is lid geworden van onze geloofsgemeenschap:
Op 8 januari 2017:
Alexander, Michael en William Verberne (geboren 4 juli 2016), Zonen
van Marc en Susanne Verberne

Communicantjes
Op 29 januari hebben: Lilly Valenteijn, Thomas van Ansenwouden,
Douisa de Brouwer en Lucas de
Leur zich voorgesteld aan de mensen die in de kerk waren. Het was
een mooie viering waarin Lavande
gezongen heeft. Op 21 mei zullen
deze kinderen hun Eerste H. Communie doen in onze kerk.

2017 jaargang 6 nummer 1

De maandelijkse Seniorenvieringen
zijn op eerste woensdag van de
maand om 14.30 uur in het parochiecentrum: 12 april (dit is de
tweede woensdag i.v.m. Palmpaasstokken maken), 3 mei en 7 juni. Na
afloop is er een gezellig samenzijn.

Weeksluiting
Elke vrijdagavond om 19.00 uur is
er in de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' onder verantwoordelijkheid
van de Raad van Kerken een weeksluiting waarin voorgangers uit alle
kerken om de beurt voorgaan. Na
afloop wordt er met elkaar koffie /
thee gedronken.

Op adem komen
Op elke eerste zondag van de
maand is er in onze kerk om 11.00
uur een meditatieve viering ‘Op
Adem Komen’. In mei en juni slaan
we over i.v.m. de bedevaart naar
de Zoete Moeder in Den Bosch op 7
mei en i.v.m. Pinksteren.
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MOV groep

Opgenomen in de vreugde van de
Heer:

In de Parochie en het dekenaat is
een MOV groep actief, die zich ondermeer bezig houdt met aandacht
voor en geldinzameling voor met
name de Vastenaktie. Vanuit onze
kring in Zaltbommel ben ik daar
lang onze contactpersoon geweest.

Op 1 januari 2017 overleed te Zaltbommel Truus Stehmann, weduwe
van Jan Kamps. Zij werd geboren
op 15 oktober 1935 te Zaltbommel.
Op 7 januari vond in onze kerk de
uitvaart plaats en daarna was de
begrafenis te Rosmalen.
Op 2 februari 2017 overleed te
Kerkdriel Ete Fisher. Zij werd op 23
juni 1922 geboren te Aken (Duitsland) en was weduwe van Friedel
Brock. De uitvaart vond in onze
kerk plaats op 7 februari. Daarna
was de crematie.
Op 12 februari 2017 overleed te ’s
Hertogenbosch Toon Muller. Hij
werd geboren op 27 juli 1941 in
Zaltbommel en was weduwnaar van
Ann Margret Geddes. Op 17 februari was zijn uitvaart in onze kerk en
is hij begraven op ons kerkhof aan
de Virieusingel.
Op 18 februari 2017 overleed te ’s
Hertogenbosch Toos van Eijden. Zij
werd geboren op 26 januari 1940 in
‘s Gravenhage en was echtgenote
van Frits van Hintum. Op 24 februari was haar uitvaart in onze
kerk en is zij begraven op ons
kerkhof aan de Virieusingel.
Het leven is als een kaars;
zij brandt langzaam op,
en plotseling is de vlam gedoofd.
Franciscus tussen de Rivieren

Met mijn vertrek naar Rwanda kan
ik dit niet langer blijven doen. Het
zou fijn zijn als iemand uit Zaltbommel deel wil nemen in de diaconale werkgroep om jaarlijks een
aantal vergaderingen bij te wonen
en waar nodig de handen uit de
mouwen te steken om de acties tot
een succes te brengen.
Kind regards/Vriendelijke groet,
Kees van ’t Klooster
Geïnteresseerden voor de diaconale werkgroep kunnen contact opnemen met diaken Sacha Steijaert,
ssteijaert@gmail.com of telefoonnummer 073 - 599 1216.
Zie voor meer informatie ook pagina 46 van dit parochieblad.

