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info@katholiekbommelerwaard.nl 
Belangrijk! 
Voor afspraken rond doop, huwe-
lijk, jubileum, ziekenzalving, zie-
kencommunie en overlijden, belt u 
met het Algemeen secretariaat. 
 

Algemene bankrekening 
iban: NL83 RABO 0179 9793 45 
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus 
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Beste lezer, 
Het is alweer even geleden, dat 
ons bisdom halverwege oktober 
met 1100 pelgrims en onder leiding 
van Mgr. De Korte naar Lourdes 
vertrok, om een week 
op bedevaart te gaan 
naar de plaats waar Ma-
ria aan Bernadette Sou-
birous verscheen. Van-
uit onze parochie gingen 
we mee met 14 paro-
chianen. Het werd een 
heel bijzondere en in-
drukwekkende bede-
vaart. Voor een aantal 
van ons was het de eer-
ste keer dat men mee was. Ieder 
van ons had wel een eigen intentie, 
een eigen verhaal of een zwaar 
kruis, waarmee hij of zij op reis 
ging. En allemaal hebben we op de 
een of andere manier mogen erva-
ren dat daar in Lourdes iets is ge-
beurd. We vonden kracht bij Maria 
en we ervoeren een unieke saam-
horigheid tussen al die 1100 men-
sen die samen onder de hoede van 
Maria met elkaar optrokken naar 
de Heer. Het werd een unieke, on-

vergetelijke en zegenrijke bede-
vaart met veel gelach, maar ook 
met ruimte voor verdriet. Het 
thema van deze bedevaart was een 
deel uit het Magnificat, de lofzang 

van Maria: “De Heer 
heeft grote dingen aan 
mij gedaan.” Ik denk 
persoonlijk dat de Heer 
in het verborgene veel 
grote dingen aan al onze 
pelgrims heeft gedaan. 
  

En deze regel uit Het 
Magnificat zal de ko-
mende weken in de 
Kersttijd nog menigmaal 
gehoord worden in de 

Kerk. In het parochieblad dat voor 
u ligt, staat Kerstmis eveneens 
centraal. Kerstfeest is één van de 
twee grootste feesten in de Kerk. 
Velen van ons gaan op kerstavond 
naar de Kerk; zonder de nachtmis 
is Kerstmis niet compleet. En de 
meesten van ons maken veel werk 
van Kerstmis: het huis is mooi ver-
sierd, er is familiebezoek, we kok-
kerellen er op los en we kleden ons 
op ons mooist voor dit bijzondere 
feest, waarin we vieren dat Chris-
tus geboren is.  
 

Maar op je mooist zijn met Kerst-
mis is weliswaar passend, maar te-
gelijkertijd is het niet genoeg; de 
Heer is niet geboren voor onze bes-
te uitvoering, zeg maar, de 2.0 
versie van onszelf. We mogen juist 
met onze minder mooie kant bij 
Hem komen; met al onze ei-

Vooraf 
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genschappen, dus ook met de 
slechtste kant van onszelf. All-
inclusive dus. Want Hij is niet ge-
komen voor de rechtvaardigen, Hij 
is niet geboren in een paleis en Hij 
is niet geboren in de hogere krin-
gen. Hij kwam juist in de slechtste 
omstandigheden ter wereld; in een 
armoedige stal ergens achteraf 
werd Hij geboren, bij zeer eenvou-
dige mensen. En het eerste kraam-
bezoek dat Hem bezocht, bestond 
uit een stelletje rouwdouwers; ru-
we, door het leven getekende en 
geharde mannen van niet al te best 
allooi. Juist aan die herders heeft 
de Heer grote dingen gedaan: zij 
hebben een uitzonderlijke gebeur-
tenis meegemaakt dat hun hele le-
ven, hun hele hart heeft veran-
derd. 
 

En er zit iets moois in om op je 
paasbest (what’s in a word) naar 
de Heer te komen, maar laten we 
deze Kerst eens all-incusive naar 
de kerk komen. Want waarom is 
Jezus uiteindelijk gekomen? Ja, Hij 
houdt van ons als we op ons best 
zijn, als we het goede doen en Hij 
zal ons daarin steunen. Maar uit-
eindelijk is Hij gekomen om ieder 
van ons te verlossen, ons van alle 
kwaad vrij te maken. En wie kent 
er geen kwaad in zijn of haar le-
ven? Het is een wat ongemakkelij-
ke boodschap bij een feest vol glit-
ter, glans en gezelligheid. Maar het 
is de mooiste en meest unieke 
boodschap aller tijden: De Heer zal 
evenals aan Maria, grote dingen 

aan ons kunnen doen, als wij naar 
Hem toetrekken en ons voor Hem 
openstellen zoals we werkelijk 
zijn: all-inclusive. Wees daarom 
van harte welkom in een van de ve-
le Kerstvieringen in onze parochie! 
Namens ons bestuur, het pastoraal 
team en alle redactieleden wens ik 
u een 
 
 

Zalig Kerstmis! 

Telefoon pastores 
 

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 
 
Pastor Bertus Bus 
is bereikbaar op zijn huisadres in  
Den Bosch: 073 - 687 56 34 
 
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. 073- 599 1216 

Vooraf 
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In de beleidsnota van bisschop Ge-
rard de korte “Samen bouwen in 
vertrouwen” roept bisschop de 
Korte van het bisdom ’s-Hertogen-
bosch alle parochies op tot het ma-
ken van een visieplan voor de ko-
mende vijf jaar. Het bestuur heeft 
een visieplan gemaakt, gaat dit fi-
nancieel onderbouwen en hoopt dit 
komend voorjaar gereed te hebben 
en ter goedkeuring aan de bisschop 
aan te bieden. 
 

Het plan gaat uit van de vitale 
krachten van alle lokale kernen en 
het enthousiasme van parochianen 
voor hun kerk of geloofsgemeen-
schap. Hierbij wordt gedacht aan 
nieuwe en eigen initiatieven die op 
allerlei vlakken maar vooral ook op 
het maatschappelijke en diaconale 
vlak kunnen liggen. Omdat het en-
thousiasme van parochianen wordt 
geremd door een op handen zijnde 
sluiting van het kerkgebouw wil het 
bestuur de sluiting van de kerken 
van Alem en Velddriel terugdraaien 
en bestuurlijk alle vijf kerken een 
gelijke waardering geven. 
 

Woensdag 1 november is het con-
cept visieplan voor het eerst ge-
presenteerd aan de contactgroepen 
van Ammerzoden, Hedel, Zalt-
bommel, Rossum, Kerkdriel, Veld-
driel, Alem. 
 

Uiteraard is het afwachten hoe de 
bisschop de plannen van het be-
stuur van de Heilige Franciscuspa-
rochie zal ontvangen en beoorde-
len. 
 
 

 

Kerkbalans 2018 
De Klokken luiden 
Elk jaar worden alle parochianen 
benaderd voor de actie ‘Kerkba-
lans’. Deze actie is heel erg be-
langrijk voor onze parochie. Zonder 
de bijdragen uit deze actie kan on-
ze parochie niet bestaan. Half ja-
nuari ontvangt u een brief en een 
folder met informatie. Om deze 
landelijke campagne in te luiden 
zullen onze parochiekerken op za-
terdag 20 januari om 13.00 uur de 
klokken luiden, ten teken dat de 
actie gestart is. Het thema is dit 
jaar: ‘Geef voor, geef om je Kerk’. 
De kerk is open en u bent er van 
harte welkom voor een kopje kof-
fie en een gezellig praatje. Zo zet-
ten we samen de schouders onder 
onze Heilige Franciscusparochie. 
 

Mirjam Duijts-As 

parochiebestuur zet in op vitale parochie 

Bestuurstafel 
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Graag stel ik me aan u voor. Ik ben 
Maroesjka Versantvoort, 44 jaar, 
gehuwd met John Straver, en moe-
der van 6 kinderen: 3 jongens en 3 
meisjes. Ik ben opgegroeid in Vor-
stenbosch, in Noord-Brabant. 18 
jaar geleden zijn mijn man en ik 
van Sliedrecht naar Kerkdriel ver-
huisd, naar de Hoorzik. We wonen 
in een fijne buurt, waar we ons 
vanaf het begin welkom weten. 
 

Ik ben econoom en werk bij het So-
ciaal en Cultureel Planbureau. Daar 
doe ik onderzoek op het terrein 
van arbeidsmarkt en sociale zeker-
heid. Ook ben ik betrokken bij on-
derzoek naar identiteit in Neder-
land en religieuze ontwikkelingen. 
Voordat ik in dienst trad bij het 
SCP was ik verbonden aan de Uni-
versiteit Leiden en de Weten-
schappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid. 
 

Vanaf het moment dat we in Kerk-
driel zijn gaan wonen, heb ik me 
ingezet als vrijwilliger voor de 
Kerk: eerst in de werkgroep gezins-
vieringen en als lector, daarna ook 
kort als lid van de pastoraatgroep, 
en de afgelopen 10 jaar als lid van 
de werkgroep voorbereiding eerste 
Heilige Communie. 
 

Toen pastoor Ron van den Hout 
vroeg of ik het parochiebestuur zou 
willen komen versterken, moest ik 
daar even over nadenken. 

Het zijn woelige tijden. Er is veel 
verdriet en onzekerheid binnen de 
Kerk. Maar er is ook zoveel om 
hoop uit te putten. Zoveel waarde-
vols om voor te vechten. Zoveel 
mensen die zich met hart en ziel 
inzetten voor de Kerk en elkaar. 
Ook anno 2017. Dit geeft mij 
kracht en inspiratie om me in te 
zetten voor een bloeiende Kerk in 
de Bommelerwaard. Daar waar 
liefde en hoop samenkomt, is toe-
komst. 
 

Hartelijke groet! 
 

Maroesjka 
 
 

Even voorstellen 

Beste mede-parochianen, 
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Sacha heeft een nieuwe benoeming 
ontvangen van de bisschop. Zijn 
stageperiode liep af in augustus. En 
we wisten natuurlijk dat hij naar 
een nieuwe parochie zou gaan. 
Toch mocht hij nog wat langer blij-
ven. Daar zijn we dankbaar voor. 
 

We zullen zijn prikkelende preken 
en zijn enthousiasme missen. Hij 
heeft zich met hart en ziel ingezet 
voor de catechese rond de eerste 
communie, het vormsel en de vol-
wassencatechese. Het was de laat-
ste tijd zeker een luxe om met drie 
priester de Bommelerwaard te mo-
gen bedienen. We mogen hem dus 
geluk en zegen wensen met zijn 
nieuwe benoeming. 
 

Kapelaan Steijaert zal begin janua-
ri 2018 verhuizen naar Reusel en 
daar werkzaam zijn in de parochie 
Sint Clemens. Het ligt een paar ki-
lometer van de Vlaamse grens. 
 

