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Alem:
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s.vanmook@live.nl
Ammerzoden:
Henny Lieshout (06-40613605)
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl
Hedel:
Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com
Kerkdriel:
Riet Corten
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl
Rossum:
Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings
Velddriel:
Hetti van Kessel (0418-635987)
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl
Zaltbommel:
Tiny van Steenbergen (0418-514262)
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl
Han van der Waal
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Vooraf
Beste lezer,
Het is u vast opgevallen dat het al
wat vroeger donker wordt. Ook ‘s
morgens is het gras wat dauwig.
Helemaal niet erg na zo een mooie
zomer. Het was soms wat warm,
maar we hebben er van genoten.
Inmiddels zijn de scholen begonnen, een nieuw studiejaar breekt
aan. Vergaderingen zijn gepland en
plannen worden gemaakt. Tijd om
nieuwe keuzes te maken. In Ammerzoden zingt het koor voortaan
op het priesterkoor. In Velddriel
starten de Familievieringen. De
jongeren hebben een nacht zonder
dak geslapen om eens te ervaren
hoe het is geen huis te hebben. En
alle koren kiezen goed gemutst het
repertoire uit voor de vieringen van
Kerstmis.
Misschien ook voor u het moment
een nieuwe stap te zetten? Onze
parochie kan elk talent gebruiken.
Op alle locaties kunt u als vrijwilliger het verschil maken. Heeft u belangstelling, kijkt u eens op onze
website katholiekbommelerwaard.nl
of spreek iemand aan in uw kerk.
Wij wensen u een vruchtbaar werkjaar.
Redactie parochieblad
Henny Lieshout - van de Griendt
Mirjam Duijts-As
Wim Koopman
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Telefoon pastores
Pastoor Roland Putman
is te bereiken op 06 – 542 90 774
of e-mail:
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
Notabene:
Roland is op woensdag niet bereikbaar

Pastor Bertus Bus
is mobiel bereikbaar: 06 – 22 84 77 76

Secretariaat
Christianne van Dierendonck
Telefoon: (0418) 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommerwaard.nl
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Bestuur
Van de bestuurstafel
Vergaderingen van juni en juli 2018
Tot nu toe zijn er nog geen concrete toezeggingen gekomen van het
Bisdom over het ingediende gebouwenplan ter vitalisering van de
parochie. Dit plan vraagt het bisdom de bestaande kerken voor een
aantal jaren open te houden. Om
dit te bekostigen, zonder te veel in
te teren op reserves, zullen de pastorieën te gelde worden gemaakt
door verhuur of in een uiterst geval
door verkoop. Daarvoor zullen
eerst verbouwingen moeten plaatsvinden.
Hierop vooruitlopend, werd binnen
het bestuur, gebrainstormd hoe
concreet inhoud te geven aan de
plannen.
Het bestuur vindt het belangrijk
dat de locaties zelf met concrete,
haalbare en te betalen plannen
komen. Uiteraard moeten hierover
vooraf goede afspraken worden
gemaakt wat betreft bevoegdhe-
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den en financiële verantwoordelijkheden. Tijdens de vakantieperiode zullen enkele bestuursleden,
diverse locaties hierover polsen.
Het meest belangrijk is dat de geloofsgemeenschap kans ziet te vitaliseren. Hierbij kunnen kleine initiatieven soms het grote verschil
maken. Elke parochiaan wordt uitgenodigd hierover na te denken.
Het doel is een levendige parochiegemeenschap, waar het kerkgebouw een centrale plaats kan innemen. Dit was tevens de vakantie
opdracht voor alle kerkbestuursleden. Kijk eens om je heen in andere kerken of parochies in binnen of
buitenland. Hoe kunnen we Christus en zijn Kerk de plaats geven die
Hem toekomt? Soms hoef je het
wiel hiervoor niet uit te vinden.
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Activiteiten
Allerzielen

Neemt u wat mee?

Dinsdag 2 november

Franciscusviering 7 oktober

Rond dinsdag 2 november vieren
we Allerzielen in onze geloofsgemeenschappen op de plekken waar
we ‘kerken’. We gedenken degene
die ons voor zijn gegaan. We vertrouwen onze doden toe aan God,
dat zij rusten in vrede. We bidden
om dat vertrouwen, maar het rouwen ligt ook dichtbij, want we voelen het gemis dagelijks nog. Samen
bidden en gedenken, helpt ons het
gemis te dragen.