Bisdombedevaart Lourdes
Onze parochie gaat van 14 t/m 21
oktober met het bisdom op bedevaart naar Lourdes! Voor meer informatie zie pagina 10.
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Zaltbommel
Archief

Terugblik Kerstmis 2016

Uit het archief van het armenbestuur van de St. Martinuskerk te
Zaltbommel.

 10 december werd er een kerstboom in de kerk gezet door zeven
sterke mannen van de kerk met
een Passie, die boom was zeker zeven meter hoog.

Uit de notulen van het parochiebestuur. Dat in een vergadering van
het parochiebestuur niet veel zaken
aan de orde behoeven te komen
blijkt wel uit de volgende notulen.
19 januari 1904
De voorzitter opent de vergadering, kerkmeesters dragen de
driemaandelijkse collecte af, zijnde fl. 73.00. Daarna worden de rekeningen van werklieden en leveranciers nagezien en goedgekeurd,
en tot betaling besloten en sluit de
voorzitter de vergadering.
(opm. het was in die tijd gebruikelijk om maar een keer per jaar
de nota’s te voldoen)
Vergadering 10 mei 1904
In deze vergadering wordt de rekening en verantwoording over het
dienstjaar 1903 nogmaals nagezien,
goedgekeurd en getekend en sluit
de voorzitter de vergadering.
Vergadering 6 april 1906
In deze vergadering worden de zitplaats gelden nagezien en in orde
bevonden en dito de opbrengst van
de driemaandelijkse collecte. Niets
aan de hand zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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 12 december de lichtjes erin,
ballen ging niet was te hoog.
 14 december werd de Kerststal
die een nieuw rieten dak had werd
in de kerk geplaats, 15 december
de beelden erin. Laat de kerstvieringen maar komen.
 17 december was de volkskerstzang met medewerking van Jeugdkoor Senta en de Harmonie Generaal Karel van de Heyden, vier kinderen van de Leiboom hebben het
Kerstverhaal gelezen.
 18 december heeft Eljakim een
Kerst-sing-in gehouden, die ook
druk bezocht werd.
 20 december werd er een prachtig
bloemstuk gemaakt door Jet en Ans.
 21 december was de seniorenkerstviering waarbij Franciscus Vocalis gezongen heeft. Hier waren
zeker 80 senioren aanwezig. Na de
viering koffie met kerstbrood, ze
gingen allemaal voldaan naar huis.
 22 december kwam de Christelijke Basisschool ‘De Leiboom’ hun
kerstvieringen houden in onze
kerk. Twee keer zat de kerk helemaal vol, geweldig toch?
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 24 december om 18.30 uur hadden we na jaren weer de kinderkerstviering in onze kerk. (Dat is
zeker 10 jaar ‘In het Anker’ gedaan). Dit was weer ontzettend
fijn om weer bij ons terug te zijn.
In deze viering mochten de kinderen zelf meespelen met het kerstverhaal. Er zijn meer dan 200 kinderen ouders en grootouders gekomen. Dit is zeker voor herhaling
vatbaar. Dit jaar komen ze weer!
Het werd georganiseerd door de
gezamelijke kerken in Zaltbommel.
 Om 22.00 uur de Nachtmis was
weer vol en prachtig. Surprise en
de leden van Harmonie Generaal
Karel van der Heyden hadden weer
flink geoefend om er een mooie
sfeervolle viering van te maken.
Het slotlied Ere zij God werd van
bovenaf begeleid door zeker 20
blazers van de Harmonie. Alle
mensen gingen met een goed
kerstgevoel huiswaarts.