Hij zal er onder de verantwoorde-
lijkheid van een waarnemend pas-
toor de dagelijkse pastorale zorg 
op zich nemen voor de dorpen Reu-
sel, Lage Mierde, Hoge Mierde en 
Hulsel. Tevens zal hij gaan assiste-
ren in de naastgelegen parochie, 
genaamd de heilige apostelen Pe-
trus en Paulus in Bladel bij pastoor 
Harm Schilder. Na 1 januari zullen 
wij in onze parochie weer zo goed 
mogelijk zorgen dat alle vieringen 
doorgang kunnen vinden. 

Verhuizen 
Sacha zal gaan 
wonen in de fraaie 
pastorie van Reusel. 

Sacha Steijaert benoemd in Reusel 

Nieuwe benoeming 
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Het dorp waar ik vandaan kom, is 
vrij jong: 240 jaar. In 2018 viert 
men dit jubileum. Heel mooi! Het 
wordt een heel groot dorpsfeest. Ik 
zal zeker proberen te gaan. Tot 
tien jaar geleden vierde men om 
de vijf jaar een dorpsfeest om de 
stichting van het dorp te herden-
ken. Zoals verwacht kwam er op 
den duur ‘sleet’ in. Het feest ver-
loor aan inhoud. Niet de stichting 
van het dorp en de daarbij gepaar-
de inpoldering stonden centraal, 
maar het dorpsfeest op zich. Het 
bijzondere ging er af. Dorpsfeest 
en de jaarlijkse kermis leken op 
den duur erg op elkaar en het 
dorpsfeest betekende niets bijzon-
ders meer. De jongere generatie 
voelde dit aan en nam het initiatief 
om vanaf dit jaar om de tien jaar 
de stichting te herdenken met een 
groot dorpsfeest. Verstandig! Hele 
bijzondere momenten en dagen 
moet je niet al te vaak en al te 
lang vieren. Iedereen voelt dit aan.  
 

Hier moest ik aan denken toen ik in 
een huis in een van de dorpen van 
onze Franciscus-parochie volop 
kerstversiering zag. Begrijp mij 
niet verkeerd: het staat ieder vrij 
om dit te doen. Maar... het bete-
kent niets. Het raakt kant noch 
wal. Behalve de versiering op zich 
is er op het moment dat ik dit 
schrijf (november!) geen enkel te-
ken van Kerstmis in het dagelijkse- 
en kerkelijke leven. De kerstversie-

ring roept niets op maar haalt het 
bijzondere van Kerstmis weg. En ik 
begrijp dat een niet-katholiek an-
ders tegen Kerstmis kan aankijken. 
Maar zelfs vanuit het idee dat 
Kerstmis alleen maar een familie-
feest is, raakt de kerstversiering 
kant noch wal. In november voor-
uitkijken op de ‘feestdagen’ is be-
tekenisloos. Het is te ver weg. Zo-
wel qua tijd als qua gevoel. Op de-
ze manier hol je de betekenis van 
Kerstmis (en zelfs van de ‘de 
feestdagen’) helemaal uit. Zo komt 
er ‘sleet’ in iets wat eigenlijk heel 
mooi is. Het verslijt. Stelt u zich 
eens voor dat we een half jaar voor 
onze verjaardag onze ‘half-
verjaardag’ vieren. Dit betekent 
niets. Het raakt kant noch wal. Het 
is inhoudsloos. 
 

Voor katholieken zijn er twee mijl-
palen in het jaar. Kerstmis en Pa-
sen. We vieren achtereenvolgens 
de geboorte van de Heer en zijn 
lijden, sterven en verrijzenis. Dit 
heeft een betekenis voor ons le-
ven. Met Kerstmis vieren we dat 
God ten diepste op de wereld is 
betrokken. Zijn betrokkenheid gaat 
zo ver dat Hij zelf mens wordt. 
Hijzelf kiest ervoor om te leven 
zoals wij en de wereld te vervullen 
en om te vormen door zijn per-
soonlijke aanwezigheid. De geboor-
te van Jezus laat zien dat Gods 
liefde oneindig groot is en de gren-

Kerstmis Kerstmis 

Bezinning 
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zen van het natuurlijke en boven-
natuurlijke overschrijdt. 
 

Dit is zo bijzonder dat we de ge-
boorte van de Heer maar eenmaal 
per jaar vieren. En niet twee keer, 
drie keer of meer. En omdat het 
bijzonders is kijken we er ook naar 
uit. Hier beginnen we mee in de 
Adventstijd. We kijken uit naar zijn 
komst in de wereld. De adventstijd 
is als het ware de vroege kerstver-
siering van november. Maar met 
een groot verschil. De adventstijd 
heeft wel betekenis en inhoud. We 
bereiden ons dan voor op de komst 
van de Heer. We maken het wat 
stiller in onszelf, de Kerk is wat so-
ber en we beleven deze tijd als 

een tijd van inkeer, bezinning en 
ook boete. Ieder mag voor zichzelf 
bepalen: ben ik klaar voor Kerst-
mis? Ben ik klaar om de Heer in de 
wereld te ontvangen? Kan ik zoals 
Maria zeggen: mij geschiedde naar 
Uw Woord? Wat is er nog nodig om 
Kerstmis echt met een oprecht hart 
te kunnen vieren?  
 

Als Kerstmis echt inhoud en bete-
kenis heeft dan heeft de voorbe-
reiding dat ook. Ik hoop dat u in de 
adventstijd een goede voorberei-
ding heeft gehad. Laten we ons 
verheugen op de jaarlijkse viering 
van de geboorte van Gods Zoon en 
onze Verlosser. 

Sacha Steijaert  

Bezinning 

 

Zalig Kerstmis! 
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Een goedenavond, ik wens jullie 
allemaal een zalig en vreugdevol 
Kerstmis. 
 

Als we de lampjes van de 
kerstboom aandoen, dan wensen 
we dat het licht van Christus ook in 
onszelf wordt ontstoken. Kerstmis 
zonder licht is geen Kerstmis. Laat 
er dan ook licht zijn in onze ziel, in 
ons hart; laat er ook vergeving voor 
anderen zijn; laat er geen 
vijandigheden of duisternis zijn ... 
Laat het prachtige licht van 
Christus aanwezig zijn. Dat is mijn 
wens voor jullie allen, als jullie op 
jullie beurt de lampen van de 
kerstboom aandoen. 
 

Hartelijk dank voor het geschenk 
dat ik van jullie heb ontvangen. Ik 
op mijn beurt wens jullie het 
allerbeste toe, en ook vrede en 
vreugde.  
 

Als er nog duisternis aanwezig is in 
jullie zielen, vraag de Heer dan om 
vergeving. Kerstmis is één grote 
kans om de ziel en het hart te 
reinigen en te genezen. Wees niet 
bang voor het sacrament van Boete 
en Verzoening. De priester is 
vergevingsgezind. Hij vergeeft alles 
in de naam van God, want God 
vergeeft alles. 
 

Laat er licht zijn in jullie harten, in 
jullie families, in jullie steden. En 
nu, met deze wens, laten we dan 
het licht aandoen. 
Gezegend zij God de Almachtige 
Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. 
 

Een zalig Kerstmis en bid voor mij! 
 

(toespraak van Paus Franciscus bij het ontste-
ken van de kerstlampen in de Kerstboom van 
Gubbio, zondag 7 december 2014) 

 

Kerstwens van Paus Franciscus 

Kerstwens 
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Afgelopen maand oktober heeft 
onze parochie afscheid genomen 
van onze diaken Peter de Snoo. 
Peter heeft de bisschop gevraagd 
zijn zending en benoeming in onze 
parochie te stoppen. De bisschop 
heeft hem per 1 november eervol 
ontslag verleend. Peter die met 
recht een man van God genoemd 
kan worden, wil het even wat 
rustiger aandoen.  
  

Bijna drie jaar is Peter geheel pro 
Deo in onze parochie werkzaam 
geweest. Een markante man, niet 
bang om voor zijn geloof uit te 
komen. Een man die de blijde 
boodschapt van Jezus met veel 
liefde wil doorgeven aan een 
jongere generatie, zoals tijdens de 
z.g. brulvieringen. Maar ook een 
man die samen met ouderen wil 
bidden en hen thuis de Heilige 
Communie brengt. We gaan ‘de 
Prediker’ zeker missen. 
 

Tijdens een plechtige afscheidsmis 
waarbij ook Peter’s vrouw, Tonny, 
aanwezig was, sprak kapelaan Sacha 
Steijaert zijn grote bewondering uit 
voor het ambt van de getrouwde 
diaken. Mannen die op oudere 
leeftijd al hun tijd vrijmaken voor 
studie om vervolgens door de 
bisschop te kunnen worden gewijd 
en gezonden. 
 

Gewijd, ben je als diaken voor de 
rest van het leven. Daarom hopen 
we dat Peter nog wel een enkele 
activiteit in onze parochie op zich 
wil nemen, wanneer hij daar speci-
fiek door de pastoor voor wordt 
gevraagd. 
 

Peter, dank je wel voor alles wat 
je voor de parochie hebt gedaan en 
misschien tot ziens! 
 

Mirjam Duijts-As 
 
 

Dank voor diaken Peter de Snoo 

Dank 
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Dit jaar is er in onze parochie 
gekozen voor het project in 
Rwanda. In Rwanda leven veel 
kinderen op straat. Vaak zijn ze 
hun gezin ontvlucht vanwege 
extreme armoede, ziekte, misbruik 
of geweld. In Kigali leven naar 
schatting 3000 kinderen op straat 
die geconfronteerd worden met 
geweld, misbruik en drugs. 
 

De organisatie CECYDAR vangt al 
sinds 1992 straatkinderen op in de 
hele hoofdstad Kigali en plaatst 
hen zo snel mogelijk terug in een 
gezin. Maatschappelijk werkers 
leggen contacten met deze kinde-
ren en proberen hun vertrouwen te 
winnen. Als het lukt brengen ze de 
kinderen naar het opvang centrum, 
daar krijgen ze alle hulp die nodig 
is o.a. onderwijs, voedsel, medi-
sche en psychisch hulp. Na 3-6 
maanden volgt re-integratie in hun 
eigen gezin, familie of pleeggezin. 
Daarnaast krijgen gezinnen van 
straatkinderen financiële hulp voor 

medische zorg, het starten van een 
kleine onderneming of het bouwen 
van een hut. 
 

Nu heeft de overheid gevraagd om 
forse uitbreiding van het opvang-
centrum. Om ervoor te zorgen dat 
het project niet volledig afhan-
kelijk blijft van giften, beschikt 
CECYDAR over een stuk landbouw-
grond. Door deze grond goed te 
beheren verdient de organisatie 
zelf ook geld. U kunt dit project 
mede ondersteunen door u bij-
drage in de adventsperiode middels 
de collecte bij u in de kerk. 
 

U kunt ook rechtstreeks doneren op 
IBAN rekeningnummer: 
 

NL89 INGB 0653 1000 00 
 

Hopelijk krijgen deze mensen 
mede door u bijdrage zicht op een 
hoopvolle toekomst. Bij voorbaat 
hartelijk dank voor u bijdrage! 
 