Zondag 7 oktober om 10.00 uur is
de jaarlijkse Franciscusviering. Na
afloop willen we graag een koffietafel organiseren, waaraan we elkaar kunnen ontmoeten en het
goede wat we elkaar te bieden
hebben, kunnen delen.

Ieder mens is uniek, dus elkaar
écht begrijpen en verstaan is nog
niet mogelijk, maar we staan er
niet alleen voor. We noemen de
namen, omdat zij er ook nog zijn.
Waar mensen ons ontvallen, is het
God-met-ons, die het leven opvangt en in liefde bewaard.
Naast de vieringen in de kerk, is er
in Alem op zondag 26 oktober aansluitend op de viering van 9.30 uur
de zegening van de graven. In Hedel is de grafzegening op vrijdag 2
november om 15.00 uur. In de Leyenstein wordt op dinsdag 23 oktober om 19.00 uur stilgestaan bij de
overleden bewoners van afgelopen
jaar.

Franciscus tussen de Rivieren

Het zou mooi zijn als er mensen
zijn die wat willen bakken of voor
etenswaar willen zorgen voor bij
de koffie. U kent denken aan cake,
koekjes of taart( bij voorkeur zelfgebakken) of mogelijk iets hartigs.
Misschien hebt u zelf een creatief
idee voor iets lekkers voor de kinderen?
Laat u van te voren het parochiesecretariaat voor een goede organisatie het even weten?
info@katholiekbommelerwaard.nl
of telefoonnr: (0418) 63 25 04
Alvast mede namens de andere parochianen, hartelijk dankt!
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Bertus Bus en Roland Putman
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Pastoor
De jeugd heeft de toekomst
Het thema van de vredesweek was
Generaties voor vrede. In de familieviering in Velddriel, de oecumenische viering in Rossum is daar
uitdrukkelijk bij stilgestaan. Als
pastor mocht ik naar diverse scholen toe gaan om over de Vredesweek te spreken. In o.a. Hedel en
Alem is in groep acht gesproken
over oorlog en ruzie, en hoe Jezus
daar mee omging. Op de scholen
zijn tekeningen over vrede gemaakt, die in de kerken gehangen
hebben en daarna naar Israël zijn
gestuurd om hun bemoedigende
droom van vrede met islamitische,
joodse en christelijke kinderen
daar te delen.

Groeien in geloof

H. Willibrord
Het doet denken aan het werk van
de heilige Willibrord, die het christelijke geloof naar de Nederlanden
bracht. Hij bouwde veel op, maar
er werd ook weer veel met geweld
afgebroken. We kijken vaak naar
wat afgebroken wordt, maar vergeten dan dat er weldegelijk groei is.
Symbolisch wordt daarom op het
feest van Heilige Willibrord, de
springprocessie gehouden: het is
drie stappen vooruit en twee achteruit. Op zondag 4 november vieren we zijn patroonsfeest in de
Willibrorduskerk in Ammerzoden.
Wie naar de viering komt, zal dit
jaar van pastor Bertus Bus een
mooie preek over het getuigenis van
de heilige Willibrord meekrijgen.

Het koninkrijk van God, is een rijk
van vrede, dat midden ons ons
groeit. De kinderen nemen ons
daarin bij de hand met hun dromen
en hun gelovig vertrouwen. Het is
hoopgevend, dat er veel minder
oorlog en dood in de wereld is dan
40 jaar geleden. Veel mensen voelen zich echter juist onveiliger,
omdat áls er ergens in de wereld
geweld is, we het door de moderne
media bijna gelijk horen en zien op
de televisie.
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Pastoor
H. Martinus
In het weekend van 11 november
horen we over een andere patroonheilige in onze parochie. In
Zaltbommel, Velddriel en Kerkdriel
zal het feest van de heilige Martinus gevierd worden. In Velddriel
zal een speciale familieviering zijn
en in Zaltbommel om 11:00 en
feestelijke viering en s ’avonds zal
in de Martinuskerk voor alle kleineen grootgelovigen een groots spektakel zijn rond onze heilige Martinus. Zijn geloof liet hem niet koud,
toen hij zag hoe Godskinderen
honger en gebrek leden. God geeft
ons meer dan genoeg, en als wij
delen dan hoeft niemand in de wereld door oorlog of honger te sterven.