 De Nieuwjaarsbijeenkomst op 7
januari was voor de hele parochie.
Het weer gooide roet in het eten
door gladheid. De gezellige receptie was minder druk bezocht dan
vorig jaar. Franciscus Vocalis had
ook deze viering met zang opgeluisterd.
 De kersttijd is voorbij, Negen januari werd alles weer afgebroken
en opgeruimd. Ik wil iedereen die
mee geholpen heeft aan de voorbereiding van de kerk en de vieringen, pastor, misdienaars, koren,
oliebollenbakker, stal- en boomzetters, leden van ‘De Karel’,
bloemversierders, drukker van de
boekjes en alle anderen die handen spandiensten verricht hebben,
heel hartelijk dank.
Zo zijn wij met z’n allen de Kerk,
nietwaar???
Tiny

 25 december was de Plechtige
Hoogmis waarin Franciscus Vocalis
weer gezongen heeft, ook dit werd
goed bezocht.
 Op 1 januari, nieuwjaarsdag - de
Oliebollenviering, daar waren veel
mensen bij aanwezig. Na de viering
hebben we koffie gedronken in het
parochiecentrum met oliebollen,
die waren geschonken door de
stads-oliebollenbakker Duijts.

Franciscus tussen de Rivieren
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Diaconie
2016 uitgeroepen tot een heilig
jaar; het jubeljaar van Barmhartigheid. Enige maanden geleden is dat
jaar beëindigd. Maar Franciscus
zelf en vele andere sprekers en
schrijvers hebben al benadrukt, dat
bij de beëindiging van het heilig
jaar, de beweging van Barmhartigheid niet mag eindigen en daar
juist een begin mag vinden. Het
Jubeljaar van Barmhartigheid is ten
einde, maar de beweging van
Barmhartigheid zet zich voort.

Diaconie
Diaconie is het liefdewerk van de
Kerk en daarmee “een onmisbare
uitdrukking van het diepste wezen
van de Kerk”, zoals paus Benedictus schreef in zijn encycliek Deus
Caritas Est (God is Liefde). Onze
huidige paus geeft als geen ander
gestalte aan deze dimensie
van Kerk-zijn, mede door
zijn diepe overtuiging dat
wij zelf geroepen zijn
uit barmhartigheid. Dit
inzicht ontleent hij aan
een meditatie van de
middeleeuwse monnik
Beda, die zich afvroeg
hoe het toch mogelijk
was, dat de geroepen
apostelen,
waaronder
de tollenaar Mattheüs,
direct zonder enig twijfelen Jezus volgden. Beda had
er een verklaring voor: de barmhartige blik van Jezus.
Daarom heeft onze paus de periode
van december 2015 tot december
2017 jaargang 6 nummer 1

In het logo van het jaar van Barmhartigheid valt op, dat het oog van
hem die gedragen wordt door de
Goede Herder, samenvalt met het
oog van de Goede Herder zelf. Dat
is de kunstzinnige uiting van 2 ervaringen die samenkomen. Als eerste leert degene die geholpen
wordt de barmhartigheid kennen en valt daardoor enigszins samen met degene die
hem of haar helpt. Als
tweede leert degene die
helpt gelijktijdig te zien
met de ogen van de
lijdende. Denkt u bijvoorbeeld aan de ervaring van Simon van
Cyrene, die gedwongen
wordt om Jezus te helpen
met het dragen van het
kruis. In die ontmoeting leert
hij Jezus kennen. Zo worden hij en
zijn zonen Rufus en Alexander bekende leden van de nog jonge
Kerk. Jezus identificeert zich zelfs
met de armen; “alles wat gij voor
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de minste mijner broeders hebt
gedaan, hebt gij voor Mij gedaan.”
In die jonge Kerk neemt de caritas
een belangrijke plaats in. Het bepaalt in hoge mate de aantrekkelijkheid van die Kerk. In de Handelingen van de Apostelen (2, 42) lezen we:

dienst aan de gemeenschap. Een
dienst om die gemeenschap op te
bouwen en in stand te houden. Dit
is helemaal in lijn met de Bijbel:
“zij bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven”.