 

Adventsactie 

Project in Rwanda: uitbreiding opvangcentrum 
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De eerste helft van het ‘Wees 
gegroet’ bestaat uit de woorden, die 
de engel Gabriël spreekt tot Maria: 
‘Gegroet Maria, u bent begenadigd, 
de Heer is met u.’ Als Maria later 
haar nicht Elisabeth bezoekt, voegt 
die daaraan toe: ‘Gij zijt de geze-
gende onder de vrouwen en geze-
gend is de vrucht van uw schoot.’ Als 
we die woorden lezen. En we nemen 
daarbij de beloften, die Gabriël op 
zijn groet laat volgen, dan zou je 
kunnen denken, dat Maria wist van 
het heilsplan van God. Het Evangelie 
laat weten dat dit niet zo was. Maria 
en Jozef maken veel moeilijke din-
gen mee, die zij niet begrijpen: de 
verwarring bij Jozef toen hij merkte 
dat Maria zwanger was. De reis naar 
Betlehem, die hen hoogst ongelegen 
kwam, en waar ook nog eens voor 
het kindje geen plaats was. Maria en 
Jozef moesten in de kerstnacht van 
de herders horen wat hen over het 
kindje is meegedeeld. En ook dat 
hebben zij niet direct begrepen. 
Hierdoor komt Maria, zo hoog ver-
heven, ineens veel dichter te staan 
bij ons mensen. Mensen van zoekend 
en tastend geloven. En dan staat in 
het geboorteverhaal van Jezus: 
‘Maria bewaarde al deze woorden in 
haar hart en overwoog ze bij zich-
zelf.’ Zij dacht er biddend over na 
wat God haar wilde zeggen. Dat 
heeft zij met de grootste eenvoud 
en openheid gedaan: ‘mij geschiede 
naar uw Woord.’ Maria laat ons zien 
welke weg een mens met God kan 

gaan. In haar leven ontvouwt zich de 
weg van de liefde. Maria, een vrouw 
wier menselijkheid zó doorzichtig is 
geworden dat Gods werking in haar 
zichtbaar werd. Zo is zij voor ons 
een groot voorbeeld van geloof in 
vaak moeilijke omstandigheden. 
Want ook voor ons lost het geloof 
niet alle vragen op. Maar het kan 
wel een licht worden dat ons rich-
ting en toekomst geeft. Het leven 
met alles wat ons treft is geen 
doodlopende weg. Dat laat de Heer 
ons zien, die al wat menselijk is met 
ons kwam delen. Zijn leven eindigde 
niet in het niets. Hij roept ons op 
met vertrouwen ons bestaan uit zijn 
hand te aanvaarden. Dat is misschien 
wel de grootste daad van het geloof: 
proberen door vreugde en verdriet -
heen te vertrouwen, dat de Heer ons 
nabij is. Maria heeft als eerste die 
oproep tot vertrouwen verstaan. 
Daardoor kon zij ook met grote 
ontvankelijkheid leven, met ruimte 
voor de ander door wie God ons 
aanspreekt. In ervaringen van liefde 
gaat in ons de bron van liefde stro-
men, die we gaandeweg misschien 
wel God durven noemen. Gods’ 
liefde werkte door het leven van 
Maria. En tot op de dag van vandaag 
door het leven van vele mensen, die 
goed doen. Mensen, die bij ons zijn, 
die naast ons staan. Zij laten ons iets 
van God zien. Dat is de weg. Want 
als ik God in jou niet vind, waar vind 
ik Hem dan wel?  

broeder Bertus Bus 

De gezegende onder de vrouwen 

Ter bezinning 
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Elke eerste vrijdag van de maand is 
er de tienerclub van 19.00 tot 
21.30 uur in het Parochiecentrum 
te Kerkdriel. We beginnen vanaf 
het nieuwe jaar een half uur 
eerder. Dus 19.30 uur 
verschuift naar 19.00 
uur! 
 
Sint Nicolaas 
Op vrijdag 1 decem-
ber vierden we het 
feest van de Heilige 
Nicolaas. We gingen in 
op het leven van de 
Heilige Nicolaas en deden een 
spel rond alle cadeautjes. 
 
Escape room 
Op vrijdag 5 januari gaan we met 
onze groep ontsnappen uit een 
escape room. Waar we naar toe 
gaan weten we nog niet. Dus 
ideeën zijn welkom. Entreekosten 
zijn deze keer € 10 per persoon We 
verzamelen ons om 19.00 uur bij 
het parochiecentrum van Kerkdriel. 
We weten nog niet hoe laat we 
terug zijn. 
 
Sirkelslag 
Op vrijdag 2 februari is de avond 
van “Sirkelslag Young”. Wij durven 
voor de tweede keer de strijd aan 
te gaan tegen honderd andere 
meestal protestantse tienergroe-

pen in Nederland. Let op we 
beginnen dit keer om 19.00 uur. 
Want we spelen tegen andere groe-
pen, die allemaal tegelijk bezig 

met dezelfde opdrachten. Je 
weet nog niet welke 

opdrachten jullie moe-
ten uitvoeren. Het 
enige wat je weet is 
dat duizenden jon-
geren op datzelfde 
tijdstip ook klaar 

zitten om de strijd 
aan te gaan. Het is 

een strijd waarin tieners 
hun beste beentje voor 

zetten. Het gaat van hints, tot 
karaoke, van een bijbelverhaal tot 
concrete opdrachten en vragen. 
Alles komt voorbij. Het vraagt 
teamgeest, creativiteit, kracht, in-
zicht & handigheid! Het duurt dit 
keer tot 22.00 uur! 
 
Tienerbioscoop 
Op vrijdag 2 maart tienerbioscoop. 
Leerzaam en leuk in gesprek gaan 
over de film “de ontmoeting 2: 
Paradise Lost. Een drugshandelaar, 
zijn verslaafde vrouw en een 
bikkelharde handlanger worden 
gevangengehouden in een strand-
huis door een geschorste agent die 
uit is op wraak. Een geweldadige 
afloop ligt op de loer totdat er een 
mysterieuze gast arriveert... 
 

Jongeren 

Nieuw programma Tienerclub Squad 4J6 
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Stille Omgang 
Op zaterdagavond 17 maart mag je 
deelnemen aan het jongerenpro-
gramma van de stille omgang. Ga 
mee met pastor Stefan Schevers en 
mail even als je interesse hebt. We 
weten namelijk nog niet hoe laat 
we gaan. We weten wel dat we 
rond 03.00 uur in de nacht pas 
weer thuis zijn. Zie jij jezelf al 
lopen op een zaterdagavond in een 
stille stoet dwars door Amsterdam? 
Echt stil, midden in het uitgaans-
leven! Neem deel aan de oeroude 
stille tocht voor jongeren van 12 
tot en met 30 jaar. Je loopt de 
route van de mirakel-processie. 
Want lang geleden in de vijftiende 
eeuw gebeurde op de Kalverstraat 
een wonder. Een uitgebraakte hos-
tie bleef bewaard ondanks het vuur 
van een open haard. 
 

pastorschevers@gmail.com 
 

Pastor Schevers & Bertjan Wentink 
het tienerteam 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Kick-off together 
Kom gezellig naar de nieuwjaars-
borrel van Jong Bisdom Den Bosch 
en vier samen met andere (katho-
lieke) jongeren (16-30 jaar) de 
start van 2018! Dit feestje vindt 
plaats in Oirschot op zaterdag 6 ja-
nuari 2018. 
 

Naast de toast op het nieuwe jaar, 
eten we samen, vieren we in de 
Sint-Petrusbasiliek en hebben we 
een pubquiz en borrel! Dit mag je 
zeker niet missen! 
 

Programma & tijden 
17.00 uur – Inloop 
17.15 uur - Samen eten 
18.30 uur - H.Mis met Mgr. Mutsaerts  
19.30 uur - Toast op het nieuwe Jaar 
20.00 uur – Pubquiz 
aansluitend - borrel 
 

Meld je uiterlijk 1 januari aan voor 
de nieuwjaarsborrel via dit Face-
book evenement, mail of Whatsapp. 
 

Wil je mee eten? Meld je dan aan 
met naam en eventuele dieetwen-
sen via (06) 28 58 18 84 of  
jongeren@bisdomdenbosch.nl 

Jongeren 
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Eerste Heilige Communie 
Op zondag 27 mei 2018 doen de 
Alemse en Rossumse kinderen hun 
Eerste Heilige Communie. 

Opgeven misintenties 
Misintentie kunt u opgeven bij Ger 
van Boxtel (’t Buske 25, tel. 0418-
662063). Mocht U vergeten zijn een 
intentie op te geven, dan kan dit 
nog na deze datum, maar er kan 
dan geen vermelding meer worden 
opgenomen in ons parochieblad. 
Wel wordt de intentie afgelezen in 
de kerk. 
 

Voor uitvaarten dient u contact op 
te nemen met het secretariaat van 
het dekenaat, telefoon 0418-632504 
en met Ger van Boxtel 
(tel. 0418-662063). 

 

Oproep 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
die mee willen helpen om onze 
kerk regelmatig schoon te maken. 
Aanmelden: 
• Ger van Boxtel (0418 - 662063) of 
• Johan Toonen (0418 - 661838) 

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

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

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

Alem 

Overzicht 2017 
Overleden in 2017 (parochianen uit Alem en Rossum) 
 

 1 januari  Nees Schreuders     63 jaar 
 7 januari  Nel van Kessel- van Os   86 jaar 
 

12 februari  Maria van Oers- van Helvoort 68 jaar 
  

 9 maart   Hent Steenbekkers    82 jaar 
 

31 mei   Roel van Kessel     59 jaar 
 

12 juni    Tiny van Doorn (Hurwenen) 91 jaar 
24 juni   Toon Holtappels     84 jaar 
 

26 oktober  Harrie van Oers     71 jaar 
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Kersttradities 
Op 25 en 26 december wordt in 
Nederland Kerstmis gevierd. Bij 
Kerstmis en de dagen daar omheen 
horen een aantal tradities. Deze 
kersttradities maken dat mensen 
alvast in de kerstsfeer komen en 
geven voor velen licht en kleur aan 
deze donkere winterdagen in de-
cember. Welke kersttradities zijn 
de bekendste? 
 
1. De kerststal  
De kerststal zorgt 
voor een beeld van 
de geboorte van Je-
zus Christus. In de Bijbel wordt 
verteld over deze gebeurtenis en 
over de aankomst van de herders 
en de wijzen. Het komt meer en 
meer voor dat gezinnen geen kerst-
stal meer plaatsen. Op deze ma-
nier verdwijnt langzamerhand de 
religieuze betekenis van Kerstmis. 
Heel vaak denken jonge kinderen 
dat de kerstperiode gelijk staat 
met een kerstboom. Eigenlijk 
draait het vooral rond het verhaal – 
uitgebeeld in de kerststal – van de 
geboorte van Jezus. De kerststal 
hoort bij de kerstboom, als het vol-
ledige verhaal achter de geboorte 
van Jezus wordt uitgebeeld. 
 
2. De kerstboom 
Eén van de oudste tradities van 
kerstmis is de kerstboom. De 
kerstboom werd in de 19e eeuw 
voor het eerst gezet. Jaarlijks 

wordt in Nederland begonnen met 
het plaatsen van een kerstboom na 
het Sinterklaasfeest dat na 5 de-
cember is afgelopen. De uiterste 
dag dat je je kerstboom kan laten 
staan is 6 januari. De dag die be-
kend staat als Driekoningen. 
 