H. Franciscus
Op zondag 7 oktober hebben we als
parochie één gezamenlijke viering
om 10.00 uur in Alem. Elders in dit
parochieblad vindt u hierover een
mooi stuk. De heilige Franciscus
nodigt ons uit om mee te bouwen
aan het koninkrijk van God. Heel
concreet vanuit Gods liefde, bouwen we door de zorg om elkaar en
anderen de gemeenschap op. Wat
is het mooi, dat wij ons geloof zo
voor kunnen leven, dat onze kinderen het met plezier met ons delen.
We hebben elkaar zoveel te bieden, en wat is het mooi als we met
elkaar de kerk tot een warm en inspirerend huis maken.
Franciscus tussen de Rivieren

Advent
Wat is het mooi om uit te kunnen
zien naar de toekomst waarin Jezus
als vredevorst zal heersen. Het is
een bemoedigend visioen, waarin
onze kinderen ons ook bij de hand
nemen. Op kinderen hebben immers
de teleurstellingen en het cynisme,
die ons van de Weg brengen, minder vat. We zijn nog onderweg en
er valt nog veel te leren. De voorbereidingen voor de Eerste H.
Communie en het Vormsel zijn begonnen. Als volwassenen hebben we
ook het geloof en het enthousiasme
van de kinderen nodig. Op weg naar
Advent wens ik ons allen veel goede
ervaringen, waarin we mogen weten
dat met lief en lied God er voor ons
is. Op die weg wens ik ons allen
Vrede en alle goeds.
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Activiteiten
Start 1e H. Communie
Naast de Vormselvoorbereiding begint ook eind september de voorbereiding op de Eerste H. Communie.
Op donderdag 20 september is al
de informatie avond over de Eerste
H. Communie in Ammerzoden. Als
uw kind in groep zes zit (rond de
achtste levensjaar) kunt u uw zoon
of dochter aanmelden door het formulier wat u kunt vinden op de
website in te vullen. U kunt het
formulier afgeven op de voorlichtingsavond of opsturen naar het secretariaat. Dat kan digitaal per email of per post naar Heer Arnoldstraat 57B, 5331 XG Kerkdriel.
Geeft u ook de voorkeur aan voor
de parochiekerk. We proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.
info@katholiekbommelerwaard.nl
www.katholiekbommelerwaard.nl

God is goed; ik ben beter
Drie middagen in november willen we
in gesprek gaan met Bijbelse verhalen
over ziekzijn en genezen. De Bijbel
lijkt vol te staan met verhalen over
genezingen, maar is dat ook wat wij
zelf ervaren in ons leven? We willen
daarom in gesprek gaan met de Bijbelse verhalen. Welke vragen roepen
de teksten bij ons op?
Ds. Maria Baan en pater Roland
Putman gaan in drie middagen enkele teksten bespreken uit de Bijbel. Er zal wat verteld worden over
2018 jaargang 7 nummer 3

de achtergronden en wat er misschien ook (niet) staat! Naast de
uitleg en gesprek over de teksten,
is er ook ruimte om vragen te stellen vanuit eigen ervaring.
De bijeenkomsten zijn op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur op 8,
22 en 29 november op de Hertog
Arnoldstraat 57b (Parochiecentrum) Kerkdriel.

Het verlies van een kind, draag je
de rest van je leven mee. Wereldwijd is er een dag dat we uitgenodigd worden om een lichtje te ontsteken, voor de kinderen die overleden zijn. Zondag 9 december om
19.00 uur staan we in de Martinuskerk in Kerkdriel stil bij deze dag.
Van 19.00 tot 19.30 uur is er in de
kerk gelegenheid om een kaarsje
op te steken. Op de achtergrond
klinkt muziek afgewisseld met wat
korte teksten. Er is ook een kleine
expositie met kunstwerkjes, kaarsen en voorwerpen, die gemaakt
zijn na het overlijden van een kind.
De toegang is gratis, u kunt op elk
moment even binnenlopen, een
kaarsje opsteken of de expositie
bekijken.
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Activiteiten
Alphacursus
Vanaf januari 2019
In januari zal in onze parochie een
Alphacursus van start gaan. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
uit de kerken, zal de locatie bepaald worden: in het midden van
de Bommelerwaard of in Zaltbommel. In ieder geval gaat het om
reeks van 10 maandagavonden van
18.00 tot 21.30 uur.
Het begint met een gezamenlijke
maaltijd, waarna we een thema
van ons geloof uitleggen. Aansluitend gaan we hierover in gesprek,
want geloven gaat niet alleen over
kennis, maar ook over ervaringen.
Uiteindelijk is geloven ook een persoonlijke zaak, en in Gods huis is
plaats voor velen, en die ruimte
maken we met elkaar.
Als u interesse heeft kunt u zicht
aanmelden voor deze reeks van
maandagavonden, o.a. bij pastoor
Putman. Voor nadere informatie
kunt u ook bij hem terecht.
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl

Geloofscursus
Inleiding Katholieke geloof
Is ons geloof alleen een gevoel? Begrijpen wij de leefregels die de
kerk ons voorstelt? Kunnen wij de
vragen van onze kinderen en/of
kleinkinderen beantwoorden? KunFranciscus tussen de Rivieren

nen we anderen duidelijk maken
waarom ons geloof belangrijk voor
ons is? Geeft het geloof in Jezus de
Christus ons antwoord op moeilijke
eigentijdse vragen?
Want, zeg maar eens wat je gelooft. Als je gedoopt bent en/of
gevormd wil dat niet automatisch
zeggen dat je het geloof kent of
persoonlijk hebt aangenomen. En
al ga je regelmatig naar de kerk en
ben je vertrouwd met de lezingen
uit de Heilige Schrift, wil dat niet
zeggen dat het eenvoudig is om
vragen van familie of anderen te
beantwoorden. Daarom is geloofsvorming van belang. Vorming kan
je geloof laten groeien, verruimen
en verdiepen Een aanrader voor alle vrijwilligers in onze kerk.
Op het seminarie in ’s-Hertogenbosch, wat tevens een geloofs- en
vormingscentrum is, worden diverse opleidingen en cursussen aangeboden. Dit jaar start er een nieuwe
cursus ‘Inleiding in het katholieke
geloof’, waarbij de eigentijdse catechismus van de Kerk als uitgangspunt wordt genomen. De cursus wordt gegeven op acht zaterdagochtenden van 10.45 tot 12.45
uur.
Informatie:
bisdomdenbosch.nl/vorming/katholiekgeloof
meld ja aan per email:
vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
of 073-5232057 (vormingscentrum).
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Overweging
Ga en herstel mijn huis
Ga en herstel mijn huis, is het thema van de Franciscusviering op 7
oktober aanstaande in de St.
Hubertuskerk in Alem. In wat volgt
ga ik na wat deze vraag betekent
voor Franciscus van Assisi en voor
ons. De inspiratie op de weg van
het geloof gaat dikwijls via het
contact met gelovige mensen.
Zo word ik heel diep geraakt door
het vanzelfsprekende geloof van
vaak anonieme mensen. Een vrouw
die met haar tas vol boodschappen
de kerk binnenkwam en voor een
kort gebed neerknielde. Hier kwam
iemand direct uit de dagelijkse bezigheden een lege kerk binnen voor
een vertrouwelijk gesprek met de
Heer. Het is een belangrijk aspect
van het geloof: de onvoorwaardelijke overgave aan God in het leven
van alle dag. Het is die overgave
die ik ook ervaar bij Franciscus.
Het maakt hem ontvankelijk voor
de woorden van Jezus: ‘Franciscus,
zie je niet dat mijn huis te gronde
gaat? Ga het voor me herstellen.’
Sinds dat visioen voor het kruis in
het kerkje van de heilige Damianus, net buiten Assisi, stond het
hart van Franciscus in lichterlaaie
voor de Heer. Zijn antwoord was
dan ook: ‘Dat wil ik graag doen,
Heer’. Zij die hem van dichtbij
hebben meegemaakt weten hoe hij
voortdurend op Jezus’ goedheid
zinspeelde. Hoe hij Hem in het
hart droeg, in oren, ogen, handen,
2018 jaargang 7 nummer 3