“Zij legden zich ernstig toe op de
leer der apostelen, bleven trouw
aan het gemeenschappelijk leven
en ijverig in het breken van het
brood en in het gebed.”
• Zij legden zich ernstig toe op de
leer der apostelen (catechese),
• bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven (diaconie),
• en ijverig in het breken van het
brood (Eucharistie)
• en in het gebed (liturgie en persoonlijk gebed).
Een klavertje-vier mag je zeggen en
wie scheurt daar nu een blaadje af?
De woorden “caritas” en “diaconie” worden nogal eens door elkaar
gebruikt. Caritas is het Griekse
woord voor Liefde. Hiermee wordt
dan het liefdewerk van de Kerk bedoeld. Het woord diaconie bestaat
uit 2 delen. Het woord ‘dia’ betekent “zien” of “zicht hebben op”.
Denkt u maar eens aan de oude
dia’s. ‘Koine’ betekent ‘het gemeenschappelijke’. Met het woord
‘diaconie’ wordt dan ook het liefdewerk van de Kerk bedoeld, maar
dan vanuit het oogpunt als een
Franciscus tussen de Rivieren

De zorg voor het gemeenschappelijk is heel breed. Aandachtsgebieden zijn onder meer armenzorg,
ziekenzorg, ziekenbezoek, ouderen, alleenstaanden, eenzamen,
gehandicapten, (ex-)gevangenen,
vluchtelingenwerk, schuldhulpverlening, scholieren/studenten, migranten, gastarbeiders, allochtonen, seizoenwerkers, gerechtigheid
en vrede, heelheid van de schepping, milieu, missie- en ontwikkelingswerk.
Vanwege het grote belang van het
gemeenschappelijk leven, willen
wij de diaconie in onze parochie
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Diaconie
versterken. Vooral voor de dorpen
waar nog geen diaconie-werkgroep
of parochiële caritas-instelling
(PCI) actief is. Deze versterking
van de diaconale inspanning in onze parochie kan bovendien ook positief werken op de onderlinge samenwerking tussen de bestaande
groepen. Mocht de zorg voor onze
gemeenschap u aan het hart gaan,
dan bent u te allen tijde welkom
om samen met anderen te bouwen
aan deze gemeenschap. Voor nieuwe vrijwilligers wordt een training
aangeboden. Deze training bestaat
uit zeven avonden of dagdelen.
Met behulp van deze training kunnen de vrijwilligers zelfstandig bezoekwerk verrichten en zelfstandig
hulpvragen onderscheiden en beantwoorden.
De deelname aan de training verplicht u tot niets. Wij hopen natuurlijk dat u deel zou willen nemen aan onze diaconale werkgroep(en). De tijd die u daaraan
wilt geven, laten wij geheel aan u
over. Heeft u interesse om als
vrijwilliger aan dit belangrijke
werk van de Kerk bij te dragen?
Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Inzameling Voedselbank
Tijdens de Veertigdagentijd zullen
er in onze parochie levensmiddelen
worden ingezameld voor de Voedselbank Bommelerwaard. In het
ondergaande lijstje kunt u zien
waaraan zoal behoefte is.
De levensmiddelen kunt u van zondag 5 maart tot en met zondag 9
april voor of na de viering inleveren in de manden/dozen achterin
de kerk. In Rossum: neem a.u.b.
contact op met Marleen van Lamoen: 0418-662446.
Na Palmzondag zullen alle producten verzameld worden en worden
overhandigd aan de Voedselbank
Bommelerwaard.
Er is vooral behoefte aan:
• zilvervliesrijst/volkoren
pasta;
mix voor rijst of pasta
• peulvruchten: linzen, kidney- of
bruine bonen
• conserven (groenten, fruit, soep,
vis, saus voor pasta &rijst)
• thee/houdbare melk
• zonnebloemolie
• ontbijtgranen/appelstroop

• Diaken Sacha Steijaert
• 073 - 599 1216
• ssteijaert@gmail.com
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bladzijde 48