3. De kerk en het kerstverhaal 
Omdat kerstfeest van oorsprong 
een christelijk feest is, gaan veel 
mensen tijdens de kerst naar de 
kerk. Op kerstavond, de avond voor 
kerst is er in veel kerken een kerst-
nachtdienst. In deze dienst wordt 
het begin van het kerstfeest inge-
luid en wordt stilgestaan bij de ge-
boorte van Jezus. De dienst is 
meestal aangepast 
op mensen die niet 
zoveel van het evan-
gelie weten, omdat 
er ook vaak men-
sen in de kerk zit-
ten die doorgaans 
niet gaan. 
 
4. Adventskrans 
De advent is in het christendom de 
benaming voor de aanloopperiode 
naar kerst. De naam advent komt 
van het Latijnse woord adventus, 
dat ‘komst’ betekent. 
 

Advent is een gebruik uit het chris-
tendom. In de weken voor kerstmis 
kijken de christenen uit naar de 
komst van Jezus. De donkere dagen 
voor het kerstfeest worden ver-
volgd met het grote licht in de 

Alem 
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duisternis, de geboorte van de Mes-
sias. Traditiegetrouw worden in 
veel kerken daarom kaarsen aange-
stoken. 
 

Aangezien de Advent 
vier weken voor kerst 
valt, inclusief vier 
zondagen, wordt er 
elke week een nieu-
we kaars erbij aange-
stoken.  
 
5. Kerstkaarten versturen 
Het versturen en ontvangen van 
kerstkaarten is ook een traditie in 
Nederland. In 1873 bood de boek-
handelaar Koster voor het eerst 
nieuwjaarskaarten aan. De kaarten 
waren voorzien van mooie wensen. 
Toen in 1875 in de Verenigde Sta-
ten een drukker kerstkaarten mas-
saal ging produceren ging het bal-
letje rollen. Heel Nederland begon 
met het sturen van kerstkaarten 
met mooie wensen voor hun gelief-
den. Nog steeds heeft de Neder-
landse post elk jaar een topdrukte 
rondom de kerstperiode. 
 
6. Kaarsjes aan 
In de donkere wintermaanden gaat 
vaker de openhaard aan om het 
huis heerlijk te ver-
warmen. Om meer 
sfeer te brengen kie-
zen mensen vaak voor 
het branden van 
kaarsjes. Met de kerst 
is dit heel populair. 

Niet alleen waxinelichtjes worden 
gebrand, maar ook grote kaarsen 
brengen licht in de duisternis. 
Kaarsjes zorgen voor een gezellige 
sfeer tijdens de feestdagen. 
 
7. Het kerstpakket 
Tijdens de kerst is het gebruikelijk 
dat je van je baas een kerstpakket 
ontvangt. Als dank voor je inzet 
voor het bedrijf word je verwend 
tijdens de kerstdagen. Het kerst-
pakket is meestal een doos, gevuld 
met klein presentjes. 
 
8. Kerstliedjes luisteren 
Het zingen of draaien van kerst-
liedjes is tijdens de kerstperiode 
ook heel traditioneel. De meeste 
radiozenders draaien veel kerst 
hits, maar thuis wordt vaker de 
grijsgedraaide cd met kerstliederen 
van zolder ge-
draaid. Bijna alle 
mensen kunnen de 
traditionele kerst-
liedjes als 'Stille 
nacht', 'Midden in 
de winternacht' en 
‘Oh dennenboom’ 
meezingen. 
  
9. Het Kerstdiner 
Om kerstfeest te vieren wordt er 
op deze dagen uitgebreid gegeten. 
Bij veel families is er een traditio-
neel kerstdiner. Dit kerstdiner kan 
op kerstavond gehouden worden, 
maar ook op één van de twee 

Alem 
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kerstdagen. Het kerstdiner bestaat 
meestal uit meerdere gangen en is 
gemaakt van luxe producten en 
etenswaar.  
 

10. Maretak 
De maretak wordt 
ook wel mistle-
toe genoemd. Het 
is een groenblij-

vende plant die vaak in huis wordt 
opgehangen tijdens de kerst. De 
tak wordt veelal opgehangen als 
decoratie. 
 
11. Kerstshows en -markten 
In de maanden voorafgaand aan 
kerst gaan veel tuincentra hun 
kerstshow al opzetten. De meeste 
tuincentra openen hun show al in 
oktober. Ze versieren de hele win-
kel met kerstdecoratie om de klan-
ten zoveel mogelijk te verleiden 
om kerstinkopen te doen. In de 
meeste tuincentra draait er kerst-
muziek en ruikt het zelfs 
naar kerst. Naast bomen, 
ballen en versieringen zijn 
er vaak ook complete 
woonkamers opgezet om 
de sfeer van het jaar te 
benadrukken. 
 
12. Kerstinkopen doen 
Traditiegetrouw doen men-
sen in de weken voor kerst 
hun inkopen. Ze kopen ca-
deaus voor elkaar. Meestal 
zijn de winkelstraten met 

kerst verlicht en versierd en staan 
de etalages vol met kersttaferelen. 
Deze sfeer zorgt ervoor dat je 
graag je inkopen doet in de maan-
den november en december. 

 
13. Dromen van een witte kerst 
Helaas is het in Nederland niet 
vanzelfsprekend dat we een witte 
kerst hebben, maar dromen ervan 
mogen we altijd. Een witte kerst is 
dan misschien geen traditie, maar 
we zouden het wel graag als tradi-
tie zien. 
 

Alem 
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Dank 
Wij willen Corrie van Mil hartelijk 
danken voor het bezorgen van ons 
parochieblad. 
 

Wij wensen haar alle goeds! 

Doopvieringen 
Zondag 7 januari en 4 maart zijn 
de volgende doopzondagen. De tij-
den zijn om 13.00 uur, 13.45 uur 
en 14.30 uur. Voorbereidend ge-
sprek: 27 december 2017 door Pa-
ter Bus en voor de doop op 4 maart 
is de datum nog niet bekend. De 
avonden zijn in het parochiecen-
trum te Kerkdriel. 
 

Gevonden 
Op het kerkhof is een autosleutel 
gevonden. U kunt contact opnemen 
met de beheerder Hans van Zeelst. 
Tel. 073-5994084. 

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

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

intenties idem  

Ammerzoden 

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom 
vrijdag   8 dec Oecumenische viering met Ds. Marten Tel 
vrijdag  15 dec Eucharistieviering  met Pastoor S. Schevers 
zaterdag 16 dec Kerst-inn. Overal in het Zonnelied vieren ze Kerst 

In de kapel, bij de receptie en in de Terp 
zaterdag 23 dec Kerstviering in de kapel  

met de jonge violisten van Fiedelino 
 

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur 
Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur 
 

De Eucharistievieringen op zaterdagavond in de kapel van “Het Zonne-
lied” zijn op 16 december, 20 januari, 17 februari en 17 maart.  
 

De vieringen in het Zonnelied beginnen om 19.00 uur. Van harte welkom! 
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Gedoopt 
Gedoopt op 5 november 2017: 
Therese en Louise Smith 
 

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

Afscheid 
We hebben op 15 september af-
scheid moeten nemen van Jo van 
der Schoot in de leeftijd van 92 
jaar. Jo was weduwnaar van Trees 
Story. Ze hadden geen kinderen. 
De plechtige uitvaartdienst werd 
gehouden op vrijdag 22 september 
en aansluitend werd Jo ter ruste 
gelegd bij zijn vrouw Trees. Op 
zijn gedachtenisprentje staat: “Het 
is goed zo”. 
 

Op 18 september overleed Jacq 
van den Oord in de leeftijd van 81 
jaar. Jacq was echtgenoot van 
Helmi van den Oord-Story. Hij was 
vader van Peter en Charel, schoon-
vader van Hetty en Kristel en opa 
van Anne, Lieke en Bas. De plech-
tige uitvaartdienst werd gehouden 
in de H. Willibrorduskerk te Am-
merzoden. Daarna werd Jacq ter 
ruste gelegd op onze begraaf-
plaats. 
 

“Er is een schakel 
die de dood niet kan verbreken. 

Liefde en herinnering 
leven altijd voort.” 

 

Bijzondere vieringen 
Zondag 24 december om 20.00 uur 
Kerstavondviering m.m.v. koor La-
vande en fanfare St. Caecilia. 
 

Eerste en Tweede Kerstdag 
geen viering. 
 

31 december om 19.00 uur 
Oudjaarviering m.m.v. het ge-
mengd koor. 
 

27 januari 2018 om 18.30 uur 
Vormselviering. 
 

10 februari 2018 om 19.11 uur 
Carnavalviering met als thema: 
’Echt of gemaakt’. Celebrant is 
pastor Ben van Bronkhorst. 
 

Gerarduskalender 2018 
Deze kalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een scheurka-
lender met elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of aanzet 
tot nadenken, onder het motto: 
“elke dag een beetje spirit”. 
 

Op de achterkant staan afwisselend 
mopjes, gedichten, bezinningstek-
sten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. 
 

De kalender is te koop voor € 7,- 
Waar: op de pastorie en bij Henny 
Lieshout, De Haar 18 te Ammerzoden 
tel.: 073-5992230 of 06-4061 3605  

 
“Menselijke warmte, 
kostbare energie.” 

Bond zonder Naam 

Ammerzoden 
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Al bijna een eeuw gaan leden van 
de Ammerzodense fanfare St. Cae-
cilia elk jaar in de nacht van 24 op 
25 december op pad om kerstlied-
jes te spelen op verschillende 
plaatsen in het dorp. In de tweede 
jaargang van het parochieblad 
‘Eigen Geluiden’ van de voormalige 
Willibrordusparochie legde Driek 
van Wordragen, de bedenker en 
eerste medewerker van het spelen 
van de kerstliedjes zelf uit hoe het 
100 jaar geleden allemaal begon. 
Fanfare Sint Caecilia gaat dit op 
zondag 17 december a.s. herden-
ken met een uitgebreid concert in 
onze kerk. De naam van dit eve-
nement is genoemd ‘Jubileumcon-
cert Driekskes Nacht, Concert van 
de Eeuw!’ 
 
“De Eerste Wereldoorlog brandde 
los op 1 augustus 1914, toen ook 
zeker 150 jongens en mannen uit 
onze gemeente Ammerzoden onder 
de wapens werden geroepen voor 
de Algemene mobilisatie van het 
Nederlandse leger. Daar ik een 
jaar te voren bij het regiment ja-
gers had gediend als muzikant, 
werd ik nu ingelijfd bij het leger 
en ingekwartierd in het Westland 
in ’s-Gravenzande, een plaats u 
wel bekend om zijn tuinders en 
glazen kassen. Onze compagnie 
was aangewezen de Noordzeekust 
te bewaken tussen Hoek van Hol-
land en Scheveningen. Zo stond ik 

dan op in de kerstnacht van 1914 
omstreeks 02.00 uur met nog een 
kameraad uit Bergharen op de post 
bij de boerderij ‘Vluchtenburg’, 
gelegen vlakbij de hoge duinen. 
 