overal! ‘Franciscus herstel mijn
huis.’ Dat betekent dat er een huis
is, anders valt er niets te herstellen. Toen God Franciscus vroeg zijn
huis te herstellen, zei Hij eigenlijk:
‘Ga en herstel in de mensen de
kennis, wijsheid, liefde en waarheid. Zo kunnen zij Gods koninkrijk
in zichzelf ontdekken.
Lieve mensen kijk alstublieft in uw
hart. Want als daar liefde is, verandert ook de uiterlijke wereld. Alles wordt anders. Je kunt niet van
God en zijn schepping houden als
je innerlijke tempel of kerk niet
volledig is hersteld en goed wordt
onderhouden. Gods boodschap
luidt: ‘wees niet bang en weet dat
je op eigen oprechte wijze kunt leven. Volg alsjeblieft de waarheid
van je hart’. Bij Franciscus gaat
het om liefde maar wel in de
meest heilige, diepe betekenis van
het woord. In feite ging het om
Gods barmhartigheid die bezit genomen had van Franciscus. En die
zich door hem over de wereld verspreidde als een lentezon, als een
kracht van vrede.
Franciscus had oneindig veel respect voor het unieke van elke
mens. Het is juist dat wat voor de
kerk zo belangrijk is: aandacht
voor het bijzondere van elk mens.
(Kerk) gemeenschap kan volgens
hem slechts gebouwd worden op de
erkenning van een jij binnen het
ons. En omdat Franciscus zo geleefd heeft, weet ik dat het moge-
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Overweging
lijk is. De boodschap van hem is
voor ons van veel betekenis.
We hebben allemaal een verhaal.
In onze verhalen ervaar je vreugde
en hoop, verdriet en angst. Kunnen
we ons verhaal bij elkaar kwijt?
Daarom is de verbondenheid met
elkaar zo belangrijk in onze kerk.
Van onze kerk vraagt dat een
openheid naar de wereld. Het
Tweede Vaticaans Concilie gaf
daartoe ook een aanzet. En wat
heel belangrijk is van dit concilie:
zij stimuleerde een optimistisch
geloof. Helaas zien steeds meer
mensen kerk en geloof niet meer
als een bron van hoop en vreugde.
Daarom is het van belang om in onze gemeenschappen ruimte te maken (materieel en mentaal) om te
luisteren naar de verhalen van
mensen. Ook al kunnen we niet alles oplossen als er maar ruimte
voor vragen is. Als mensen de
ruimte voelen om zich te uiten
heeft dat ook de ander iets te zeggen en ontstaat er gemeenschap.
Kerk gebeurt waar ze als gezel
meegaat met mensen die zoeken
naar de zin van het leven.
De kerk met haar geloofsverhaal is
van betekenis waar mensen met
hun eindigheid en kwetsbaarheid
worden geconfronteerd. Ook is het
belangrijk om ons te blijven afvragen waarom we nog samenkomen
rond het verhaal. Wat zegt ons dat
verhaal over de inspiratie van Jezus en het volk Gods? Wat dreef
Franciscus tussen de Rivieren

hen? En waar gebeurt echt kerk? Is
dat niet waar we zeggen: door
Hem, met Hem en in Hem? Geloven
krijgt echt vorm door, met en in
mensen.
broeder Bertus Bus

Het kerkje van Portiuncula, onder de
koepel van de Basilica di Santa Maria
degli Angeli, is de heiligste plaats voor de
Franciscanen. Het kerkje dateert uit de
negende eeuw en is rijk versierd door diverse kunstenaars uit diverse perioden.
(foto: Wim Koopman)
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Jongeren
Squad4J6
Spreek uit: Squad for Jezus
Is geloven of daarover nadenken in
of buiten de kerk alleen voor ouderen?
Hoezo? ... Nee ook voor jou!!!
Squad4J6 is een tienergroep voor
jongeren tussen de 12 en de 17
jaar die maandelijks samenkomt
om te ontmoeten, ontdekken, bewegen, zich wil laten inspireren,
en leuke dingen gaat organiseren
en ondernemen. Als je het durft
kun je in tienerhonk Squad4J6 met
elkaar het gesprek aangaan en je
levensvragen delen.

Voor wie?
Voor alle tieners en jongeren uit de
Bommelerwaard, ook de vormelingen van 2018.

Voel jij je aangesproken, geroepen
of uitgedaagd om eens in de maand
een sportieve activiteit te doen zoals kajakken, met een SUB over de
uiterwaarden varen, Halloween vieren met Allerheiligen, ‘een nacht
zonder dak’ door brengen, bijzonder Sint Nicolaas vieren, ‘The Passion’ te beleven of met ‘de Discoboot’ op avontuur te gaan: meld je
dan aan bij:

Waar?

squad4j6@katholiekbommelerwaard.nl

Meer informatie

De groep bestaat al enkele jaren,
maar nodigt van harte nieuwe
mensen uit.