Franciscus tussen de Rivieren

Bedevaart
7 mei - Mariabedevaart - “Wie gaat met ons deze weg?”
Op zondag 7 Mei willen we met een
geheel vernieuwd programma op
bedevaart naar Onze Lieve Vrouw
van Den Bosch. Het thema dit jaar
is: “Wie gaat met ons deze weg?”.
Het eerste dat anders is, is de
startlocatie: vanwege de sluiting
van de kerk in Hedel, starten we
dit jaar de bedevaart vanuit Ammerzoden. We beginnen hier ’s
morgens om 6.30 uur met een korte gebedsviering, misschien wat
vroeg voor sommigen van jullie,
maar het is tenslotte een bedevaart! Aansluitend is er voor iedereen koffie/ thee met een broodje.
Hierna kunnen de wandelaars in
groepsverband vertrekken zodat zij
op tijd in Den Bosch zijn.

ren in het Sint-Janscentrum, dit
dient vooraf opgeven te worden bij
Anneke van Veelen:
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl
De fietsers (ook in groepsverband)
en degenen die met de auto gaan,
kunnen wat later vertrekken.
Wij hopen dat u met ons meegaat
op deze weg!

Thuisblijversviering
Voor de thuisblijvers is er een viering in de H. Martinuskerk van
Velddriel om 9.30 uur.

Anders dan voorgaande jaren is er
in de Sint-Jan geen aparte viering
voor onze parochie op een later
tijdstip. Het is de bedoeling dat we
aansluiten bij de viering van 10.00
uur in de kathedraal. Na de viering
is er in het Sint-Janscentrum gelegenheid koffie/thee te drinken.
Fietsen kunnen van 9.15 tot 9.45 uur
gestald worden bij het Sint-Janscentrum. U kunt uw fiets hier weer
ophalen van 11.30 tot 13.30 uur.
Auto’s kunnen geparkeerd worden
in de nieuwe Sint-Jansgarage aan
de Hekellaan. Mocht u echter ziek
of slecht ter been zijn, dan is er
beperkte mogelijkheid tot parkeFranciscus tussen de Rivieren
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Activiteiten
Zomerkampen
Samen met andere tieners actief
bezig zijn, lol maken en het geloof
beleven. Dat kan tijdens de zomerkampen voor tieners van 12 tot 17
jaar. Dit jaar zijn er twee ontzettend leuke kampen in de laatste
week van de zomervakantie: een
zeilkamp voor jongens en een meidenkamp.

Wanneer?
19 - 26 Augustus 2017
Wie?
Voor jongens van 12-17 jaar
Wat kost het?
€ 220 per persoon
Waar?
Holtuseiland - Loosdrechtse plassen
Info en aanmelden
• jongeren@bisdomdenbosch.nl
• www.zeilkampnoventus.nl

Ben jij erbij?

Zeilkamp voor jongens
Van 19 tot en met 26 augustus is er
weer een zeilkamp voor jongens
van 12 tot en met 17 jaar.
Het kamp is op het Holtus eiland,
een onbewoond eiland op de
Loosdrechtse plassen. We slapen in
de ark ‘de ome Jan’ en we zeilen
met prachtige polyester Valken.
Voor het eten wordt gezorgd, maar
er moet wel afgewassen worden...
Het kamp heeft een christelijk karakter en wordt ondersteund door
het bisdom Den Bosch en parochie
de Twaalf Apostelen uit Wijchen.
Wat kun je allemaal verwachten?
• een week lol en gezelligheid
• leren zeilen van ervaren instructeurs
• elke avond kampvuur
• een eigen eiland
• leuke (sportieve) activiteiten
• bezoek van een bisschop
• geloofsverdieping
2017 jaargang 6 nummer 1