Het was tamelijk rustig op zee. Al-
leen de lichtstralen van de vuurto-
rens doorkliefden de nacht en ga-
ven een spookachtige aanblik. 
Plotseling stonden wij beiden als 
verstijfd van schrik vanwege een 
begonnen zware aanval vanuit zee 
op Duinkerken. Het bombardement 
werd steeds heviger. Wij zagen de 
enorme vuurstralen van het zware 
scheepsgeschut. Terwijl ook de 
klokken uit de omliggende dorpen 
begonnen te luiden en de waak-
honden te blaffen, drong het tot 
ons door dat het Kerstnacht was en 
de klokken de mensen ter nachtmis 
opriepen. Ons besluit was spoedig 
genomen. Wij waren beiden katho-
liek en dus besloten wij om direct 
na de aflossing om 03.00 uur in 
plaats van te gaan rusten, naar de 
nachtmis te gaan in Monster. On-
derweg passeerden wij grote groe-
pen Belgische vluchtelingen waar-
onder vele kinderen, allen afkom-
stig uit de omgeving van Antwer-
pen. Sommigen hadden vogelkooi-
tjes en konijntjes bij zich. 
 

Eenmaal in de kerk rijpte bij mij 
de belofte, dat ik heel mijn leven 
tijdens de kerstnacht muziek zou 
maken als ons land voor de oorlog 

Ammerzoden 

Kersttraditie 
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gespaard zou blijven. En zo is ge-
schied. Ik begon met Joh. van Ber-
kel in 1917 toen de oorlog nog een 
jaar voortduurde. Later waren we 
veelal met vier personen, o.a. Joh. 
de Looijer, Cor en Joh. Fraaye, 
Mart van Berkel en Beb en Martin 
Kivit. De eerste jaren gingen wij te 
voet, later per fiets en thans gaat 
men per auto(bus). Ikzelf heb 
hieraan meer dan veertig maal 
meegewerkt. 
 

Deze nachtmuziek tijdens de 
kerstnacht mag een unicum ge-
noemd worden in ons land, die 
voor ons in Ammerzoden tot tradi-
tie is geworden en waar velen bui-
ten onze gemeente nog graag naar 
komen luisteren.” 
 
De Ammerzodense parochiegemeen-
schap dankt de leden van de fanfa-
re heel hartelijk voor deze al ja-
renlang durende activiteit. 
  
 
 
 
 
 

Ammerzoden 

 



zaterdag 23 december 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

24 december - 4e zondag vd Advent 
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSteijaert 

17.30 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

18.30 Zaltbommel Oecum werkgroep 

19.00 Velddriel Nachtmis JVerhoeven 

19.30 Alem Nachtmis BBus 

20.00 Ammerzoden Nachtmis SSchevers 

22.00 Zaltbommel Nachtmis BBus 

22.30 Kerkdriel Nachtmis SSteijaert 

maandag 25 december - 1e Kerstdag 

9.30 Alem Euch gezin SSteijaert 

9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

dinsdag 26 december - 2e Kerstdag 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

zaterdag 30 december 
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers 

zondag 31 december - Heilige Familie 

9.30 Alem Eucharistie SSchevers 

9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSteijaert 

19.00 Ammerzoden Eucharistie SSteijaert 

maandag 1 januari 
11.00 Zaltbommel Eucharistie Bertus Bus 

zaterdag 6 januari 
17.00 Kerkdriel Euch Pools CMargas 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers 

19.00 Zaltbommel Euch recep Past team 

zondag 7 januari - Doop van de Heer 
9.30 Velddriel Eucharistie SSchevers 

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

zaterdag 13 januari 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

zondag 14 januari 
9.30 Velddriel Eucharistie SSchevers 

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 

9.30 Alem Gebed werkgroep 

10.10 Kerkdriel Brulviering PdeSnoo 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

zaterdag 20 januari 
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers 

19.00 Zonnelied Eucharistie SSchevers 

zondag 21 januari 
9.30 Velddriel Eucharistie SSchevers 

9.30 Rossum Gebed PdeSnoo 

11.00 Zaltbommel WoCo PdeSnoo 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

zaterdag 27 januari 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

18.30 Ammerzoden Vormsel JSchröder 

19.00 Velddriel Eucharistie JVerhoeven 

19.00 Kerkdriel Taizé SSch+Baan 

zondag 28 januari 
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSchevers 

9.30 Alem Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 3 februari 
18.30 Kerkdriel Vormsel JSchröder 

17.00 Kerkdriel Euch Pools CMargas 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers 

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zondag 4 februari 
9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSchevers 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

zaterdag 10 februari - Carnaval 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

19.11 Ammerzoden Eucharistie BvBronkh 

zondag 11 februari - Carnaval 
9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven 

11.11 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

11.11 Zaltbommel 
 

Eucharistie BBus 



woensdag 14 februari - Aswoensdag 

8.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

12.00 Ammerzoden Eucharistie SSchevers 

14.30 Zaltbommel Eucharistie BBus 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers 

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

19.00 Velddriel Eucharistie JVerhoeven 

zaterdag 17 februari 
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers 

19.00 Zonnelied Eucharistie SSchevers 

zondag 18 februari 
9.30 Velddriel Eucharistie SSchevers 

9.30 Rossum Gebed werkgroep 

11.00 Zaltbommel WoCo PdeSnoo 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

zaterdag 24 februari 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

19.00 Velddriel Eucharistie JVerhoeven 

zondag 25 februari 
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSchevers 

9.30 Alem Eucharistie BBus 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

zaterdag 3 maart 
17.00 Kerkdriel Euch Pools CMargas 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers 

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zondag 4 maart 
9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSchevers 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

zaterdag 10 maart 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

zondag 11 maart - Zondag Laetare 

9.30 Velddriel Eucharistie BBus 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSchevers 

9.30 Alem Gebed werkgroep 

10.10 Kerkdriel Brulviering  

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSchevers 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 

zaterdag 17 maart - St. Patricks Day 

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

19.00 Zonnelied Eucharistie BBus 

zondag 18 maart 
9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven 

9.30 Rossum WoCo PdeSnoo 

11.00 Zaltbommel WoCo PdeSnoo 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

zaterdag 24 maart 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

zondag 25 maart - Palmzondag 

9.30 Velddriel Eucharistie SSchevers 

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 

9.30 Alem WoCo PdeSnoo 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

dinsdag 27 maart 
19.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

woensdag 28 maart 
19.00 DB Sint-Jan Chrismamis GdeKorte 

donderdag 29 maart - Witte Donderdag 

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

19.00 Velddriel Eucharistie JVerhoeven 

19.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers 

vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag 

10.30 Vaste Burcht Kruisweg  

13.30 Alem Kruisweg  

15.00 Zaltbommel Kruisweg  

15.00 Kerkdriel Kruisweg  

15.00 Ammerzoden Kruisweg  

15.00 Leyenstein Kruisweg  

15.00 Velddriel Kruisweg  

19.00 Kerkdriel Kruisverering 
 
 
  
Het meest actuele vieringenoverzicht: 
 
www.katholiekbommelerwaard.nl 
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H. Willibrordusgemeenschap 
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 

Hedel 

Agenda 
Vieringen in De Munt: 
 

donderdag 11 januari 15.00 uur: Eucharistieviering met S. Schevers 
donderdag 15 februari 15.00 uur: Eucharistieviering met B. Bus 
donderdag 15 maart  15.00 uur: Eucharistieviering met B. van Bronkhorst 
 

Personalia 
Wij hebben afscheid moeten nemen van: 
 

Gerrit van Leeuwen, echtgenoot van Cisca van Leeuwen – Henselmans. 
Hij overleed op 27 oktober 2017 te Hedel in de leeftijd van 87 jaar. De 
afscheidsdienst heeft op 2 november 2017 in besloten kring plaatsgevon-
den. 
 

Piet van de Westelaken, weduwnaar van Koosje van de Westelaken – van 
Aken. Hij overleed op 15 november 2017 in de leeftijd van 76 jaar. De af-
scheidsdienst heeft op 20 november 2017 plaatsgevonden in de H. Jaco-
bus de Meerderekerk in Den Dungen. Aansluitend was de crematieplech-
tigheid in besloten kring. 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe. 
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Hedel 

Gezamenlijk koffie drinken 
Iedere eerste zondag van de maand is er na de Heilige 
Mis om 9.30 uur in Ammerzoden gelegenheid samen kof-
fie te drinken. 
 

Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en even 
bij te praten. 
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Gedoopt 
(na 21 augustus) 
 

16 oktober: Roos Wonders 
 

20 november: Liv Grandia, 
Brechje Stokman en Bo Richt 
 

Overleden 
(na 26 augustus) 
Jacobus van Herpen (71) 
Gien Lentjes- Vissers (81) 
Nico van Alem (76) 
Johanna van Osch-Van de Graaf (85) 
Adriaan de Leeuw (87) 
Henri van der Borg (75) 
Marus van der Kammen (91) 
Frans van Houten (87) 
Jeroen de Groot (38) 
Mieke van der Heijden-Van Boxtel (69) 

In Memoriam 

Mia van den Borg 
Na een kort ziekbed overleed Mia 
acht maanden na het overlijden 
van haar man Henri. 
 

Mia was een hartelijke sociaal be-
wogen vrouw. Jarenlang was zij lid 
van de MOV werkgroep, waar zij 
naast haar werk als notuliste, dik-
wijls meerdere taken op zich nam. 
Mia was trouw en nauwgezet, het 
was prettig om met haar samen te 
werken. Wat ze afsprak of op zich 
nam, kwam ze altijd na en je kon 
op haar bouwen. Mensen vragen om 
mee te doen met de vastenactie 
collecte, ze gaf nooit op en vond al-
tijd wel weer iemand en ze liep zelf 
ook een groot aantal deuren af. 
 

Toen zij afscheid nam van de groep 
werd ze node gemist, niet alleen 
om al het werk wat ze deed, maar 
meer nog om wie ze was. Nooit op 
de voorgrond, zich altijd afvra-
gend: kan ik dat nou wel doen? Ze 
paste zich altijd aan, dat hoorde 
bij haar, zo kende je Mia. 
 

Je wist ook dat ze je humor niet al-
tijd verstond, dat leverde soms ko-
mische situaties op. Naast haar werk 
voor de missie, werkte zij aan aantal 
jaren mee aan het toenmalige paro-
chieblad. Ook voor de Mariakapel 
was ze actief. Met Mia is een puur en 
trouw mens heengegaan. 
 

Mia bedankt voor wat je deed en 
wie je was. Rust in vrede. 

H. Martinuskerk 
Hertog Arnoldstraat 57 B 
5331 XG Kerkdriel 
tel (0418) 634 602/(0418) 631 215 
 

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 

Kerkdriel 
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Woorddienst voor kinderen 
Neem uw kind bij de hand. Doe dit 
op de eerste zondag van de maand 
dan is er speciaal voor kinderen van-
af vijf jaar in een aparte ruimte een 
aangepaste viering, een kinder-
woorddienst. 
 