Kijk op Facebook, de website of
vraag of je kunt worden toegevoegd
aan de speciale Whatsapp-groep om
altijd op de hoogte te zijn!
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Bij parochiecentrum Hertog Arnoldstraat 57B Kerkdriel of op locatie.

Wanneer?
Meestal de eerste vrijdag van de
maand.

Hoe laat?
Vanaf 19.30 uur.
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Vormsel
Ouderavond Vormsel
Dinsdag 9 oktober
Zit uw kind dit jaar in groep acht,
dan willen wij u graag uitnodigen
voor de voorlichtingsavond van het
Vormsel op dinsdagavond 9 oktober
van 19.30 tot 21.00 uur in het parochiecentrum aan de Heer Arnoldstraat 57B in Kerkdriel. De precieze
data van de Vormselvieringen
evenals de locatie(s) zijn op dit moment nog niet bekend. Het Vormsel
zal ergens begin 2019 plaatsvinden.
Na afloop van de bijeenkomst kunt
u uw kind opgeven voor de vormselvoorbereiding door het aanmeldingsformulier in te vullen. De
voorbereidingen zullen eind oktober, begin november aanvangen.

Het Vormsel is één van de zeven
sacramenten, heilige tekens die op
scharniermomenten in het leven
ons helpen en steunen de goede
keuzes te maken. Voor uw kinderen
breekt ook een scharniermoment
aan. Volgend jaar gaan zij naar het
vervolgonderwijs en komen een
beetje los van hun ouders en dorp,
een nieuwe school, een nieuwe tijd
breekt aan.
Het Vormsel en de vormselvoorbereiding willen hen daarbij helpen.
Samen met het Doopsel en eerste
H. Communie sluit het Vormsel het
begin van de geloofsopvoeding af.
Kunt U niet op de ouderavond aanwezig zijn, dan kunt u uw kind opgeven bij het secretariaat, telefoonnummer 0418 - 632504.
De Vormselwerkgroep

Franciscus tussen de Rivieren
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Missie
Wereldmissiemaand 2018
Oktober is van oudsher Wereldmissiemaand. Missio Nederland, beter
bekend als de Pauselijke Missiewerken, is een onderdeel van de
internationale missiewerken van de
Rooms Katholieke Kerk en is werkzaam in 132 landen. Dit jaar zal de
opbrengst van de collecte gaan
naar Ethiopië, een van de oudste
maar ook een van de armste Christelijke landen van de wereld.

Steun voor de koffieboeren
Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. De regio Kaffa in
het zuidwesten wordt gezien als het
oorsprongsgebied van de koffie Agaro-Bush ligt in het hoogland van Kaffa, zuidwestelijk van de hoofdstad
Addis Abeba. De regenwouden in de
bergen in deze regio vormen het
thuisland van de koffie, die daar in
wilde vorm in meer dan 40 soorten
voorkomt. Het hoogland van Kaffa
behoort tot de armste regio’s van
Ethiopië. De mensen leven van wat
ze zelf kunnen verbouwen, het is
voldoende voor een maaltijd per
dag en een beetje koffie. Vanuit
hun gemeenschap in Wush-Wush
hebben de religieuzen van de Kleine
Zusters van Jezus de pastorale zorg
voor deze mensen op zich genomen.
Hun aanwezigheid is een teken van
hoop voor de toekomst.

Toevlucht voor vluchtelingen
Ethiopië neemt na Oeganda het
grootste aantal vluchtelingen op.
2018 jaargang 7 nummer 3

Ongeveer 900.000 mensen, vooral
uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea
vonden hier een toevlucht.
In het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste regio’s
van het land, is de eigen bevolking
al lang in de minderheid. Hier wonen vooral mensen uit ZuidSoedan, gevlucht voor de oorlog.
Onder hen zijn ook veel onbegeleide kinderen. De priesters, zusters
en catechisten die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt.
Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en
bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.
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Missie
Graag zouden de mensen een echte
kapel hebben, waar behalve het vieren van de eucharistie ook andere
pastorale activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals catecheselessen. “Wij
willen er zijn voor de mensen en hen
helpen om hun geloof ook in het
vluchtelingenkamp te kunnen beleven”, aldus hun pastoor.
Van harte bevelen wij dan ook de
collecte op 20 en 21 oktober tijdens
al onze vieringen van harte aan.
U kunt ook een gift overmaken op:
NL65 INGB 0000 0015 66 tnv Missio.