Meidenkamp
Voor het meidenkamp zijn we dit
jaar een samenwerking aangegaan
met het Bisdom Roermond, wat al
vele jaren zomerkampen organiseert. Vanuit ons bisdom zal er ook
leiding aanwezig zijn bij dit kamp.
Wist je dat God ons altijd zoekt
maar ons ook al gelijk gevonden
heeft? Klinkt best ingewikkeld misschien. Maar dat valt reuze mee.
Wij zijn vaak diegene die God kwijt
zijn. Hij vindt ons altijd, waar je
ook bent, wat je ook doet.
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Dit kamp gaan we samen de uitdaging aan om te ervaren hoe God
ons zoekt en hoe wij God kunnen
vinden. Een leuk, sportief, uitdagend en vooral gezellig kamp is wat
ons te wachten staat. Kom jij samen met je vriendinnen deze gave
week beleven en durf je de uitdaging aan? Meld je dan snel aan! Hopelijk zien we jou en je vriendinnen in augustus.
Wie?
Meisjes van 12 t/m 17 jaar
Wanneer?
Maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus
Waar?
Kampeerboerderij “De Walnoot”,
Koepas 8, 5808 AB Oirlo
Wat kost het?
€ 85 per persoon, maar laat dit
geen drempel zijn om niet te kunnen komen! Neem gerust contact
op als het bedrag te hoog is.
Info en aanmelden
Uiterlijk vóór 30 juli 2017
• m.rademaker@bisdom-roermond.nl
• jongeren@bisdomdenbosch.nl

Meiviering Zonnebloem
Voor het zesde jaar organiseren de
afdelingen van de Zonnebloem in
de Bommelerwaard een Mariaviering in Velddriel.
Dit jaar willen we die gewoonte
voortzetten en wel op maandagmorgen 15 mei om 10.00 uur. Dan is er
een Eucharistieviering in Velddriel
m.m.v. de Zonnebloem, pastor J.
Verhoeven en Pastor B. Bus zullen
daarin voorgaan. Het kerkkoor zal
dan weer zingen. Na afloop drinken
we gezamenlijk koffie of thee met
gebak in dorpshuis de Boxhof.
De vrijwilligers van de Zonnebloem
komen bij u langs als u er bij wilt
zijn. Als u deel wilt nemen en er is
geen vrijwilliger bij u langs geweest, meldt u zich dan even aan
(vóór 1 mei) bij uw eigen afdeling
van de Zonnebloem of bij:
• Tiny van Steenbergen
• 0418-514262
Iedereen is bij deze viering natuurlijk van harte welkom!
Bestuur en Vrijwilligers van
Maasdriel-oud, Rossum-Hurwenen,
Ammerzoden, Hedel, Brakel en
Zaltbommel

Meer jongerenkampen
Kijk voor een uitgebreid overzicht
van zomerkampen voor jeugd en
jongeren:
www.rkactiviteiten.nl/jongerenreis

Franciscus tussen de Rivieren
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Tieners
Tienergroep - Squad 4J6
Tieners hebben hun hangplekmoment in het parochiecentrum van
Kerkdriel op de eerste vrijdag van
de maand. We beginnen om 19.30
uur en gaan door tot 21.30 uur. Iedereen tussen de 10 en 17 jaar is
welkom.

wat er gebeurt. Vaak is dat niet zo
en zit je daar maar. Daarom staan
we een keer echt stil bij de verschillende onderdelen van de mis
met de film ‘Amazing gift’. Daarin
doet iemand een ‘houten mis’. Wat
is dat is... vraag dat maar aan je
opa of oma. En kom gewoon naar
deze avond!!

Sirkelslag

Andere evenementen...

De laatste keer deden we mee met
een heuse ‘battle’, een interactieve quiz ‘Sirkelslag’ tussen meer
dan 1000 tieners over het hele
land. De aankomende keer zullen
we stilstaan bij de katholieke achtergronden van het carnavalsfeest.
Neem dan iets van je favoriete
Carnavalskleding mee.

Vrijdag 7 april
“Je moet gewoon jezelf zijn”, dat
is iets wat we vaak horen. Iedereen
is toch een kanjer? We staan stil bij
de vraag, hoe jijzelf, anderen en
God naar jou kijken. Wie is je ster?
Wie ben je online? En we doen een
spel met verschillende rollen.