Allerzielen 
Op die dag herdachten we alle dier-
baren waar we het afgelopen jaar 
afscheid van moesten nemen. Voor 
deze viering zijn alle nabestaanden 
voor zover bekend persoonlijk uitge-
nodigd. Een naam genoemd een 
kaars ontstoken. Voor wie er een 
kerkelijk afscheid plaatsvond was er 
het herinneringskruisje als symbool 
verbonden aan dit afscheid. 
 

Bij alle nabestaanden die een dier-
bare verloren en wiens contactadres 
bekend is wordt een bloemetje ge-
bracht. 

Werkgroep nabestaanden 
 
 
Missie, Ontwikkeling en Vrede 

Kleding inzameling 
De in oktober gehouden inzameling 
voor Mensen in Nood heeft een ge-
weldig resultaat opgeleverd. Elf-
honderd vijf en negentig kilo werd 
door u aangebracht waarmee deze 
organisatie goed werk kan doen. 
Bedankt allemaal. In april is de 
volgende inzameling. 

Sorry 
Er werd bij de laatste Franciscus-
bode een brief gevoegd als herin-
nering aan de nog te betalen kerk-
balans bijdrage. Bij veel mensen 
die hun bijdrage reeds betaald 
hadden heeft dit terecht tot onge-
noegen geleid. 
 

De aanhef was zeer onzorgvuldig. 
Dit hadden wij moeten zien maar is 
helaas niet gebeurd. Wij bieden u 
hiervoor onze oprecht gemeende 
verontschuldiging aan en hopen dat 
u ons excuus aanvaardt. 
 

Alle Goeds gewenst met vriendelij-
ke groet, de Contactgroep van de 
Martinuskerk. 
 

Schelpjesviering 
Een viering voor ouders en dopelin-
gen van het afgelopen jaar. Voor 
deze viering worden ouders per-
soonlijk uitgenodigd. De kleintjes 
ontvangen de kinderzegen en de 
doopschelp wordt uitgereikt. Zoals 
altijd wordt het vast weer een zeer 
levendige viering. Ook opa’s en 
oma’s, zusjes en broertjes en an-
dere familieleden zijn van harte 
welkom op zondag 21 januari aan-
vang 11.00 uur. 

Kerkdriel 
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Kindje wiegen 
Als vanouds, is er op eerste Kerst-
dag weer ‘Kindje wiegen’, een 
speelse viering voor de kleintjes. 
Tijdens het kerstverhaal, wordt er 
muziek gemaakt en natuurlijk wor-
den er samen kerstliedjes gezon-
gen. Iedereen mag een eigen in-
strumentje mee brengen en ver-
kleed naar de kerk komen als her-
der, Maria, Jozef of als engel, vul 
zelf maar in. 
 

Iedereen is welkom natuurlijk, va-
ders en moeders, opa’s en oma’s. 
Als veel mensen komen maken we 
er samen een feestelijk uurtje van. 
Aan Wilma, Toon en Tina zal het 
niet liggen. Daarom op naar de 
kerk eerste kerstdag om 14.00 uur. 
 

Adventsactie 
De jaarlijks terugkerende bis-
schoppelijke actie die steun vraagt 
voor een aantal kleinschalige pro-
jecten. In de St. Franciscus paro-
chie steunen we het project voor 
moeder en kind in Rwanda. De ac-
tie loopt gedurende de vier ad-
ventszondagen. Op de derde zon-
dag van de advent is er reeds in de 
viering extra aandacht aan be-
steed. De bussen voor uw bijdrage 
staan ook met de Kerst nog in de 
kerk. 
 

Meer informatie vindt u in het al-
gemene gedeelte. 

Oecumenische viering 
Het is al weer even geleden, maar 
het was zo bijzonder dat we er 
toch iets over willen schrijven. Ook 
in september ging het over vrede, 
het was immers vredesweek. 
 

Pastor Schevers en Dominee Baan 
gingen voor in deze wel heel bij-
zondere viering in de Hervormde 
Kerk. Er waren Christenen uit Syrië 
uitgenodigd, die in de Bommeler-
waard een veilig thuis gevonden 
hebben. Als vluchtelingen uit een 
kapot geschoten Aleppo, vierden 
zij de vrede met ons mee en lieten 
zien hoe belangrijk oecumene is. 
 

Als vrijwilliger in hun eigen kerk in 
die verscheurde stad waren zij des-
tijds werkzaam en namen nu actief 
deel aan deze viering. 
 

Twee mensen, gevlucht voor de 
waanzin in hun land, stonden voor 
in een vreemde kerk en zongen 
samen de liederen van hun kerk 
daarginds. 
 

Het was een ontroerend moment in 
de Hervormde Kerk in Kerkdriel op 
die zondagmorgen in september. 
Na afloop waren er heel veel hap-
jes uit ieders eigen land, dit werd 
met zoveel hartelijkheid aangebo-
den aan die nuchtere Nederlan-
ders, echte gastvrijheid ten top. 
Een onvergetelijk samenzijn voor 
alle aanwezigen. 

RC 

Kerkdriel 
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Kerkdriel 

IJs, sneeuw, winter 
De winter manifesteert zich in verschillende vormen. In het begin vaak 
met lichte nachtvorst. Ruiten krabben, gladheid en ander ongerief. Wat 
later in de winter steekt een gure oostenwind op, die een periode van 
vorst inluidt. Met als gevolg, dat verkeer hinder heeft en ouderen zich 
minder makkelijk naar buiten begeven. Voor jongeren echter, begint vaak 
een hele nieuwe periode van ijspret met schaatsen en leuke ontmoetin-
gen op de ijsbaan. Als de eerste sneeuw valt, geeft dat onmiddellijk aan-
leiding tot een babbeltje bij de bakker of op straat. 
 

Valt het je ook op dat er een enorme stilte heerst bij een dik pak sneeuw? 
Die rust komt vooral voort uit de eigenschap van sneeuw. In een sneeuw-
vlok zit er naast mooie ijskristalletjes ook veel lucht. Lucht is een prima 
isolator, waar geluid bijvoorbeeld niet goed door kan. Sneeuw heeft dus 
een geluiddempende werking. De meeste rust en stilte zul je ervaren na 
een pas gevallen sneeuwbui. Die verstilling is een bijzonder natuurlijk 
verschijnsel, dat soms ook invloed heeft op ons gemoed. 
 

Naast het genieten van die wondere witte wereld, kunnen onze gedachte 
afdwalen naar vroegere herinneringen van gezelligheid bij een snorrend 
haardvuur. Gevoelens, die normaal je gedachten vertroebelen, wijken 
uiteen en geven je een korte blik naar binnen. Je ziet je ware zelf. Je 
komt weer even thuis bij jezelf in een wereld van stilte en vrede. Vrede 
van Kerstmis; niet ver maar dichtbij. Die ervaring delen met je naasten 
kan leiden tot een mooie beleving. 

GL 
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Mariakalender  
Deze is nog te koop of te bestellen 
bij Maria de Groot, 0418-631678 en 
Riet Corten 0418-631677. Het is 
een mooi kerstcadeau of sierraad 
aan de muur. Tevens steunt u het 
goede doel. 
 

Vorig jaar konden wij dank zij u 
€ 98,- overmaken naar Memisa, 
Medische Missie Actie voor hulp aan 
moeder en kind. 
 

Vastenactie 
We zitten nog volop in de voor be-
reiding voor het Kerstfeest en zien 
toch al uit naar de vastenactie die 
wordt gehouden op weg naar Pa-
sen, is dat niet een vreemde stap?  
 

Niet zo vreemd als het lijkt omdat 
er iets is wat verbindt. Kerstmis 
vrede op aarde onze bijdrage hier-
aan hoe klein ook is omzien naar 
medemensen en niet alleen in deze 
dagen. Omzien naar me-demensen 
vraagt straks ook de vastenactie. 
Je ogen en hart niet sluiten voor 
wie het minder getroffen hebben in 
het leven dat is het wat verbind.  
 

Op de sluitingsdatum voor het aan-
leveren van de kopij, was de keuze 
voor het project 2018 nog niet be-
kend. Mogelijk wordt het werk van 
Riet en Cees Sprangers uit Kaats-
heuvel gesteund. Het betreft on-
dersteuning voor kinderhulp in Sri 
Lanka. Te zijner tijd hoort u hier 
meer van. 
 

Kerkdriel 
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Kerst Inn 
Bij voldoende deelname wordt er 
in de Nieuwhof op Tweede Kerst-
dag, dinsdag 26 december, om 
14.00 uur weer een Kerst Inn geor-
ganiseerd. Een gezellig samenzijn 
met diner. 
 

Alle inwoners van Rossum- Hurwe-
nen en Heerewaarden ouder dan 55 
jaar worden hiervoor van harte uit-
genodigd. Deelname hieraan is 
€ 10,00 per persoon.  
 

U kunt zich aanmelden bij:  
Adri van Sonsbeek, tel. 0418-661848 
Annemiek Hekman, 0418 – 661925 

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

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

secretariaat idem 
intenties idem 

Rossum 

Vieringen 
Zondag  17 dec 09.30 uur Gebedsdienst in de Beuk door Werkgroep 
 

Vrijdag   5 jan 11.00 uur Eucharistieviering in de Vaste Burcht 
Maandag   8 jan 14.30 uur Ouderenviering in de Beuk – Eucharistie 

daarna gezellig samen zijn met bingo 
Zondag  21 jan  09.30 uur Woord- en Communieviering in de Beuk 
 

Vrijdag   2 feb  11.00 uur Eucharistieviering in de Vaste Burcht 
Maandag  12 feb  14.30 uur Woord- en Communieviering met 

daarna gezellig samen zijn met bingo 
Zondag  18 feb 09.30 uur Gebedsdienst door de werkgroep 
 

Vrijdag   2 mrt  11.00 uur Eucharistieviering in de Vaste Burcht 
Maandag  12 mrt 14.30 uur Ouderenviering, Eucharistieviering 

daarna gezellig samen zijn met bingo 
Zondag  18 mrt 09.30 uur Woord- en Communieviering in de Beuk 
Zondag  25 mrt 10.00 uur Oecumenische Palmpasenviering in de  

Protestante kerk aan de Maasdijk 
Vrijdag  30 mrt 10.30 uur Goede Vrijdag, Kruisweg Vaste Burcht 

door de werkgroep 
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Eerste H. Communie 
Opgave kan nog 
Als U uw kind nog wil opgeven voor 
zijn of haar Eerste H. Communie 
kan dat alsnog. Hiervoor kunt con-
tact opnemen met Marion Wisse, 
tel. 0418-661171 of Jeroen van 
Heel, tel. 06–17292017.  
 

De Eerste H. Communieplechtig-
heid zal plaatsvinden in de H. Hu-
bertus kerk te Alem op zondag 
27 mei, om 11.00 uur. 
 

Opgave graag zo spoedig mogelijk 
in verband met de voorbereiding. 
 

Veranderingen 
Omdat diaken Peter de Snoo af-
scheid heeft genomen, zijn er ver-
anderingen in de diensten. 
 