Franciscus tussen de Rivieren
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Alem
Intenties aanvragen

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

Intenties kunt u aanvragen bij Ger
van Boxtel ( ’t Buske 25, tel. 0418662063).
Wilt u de intenties op het kerkblad
van november en december vermeld
hebben, dan dienen de opgaven binnen te zijn vóór 10 oktober op het
bovenstaande adres. Mocht U vergeten zijn een intentie aan te vragen,
dan kan dit nog na deze datum,
maar er kan dan geen vermelding
meer worden opgenomen in ons
kerkblad. Wel wordt de intentie afgelezen in de kerk.

Kerstvieringen

Allerzielen

Zaterdag 24 december 19.30 uur
Eucharistieviering, pater Bertus Bus

Overleden in 2017-2018
(in Alem-Rossum-Hurwenen)

Zondag 25 december 9.30 uur
Gezinsviering, Eucharistieviering
met pastoor Roland Putman

26 oktober 2017
Harrie van Oers, 71 jaar

Allerzielenviering

4 januari 2018
Leny van Boxtel- Westervoort, 89 jaar

 Op zondag 28 oktober, bij de Allerzielenviering in Alem, zijn
achterin de kerk kaarslichtjes te
koop voor € 1,50.
 Aansluitend aan de viering vindt
de zegening van de graven
plaats.

2018 jaargang 7 nummer 3

3 januari 2018
Ben Broekmeulen, 64 jaar

27 maart 2018
Titia Maas – Vrielink, 79 jaar
30 maart 2018
Piet aan den Toorn, 94 jaar
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Alem
Franciscus, de heilige van dierendag
In oktober vieren wij het feest van
de Heilige Franciscus. Hij stond
bekend om zijn grote liefde voor de
natuur en in het bijzonder de
dieren. De gedenkdag van deze
Heilige, zijn sterfdag op 4 oktober,
is onze dierendag geworden.
Volgens de legende kon hij met
dieren praten.
De allereerste dierendag vond
plaats op 4 oktober 1930. Een jaar
eerder was tijdens een internationaal congres van de dierenbescherming die datum uitgeroepen
tot wereld dierendag om aandacht
te vragen voor het welzijn van dieren. De keus viel op 4 oktober omdat het ook de gedenkdag is van
Sint Franciscus van Assisi. De heilige die bekend staat om zijn grote
respect voor al het leven en dat
van dieren in het bijzonder. Wat
was Franciscus voor iemand en
waarom werd hij heilig verklaard?

Francesco is een levenslustige jongen. Hij groeit op in welvaart. Tijdens zijn jeugd heeft hij de ambitie om ridder te worden. Wanneer
er oorlog uitbreekt tussen Assisi en
Perugia trekt hij ten strijde. Tijdens deze strijdt wordt Francesco
gevangen genomen. Pas een jaar
later komt hij vrij, nadat zijn vader
een flink bedrag aan losgeld heeft
betaald. Ziek en verzwakt keert hij
terug naar zijn geboortestad.

In dienst van God
De oorlog, zijn gevangenschap en
het contact met armen en zieken
verandert het leven van Francesco.
Hij besluit zijn leven in rijkdom
vaarwel te zeggen en afstand te
doen van al zijn aardse bezittingen. Hij neemt zijn intrek in het
klooster bij de San-Damiano kerk in
Assisi. Franciscus’ leven staat vanaf
dat moment in dienst van God.

Fransmannetje
Giovanni Francesco Bernardone
komt ter wereld in 1182 in Assisi,
een plaatsje in de Italiaanse landstreek Umbrië. Zijn vader is een
rijke lakenkoopman. Omdat zijn
vader veel handel drijft in Frankrijk en daar op het moment van
Giovanni’s geboorte ook verblijft,
noemt hij zijn zoon Francesco;
Fransmannetje.