Een bezoek aan een legerbasis! We
gaan proberen met een selecte
groep een keer een kijkje te nemen bij een aalmoezenier op de
militaire vliegbasis van Volkel. Een
aalmoezenier is een geestelijke
verzorger voor soldaten. Deze activiteit moet ruim van te voren aangevraagd worden. Heb je als tiener
of jongere interesse stuur dan alvast een mailtje:
pastorschevers@gmail.com
En ook in 2017 gaan we weer uitvaren met de Discoboot...

Vrijdag 5 mei
De meimaand is de Maria-maand.
Wat kan ik met Maria? We gaan met
allerlei opdrachten aan de slag om
beter te ontdekken wie Maria is.

Vrijdag 2 juni
De mis in de kerk kan best hip worden als je maar een beetje snapt
2017 jaargang 6 nummer 1
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Brulvieringen
Zondag 14 mei en zondag 2 juli
2017 om 10.10 uur zijn er in de St.
Martinuskerk te Kerkdriel ‘Brulvieringen’.
Een brulviering is een kindergebedsviering voor kinderen t/m ± 6
jaar; bedoeld om hen op een speelse en muzikale manier kennis te laten maken met het geloof en de
kerk. Wij zouden het leuk vinden
om jou samen met je mama en / of
papa daar te ontmoeten. Neem je
broer(tje) en/of zus(je) ook gezellig mee! Dus ook de grotere
broer(s) en zus(sen) zijn van harte
welkom. Wij zouden het leuk vinden als je een muziekinstrumentje
meeneemt om bij de liedjes te begeleiden (papa en mama mogen
ook hun instrument meenemen).

Kinderwoorddienst
Hallo jongens en meisjes! Iedere
eerste zondag van de maand* zijn
jullie, alle kinderen in de leeftijd
van 4 - 12 jaar, uitgenodigd om aan
het begin van de mis met de werkgroep mee te gaan naar de zijruimte van de kerk. Daar gaan we eerst
een Bijbelverhaal lezen, om daarna
over dit verhaal te praten, knutselen, zingen, een spel of quiz te
doen. Halverwege de H.Mis keren
we terug in de kerk.

Franciscus tussen de Rivieren

Wil jij ontdekken hoe leuk je eigen
kinderkerk is? Kom dan op zondag 2
april, zondag 4 juni en zondag 2 juli om 11.00 uur met je ouders en/
of opa en oma naar de Sint Martinuskerk in Kerkdriel!
* zondag 7 mei is er geen kinderwoorddienst, want dan gaan we lopend of fietsend op bedevaart naar
De Zoete Moeder in Den Bosch.

Palmzondag
Op zondag 9 april uur vieren we op
verschillende plaatsen in onze parochie Palmzondag. We herdenken
en vieren dan dat Jezus op een
ezel Jeruzalem binnentrok en toegejuicht werd als een Koning. Wij
hopen dat jullie op deze zondag
naar de kerk komen. Je mag een
palmpaasstok meebrengen. Palmzondag is het begin van de Goede
Week, de aanloop naar Pasen. Op
twee plaatsen zullen gezinsvieringen zijn op 9 april - Palmzondag:
• 09.30 uur in Velddriel
• 11.00 uur in Kerkdriel
Iedereen, jong en oud, is hierbij
van harte welkom!
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Paaskaarsjes!
Wanneer vele paaskaarsjes branden,
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen,
als in een zee van licht.
Ik denk dan stiekem bij mezelf,
zo moest het altijd zijn:
Een zee van licht waar je ook gaat,
en nergens donkere pijn.
Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
Zou het dan vrede zijn!
De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit zuivere licht,
de hele wereld in?
Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?
Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.
De Paaskaars brandt,
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
Dit licht nooit meer verdwijnt.

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

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids
Franciscus tussen de Rivieren
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