Langs deze weg willen wij diaken 
Peter de Snoo heel hartelijk be-
danken voor zijn inzet tijdens onze 
ouderenvieringen. 
 

Bedankt 
Na vele jaren bezorgen van het pa-
rochieblad heeft Annie Meulemans 
aangegeven vanwege haar hoge 
leeftijd te stoppen met het bezor-
gen. Wij willen haar bedanken voor 
haar trouwe inzet. Haar wijk is 
overgenomen door Dionne Pouw.  
 

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

Bertha van Doorn, 0418-512340 of 
Marleen van Lamoen, 0418-662446. 
 

U kunt ook intenties opgeven voor 
de vieringen in de Vaste Burcht of 
de Beuk. Ook horen wij het graag 
bij ziekte of overlijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkbalans 
Omstreeks half januari 2018 krijgt 
U weer een brief met acceptgiro in 
de bus met het verzoek om mee te 
doen aan de jaarlijkse actie Kerk-
balans. 
 

Wij hopen dat u hieraan mee wilt 
werken om de kosten van onze pa-
rochie, met name van onze eigen 
Rossumse gemeenschap te helpen 
dragen.  
 

Rossum 
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Vrijwilligers 
Op het eind van dit jaar willen wij 
op deze manier onze vrijwilligers 
heel hartelijk bedanken voor jullie 
trouwe inzet. Ondanks dat wij geen 
kerk meer hebben staan jullie toch 
altijd klaar om onze Rossumse 
kerkgemeenschap draaiende te 
houden. 
 

Ook de bezoekers van onze dien-
sten in de Beuk en de Vaste Burcht 
willen wij bedanken voor hun 
trouwe komst naar onze vieringen. 
Wij zijn blij om te ervaren dat we 
met jullie steun, in Rossum kerk 
kunnen zijn. Wij vertrouwen erop 
dat we de komende jaren, op deze 
manier door kunnen gaan.  
 

Allemaal hartelijk dank !!! 

Rossum 

Contactgroep Rossum - Hurwenen wenst u 
Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar !!! 
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Oktober wereldmissie maand  

Missio 2017 
De opbrengst van de collecte voor 
Burkina Faso welke is gehouden in 
de oktobermaand, heeft het mooie 
bedrag van € 160,- opgebracht. 
Hartelijk dank namens de mensen 
uit Burkina Faso!!! Mede door uw 
bijdrage kunnen de zusters hun 
mooie werk voortzetten. 
 

Werkgroep M.O.V. 
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk 

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

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

secretariaat idem 
 

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

Velddriel 

Overleden 
Fried van Kessel 
Geboren 4 oktober 1930 en overleden 24 september 2017 
Na de uitvaart in de St. Martinuskerk is zij te ruste gelegd op het naastge-
legen kerkhof aldaar. 
 
Maria Hooijmans-Mulders 
Geboren 11 september 1933 en overleden 27 oktober 2017 
Na de uitvaart in haar St. Martinuskerk is zij naar het crematorium gegaan. 
 
We wensen de nabestaanden veel kracht en steun en Gods Zegen voor de 
toekomst. 
 

Gedoopt 
En opgenomen in onze parochie op 8 oktober: 
Ralf Koops, 19 maart 2017, Kerkdriel 
Joep Nendels, 23 mei 2017, Hedel 
Elise van Heel, 27 april 2017, Velddriel 
 

En opgenomen in onze parochie op 10 december: 
Flo van Hoesel, 29 augustus 2017, Kerkdriel 
 

Alle dopelingen, ouders en familie van harte gefeliciteerd en Gods Zegen 
voor de toekomst! 
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Zondag 17 december om 14.30 uur 
Kerstconcert Fanfare La Harpe 
 

Zondag 24 december Kerstavond 
19.00 uur Eucharistieviering pr. J. 
Verhoeven en gemengd koor 
 

Maandag 25 december, Eerste 
Kerstdag 9.30 uur Gezinsviering pr. 
J. Verhoeven met Martinus Kids en 
m.m.v. Fanfare La Harpe 
 

Dinsdag 26 december, Tweede 
Kerstdag vanaf 13.30 uur kerk open 
om kerststal te bezichtigen tot 
16.30 uur 
 

Zondag 31 december Oudjaar 9.30 
uur eucharistieviering met ge-
mengd koor 
 

Zondag 7 januari 9.30 uur Gezinsvie-
ring Driekoningen met voorstellen 
communicanten Hedel en Velddriel 
m.m.v. Martinus Kids; aansluitend 
Nieuwjaar wensen in de pastorie 

Zondag 14 januari 9.30 uur eucha-
ristieviering m.m.v. gemengd koor 
 

Zondag 21 januari 9.30 uur gezins-
viering, m.m.v. Martinus Kids met 
uitreiking doophandjes van alle do-
pelingen van het afgelopen jaar 
 

Zondag 11 februari 9.30 uur Carna-
valsviering met pr. J. Verhoeven en 
Martinus Kids m.m.v. Prins en Prin-
ses met gevolg van Schumersroad 
 

Woensdag 14 februari 19.00 uur 
Eucharistieviering met pr. J. Ver-
hoeven en gemengd koor en uitrei-
ken askruisje 
 

Zondag 25 maart 9.30 uur Palm-
zondag gezinsviering m.m.v. Marti-
nus Kids en uitreiking palmtakjes 
 

U bent allen van harte welkom 
om deze vieringen 

met ons mee te vieren! 

Velddriel 

Bijzondere data 
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Gezinsvieringen 
Gezinsviering: iedere maand, mees-
tal op zondag om 9.30 uur, met ie-
dere maand een ander thema.  
 

Hieronder de data van de gezins-
vieringen t/m maart 2018. Kom je 
ook met Kerstmis naar de kerk, je 
bent van harte welkom! Speciaal 
voor kinderen:  
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 7 januari 2018 9.30 uur 
Driekoningenviering  
Gezinsviering waarin 12 kinderen uit 
Hedel en Velddriel die op 13 mei 
2018 hun Eerste H. Communie zullen 
doen zich voorstellen aan de paro-
chie. Alle kinderen mogen verkleed 
als koning naar de kerk komen. 
 
 
 
 
 
 
Zondag 11 februari 9.30 uur 
Carnavalsviering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 25 december 9.30 uur 
Eerste Kerstdag 
Gezinsviering met m.m.v. De Mar-
tinus Kids en Fanfare La Harpe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 21 januari 9.30 uur 
Gezinsviering met uitreiking van de 
doophandjes van het afgelopen 
jaar. 
 
 
 
Zondag 25 maart 2018 
9.30 uur 
Palmpasenviering 
 

Graag tot ziens in onze 
gezinsvieringen! 

Velddriel 
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Ter gelegenheid van het 125-jarig 
bestaan organiseert fanfare La 
Harpe op zondag 17 december a.s. 
een groot Kerstconcert in de Sint 
Martinuskerk te Velddriel.  
 

Kerst met fanfare La Harpe, dat 
staat garant voor een magisch con-
cert met weldadige klanken en 
aanstekende Kerstliederen. Met 
een prachtig decor en fantastische 
lichtshows is dit het moment om in 
Kerstsferen te komen en even de 
drukte achter je te laten. 
 
A Magical Christmas 
Fanfare La Harpe staat bekend om 
haar toegankelijke en bekende mu-
ziek. Zo zullen er naast de bekende 
Kerstliederen als All I want for 
Christmas en Dreaming of a White 
Christmas ook een aantal muziek-
werken gespeeld worden, waaron-
der de adembenemende filmmu-
ziek van Frozen. Twee prinsessen 
uit het koninkrijk Arendelle spelen 
hierin de hoofdrol en de jongste 
prinses bezit magische krachten 
waarmee ze sneeuw en ijs kan cre-
eren. Dit gaat u zien en horen in 
o.a. ‘Let it Go’ en ‘In Summer’. 
 

Dameskoor Lavande uit Rossum, 
dat het afgelopen jaar het 10-jarig 
jubileum heeft gevierd, komt haar 
opwachting maken in Velddriel. 
Het enthousiasme van deze dames 
is aanstekelijk en zal de bezoekers 
‘meenemen’ tijdens dit concert.  

De slagwerkgroep van La Harpe is 
een vaste waarde tijdens het 
Kerstconcert en zij zullen met het 
melodisch slagwerk, Kerstmuziek 
modern en eigentijds invullen. 
 

De aanvang is 14.30 uur en de deu-
ren gaan open om 14.00 uur. De 
toegang is geheel gratis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125 jaar het 
muzikale hart van Velddriel 
Fanfare La Harpe is met ruim 40 
leden een bloeiende vereniging en 
is aanwezig tijdens tal van evene-
menten en gebeurtenissen in Veld-
driel. Befaamd zijn inmiddels het 
Kerstconcert, het zomeravondcon-
cert, maar ook de bloemenactie 
waarmee er kleur wordt gebracht 
in Velddriel. Muziek en plezier staan 
centraal. Kijk voor meer info op 
onze website of facebookpagina!

Velddriel 

A Magical Christmas Concert in Velddriel 
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Velddriel 

25 december 2017 - Velddriel 
 

Dit jaar is de kerstgezinsviering op Eerste Kerstdag 
om 9.30 uur met medewerking van Fanfare La Harpe 

en de Martinuskids. 
 

Graag nodigen wij iedereen uit om naar deze viering te komen. 
Ook de kleinere kinderen uit het gezin zijn van harte welkom. 

 
Dit jaar is er voor de kinderen t/m 6 jaar de mogelijkheid 

om in de pastorie te luisteren naar het kerstverhaal 
onder begeleiding van Naomi en Dorine. 
Tijdens de collecte zullen de kinderen 

weer in de kerk terugkomen. 
 

Alle kinderen mogen verkleed als herder 
of engel naar de kerk komen. 

 
Graag tot ziens tijdens de kerstviering. 
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Concert Belcanto 
Op zaterdagavond 18 november is 
in onze kerk het oratorium Messiah 
van Händel gezongen. Het werd 
uitgevoerd door het Koninklijk 
Zaltbommels Mannenkoor Belcanto 
(KZM-Belcanto), solisten en orkest. 
Het geheel onder leiding van Corné 
Mooibroek. Dat is door 90 personen 
uitgevoerd en 350 mensen waren 
erbij aanwezig. Er is een wat repe-
titie en voorbereiding aan vooraf 
gegaan. Maar was zeer de moeite 
waard. 

Zaltbommel 

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

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

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

 

Allerzielen 
Op Allerzielen herdachten wij onze medeparochianen die overleden 
zijn tussen 3 november 2016 – 2 november 2017 
 

12 november 2016  Antoinette Homburg – Straatman 90 jaar   
30 november 2016  Thea de Groot – Gloudemans   67 jaar   
 

 1 januari  2017  Truus Kamps – Stehmann    81 jaar   
 

 2 februari  2017  Ete Brock – Fischer      94 jaar   
12 februari  2017  Toon Muller        75 jaar   
18 februari  2017  Toos van Hintum – van Eijden   77 jaar   
 

13 maart   2017  Gerard de Groot       77 jaar   
 

17 april   2017  Ben van Wordragen      67 jaar   
 

19 juni   2017  Carel van den Heuvel     91 jaar   
24 juni   2017  Bert Urgert         80 jaar   
 

 5 september 2017  Daniël Hennekam       91 jaar   
 

12 oktober  2017  Henk Lambooij       89 jaar 
 

Niets is zinloos, wanneer het een herinnering nalaat… 
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Bijzondere vieringen 
De maandelijkse Seniorenvieringen 
zijn op eerste woensdag van de 
maand om 14.30 uur in het paro-
chiecentrum: 3 januari, 7 februari, 
7 maart en 4 april. Na afloop is er 
een gezellig samenzijn. 
 

In de zaal van Zorghuis ‘De Wiele-
waal’ is er op de derde dinsdag van 
de maand om 16.00 uur een Eucha-
ristieviering: 16 januari, 20 februa-
ri, 20 maart en 17 april. De bewo-
ners van het Schootsveld en de 
Nijehof zijn daarbij ook van harte 
welkom. 
 

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is 
er in de zaal van Zorghuis ‘De Wie-
lewaal’ onder verantwoordelijkheid 
van de Raad van Kerken een week-
sluiting waarin voorgangers uit alle 
kerken om de beurt voorgaan. Na 
afloop wordt er met elkaar koffie / 
thee gedronken. 
 

Op elke eerste zondag van de 
maand is er in onze kerk om 11.00 
uur een meditatieve viering ‘Op 
Adem Komen’. 
 

Overleden 
Opgenomen in de vreugde van de 
Heer:  
 

Op 31 oktober overleed in Zalt-
bommel Annie Tenten, weduwe 
van Ben Veldkamp. Annie werd ge-
boren op 23 oktober 1922 in Lich-
tenvoorde. De uitvaartdienst was 
op 4 november in de Sint Martinus-
kerk, De crematie was in het cre-
matorium in Rosmalen. 
 

Op 9 november 2017 overleed in 
Rosmalen Henk Welsing, Weduw-
naar van Anna Welsing – Lourensen. 
Henk werd geboren op 6 maart 
1928 in Veenendaal. De avondwake 
was op 16 november, de uitvaart-
viering op 17 november in de Sint 
Martinuskerk. Daarna was de be-
grafenis op de RK-begraafplaats 
aan De Virieusingel. 
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Zaltbommel 

Vijf enthousiaste parochianen bezoeken 
Nieuwkomersavond 
Op maandagavond 13 november jl. was er een bijeenkomst georgani-
seerd zodat nieuwkomers in onze parochie kennis konden maken met de 
R.K.-geloofsgemeenschap in Zaltbommel. Naast de nieuwkomers waren 
alle leden van de contactgroep aanwezig, inclusief pastor Bus. Na een 
voorstelrondje is uitleg gegeven over de visie en structuur van de paro-
chie en pastor Bus ging in op wat voor een parochie we willen zijn; 
“waar de mens centraal staat”. 
 

Voor de nieuwkomers was er een informatiemapje samengesteld met 
o.a. een overzicht van alle werkgroepen, mede dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. Ook is er een kleine demo gegeven van de website van de 
parochie H. Franciscus en heeft men kunnen zien welke informatie erop 
te vinden is. Daarna was er een rondleiding waarbij stil gestaan werd bij 
enkele prachtige kunstvoorwerpen in de kerk. De avond werd afgesloten 
met een hapje en een drankje waarbij gezellig en open door de nieuw-
komers werd gepraat over wat men dagelijks doet en bezighoud.  
 

Zowel de nieuwkomers, als wij van de contactgroep, kijken met plezier 
terug op een geslaagde en enthousiaste bijeenkomst.  

Piet de Lange 
 

Parochiële Caritasinstelling Zaltbommel weer actief 
De Parochiële Caritasinstelling (PCI), het vroegere armenbestuur, van de 
St. Martinus Geloofsgemeenschap was de afgelopen jaren niet meer ac-
tief. Wij, als contactgroep St. Martinuskerk Zaltbommel, vonden dat wel 
van belang en drie contactgroep-leden zijn door de bisschop benoemd 
om inhoud te geven aan de diaconale zorg in Zaltbommel en omgeving.  
 

De bedoeling is om parochianen die het (financieel) nodig hebben te 
helpen. Wij gaan zéér discreet om met aanvragen. Heeft u vragen of 
denkt u hiervoor in aanmerking te komen, of weet u iemand in uw om-
geving die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, dan kan u contact 
opnemen via het parochiecentrum te Zaltbommel, telefoon 0418-512215 
of per email sintmartinusparochiezaltbommel@hetnet.nl.  
 

Mevr. B. Th. Hijman 
Bestuurslid PCI Zaltbommel 



 

2017 jaargang 6 nummer 4 bladzijde 44 Franciscus tussen de Rivieren 

Op weg naar Kerst 
Zaterdag 16 december 11.00 uur 
Gezamenlijke senioren-kerstviering 
in Het Anker, voorgangers zijn: 
dominee Trijnie Bouw en pastor B. 
Bus. Na de viering is er een gezellig 
samenzijn met een broodmaaltijd. 
 

Zaterdag 16 december 19.00 uur 
In de Martinuskerk aan de Oliestraat 
in Zaltbommel is er weer de traditi-
onele Volkskerstzang, o.l.v. pastor 
Bus en Ds. de Heer. Ook zal het ver-
haal rond de Kerst niet ontbreken. In 
aanloop naar de feestdagen is dit 
een mooie gelegenheid om het 
Kerstgevoel te krijgen voor de ko-
mende dagen. De toegang is gratis. 
 

Zondag 17 december 20.00 uur 
Kerst-sing-in, in de Sint Martinuskerk 
verzorgt door het interkerkelijk koor 
Eljakim. De toegang is gratis. 
 

Woensdag 20 december 14.30 uur 
Seniorenviering in de St. Martinus-
kerk. Voorganger pastor Bertus 
Bus, m.m.v. Franciscus Vocalis. Na 
de viering drinken we koffie/thee 
met kerstbrood. Iedereen is daarbij 
van harte welkom. 
 

Zondag 24 december 18.30 uur 
Kinderkerstviering in de St. Marti-
nuskerk verzorgt door Het Anker, 
Sint Maarten en de Sint Martinus 
 

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

Nachtmis 2017 
Zondag 24 december 22.00 uur 
Nachtmis in de St. Martinuskerk 
met medewerking van ‘Surprise’. 
 

Elk jaar opnieuw vragen we ons af; 
doen we het nog een keer? Het 
blijft dus altijd een verrassing of 
‘Surprise’ weer optreedt. Het is 
tenslotte een gelegenheidskoor. 
Maar, voor de vierde keer in suc-
cessie zijn we er in geslaagd om 
een koor en muziek bij elkaar te 
krijgen om de kerkgangers een fijn 
en warm uurtje te bezorgen. Allen 
zijn gemotiveerd en hebben er 
weer zin in. 
 

Het koor wordt begeleid door een 
aantal leden van de Harmonie Ge-
neraal Karel van der Heyden en zo-
als gebruikelijk sluiten we de 
nachtmis weer af met ‘Het Ere zij 
God’, waarbij ook de koperblazers 
van de Harmonie hun steentje zul-
len bijdragen. 
 

Na afloop nemen de koperblazers U 
graag mee, om bij het genot van 
vuurkorven nog even een glühwein 
te drinken op de Markt, waar zij 
ook hun andere kerstrepertoire ten 
gehore zullen brengen. Zo krijgt U 
van buiten én van binnen een warm 
gevoel. 

Jos Moesman 
 
 

Zaltbommel 

 

Wij wensen alle parochianen een 
Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2018 
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Carnavalsviering 
11 februari 2018 
Al jaren organiseren de Wallepik-
kers Carnaval in Zaltbommel, dat 
dan tot ‘Mispelgat’ wordt omge-
doopt. De dagelijkse zorgen even 
aan de kant, geen rangen en stan-
den, aandacht voor elkaar en samen 
gezellig feest vieren! Al zeventien 
jaar bereiden de pastores met pa-
rochievrijwilligers en enkele leden 
van de Wallepikkers een prachtige 
viering voor. Niet in de laatste 
plaats vanwege de muzikale omlijs-
ting door de Mispelkrakers. Een 
combinatie van evangelie, bezin-
ning, blaasmuziek en zang. De die-
per liggende boodschap die uit de 
evangelietekst en het carnavalsmot-
to van de viering – dit jaar is dat 
‘Wa zoude gij kieze’ - wordt afge-
leid, mag als inspiratie dienen voor 
carnaval en de rest van het jaar. 
 

De Carnavalsviering is extra feeste-
lijk omdat pastor Bus voor de elfde 
keer voorgaat! Carnaval en het getal 
11 hebben een bijzondere band met 
elkaar. Het is het gekkengetal en dit 
getal en ieder meervoud ervan kun 
je omdraaien. In carnavalskringen 
worden alleen jubilea van 11 jaar en 
meervouden ervan gevierd. Op Ca-
ranavalsochtend worden niet aleen 
de woorden uit het evangelie uitge-
legd, maar zullen meerdere linken 
met het motto en zeker met het ge-
tal 11 worden gelegd.  

Aan het einde van de viering krijgt 
iedereen een tastbaar aandenken 
uitgereikt en zal Prins Maerten een 
onderscheiding uitreiken. Een vrij-
williger van de kerk wordt hiermee 
in het zonnetje gezet. 
 

Let op: De tijd van de carnavals-
viering is aangepast! De viering op 
11 februari in de Sint-Martinuskerk 
in Zaltbommel begint om 11.11 uur. 
Na afloop van de viering is ieder-
een welkom voor een kop koffie 
met een broodje in de Mispelpoort. 
 

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

 

Dank je wel, dank je wel 
Een bijzonder woord van dank aan: 
mw. A. van Beers, mw. S. v. Rixtel, 
mw. CH. ter Linde, dhr & mw. 
Touw en dhr. & mw. de Jong, voor 
het jarenlang rondbrengen van het 
parochieblad in Zaltbommel, Bra-
kel en Gameren. Ook danken we 
alle vrijwilligers die op welke ma-
nier dan ook bijgedragen hebben 
aan het samen kerk zijn, héél har-
telijk voor hun inzet in 2017 in de 
Sint-Martinuskerk van Zaltbommel. 
 

Namens de Parochiewerkgroep, 
Tiny 

Zaltbommel 
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Kinderpagina’s 

Kerstfeest 
 

We gaan kerstfeest vieren met slingers en een boom. 
Maar waar het echt om gaat, is het Kindje in de kribbe, Gods eigen Zoon. 

 
Hij kwam als mens op aarde voor jou en ook voor mij. 

Als je naar dat Kindje kijkt, word je o zo blij. 
 

Hij wil ook in jouw hartje wonen en altijd bij je zijn. 
Hij houdt van alle mensen en van alle kinderen groot en klein. 

 
Je hoeft niet bang te zijn, Hij laat je nooit alleen. 

Hij helpt je leren en spelen en Hij is altijd om je heen. 
 

Jezus werd geboren in een arme stal. 
Laat Hem maar in jouw hartje wonen, zodat jouw lichtje voor altijd branden zal. 
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