Franciscus tussen de Rivieren

De San-Francesco-basiliek te Assisi. Deze
kerk werd in de dertiende eeuw op het
graf van de heilige Franciscus gebouwd.
(foto: Wim Koopman)
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Alem
Na twee jaar verblijf in het klooster, begint Franciscus in de omgeving te preken. Zijn boodschap is
liefde: liefde voor de Schepper,
voor de mens, voor dieren en planten. Hij noemt alle levende wezens
zijn broeders en zusters. Hoewel er
spot wordt gedreven met zijn dierenliefde, zijn er ook velen die
hem bewonderen om zijn compassie. Franciscus verzamelt al snel
verscheidene volgelingen om zich
heen. Uiteindelijk richt Franciscus
de kloosterorde Franciscanen op. In
1217 wordt deze orde officieel erkend door Paus Honorius III.

Preek voor vogels
Franciscus’ houding tegenover dieren komt mooi naar voren in het
onderstaande citaat dat aan hem
wordt toegeschreven: “Alle schepselen op aarde voelen als wij, streven naar geluk als wij... God wenst
dat wij de dieren bijstaan wanneer
ze hulp nodig hebben... We hebben
een hogere opdracht ze van dienst
te zijn wanneer ze ons nodig hebben ... Mensen die enig schepsel
Gods uitsluiten van hun compassie
en medelijden zullen op soortgelijke wijze handelen tegenover hun
medemensen.”
Naast Franciscus’ compassie voor
dieren is er de legende dat hij met
dieren kan praten. Zo zijn er verhalen over een preek van Franciscus voor een groep vogels. In plaats
van weg te vliegen, luisteren ze –
2018 jaargang 7 nummer 3

volgens het verhaal – aandachtig
naar zijn redevoering.
Nog beroemder is de legende over
een wolf, die de inwoners van het
dorp Gubbio voortdurend aanvalt.
Franciscus gaat het gesprek aan
met de wolf en laat hem beloven,
dat hij geen mensen meer zal aanvallen. In ruil hiervoor zullen de
bewoners van Gubbio hem iedere
dag te eten geven. De wolf gaat
akkoord met Franciscus’ voorstel
en de wolf en de dorpelingen leven
voortaan in vrede met elkaar.

Snel heilig
Enkele jaren voor zijn dood trekt
Franciscus zich terug in een klooster in Alvernia. Hier krijgt hij in
1224 de wondtekens van Christus
op zijn lichaam. Hij is dan al enige
tijd ziek, reumatisch en zo goed als
blind. Franciscus sterft op 3 oktober 1226, 44 jaar oud, nadat hij
vergiffenis heeft gevraagd aan zijn
lichaam, dat hij omwille van Christus zo weinig genoegens gunde.
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Alem
Na zijn dood wordt het lichaam van
Franciscus in een processie door de
stad gevoerd. Iedereen wil hem
zien en aanraken. Nog geen twee
jaar later, op 17 juli 1228, verklaart paus Gregorius IX Franciscus
heilig, voor een heilig verklaring
ongewoon snel.
Franciscus’ manier van leven stond
symbool voor een verandering in de
godsdienstbeleving in de Middeleeuwen. Jezus’ menselijkheid kwam
in deze periode steeds meer in de
belangstelling te staan. De manier
waarop Franciscus preekte, sprak
veel mensen aan en de verhalen
over de wonderen die Franciscus
verrichte tijdens zijn leven deden
overal de ronde. Met de heiligverklaring van Sint Franciscus gaf de
paus gehoor aan de roep van het
volk. Daarnaast was Sint Franciscus
goed voor het imago van de katholieke kerk, die in deze periode van
alle kanten onder druk stond.

de officiële leer beschreven, waardoor er een einde moet komen aan
de onrust. Het lezen van andere
levensbeschrijvingen werd verboden. Op Franciscus’ graf in Assisi
werd de San-Francesco-kerk gebouwd. Zeer in tegenspraak met
Franciscus’ manier van leven werd
deze kerk overdadig versierd met
afbeeldingen uit zijn leven door de
beste Italiaanse kunstenaars van
die tijd.
Sint Franciscus werd de hoofdpatroon van Italië en verschillende Italiaanse steden. Daarnaast is hij uiteraard patroon van de Franciscanen. En daar kwamen Werelddierendag en sinds 1979 ook beschermer
van het milieu en alle dieren bij.
Anneloes Klein-Horsman
www.geschiedenisbeleven.nl/franciscus-de-heilige-van-dierendag

Officieel heiligenleven
Na Franciscus’ dood ontstaat er onrust binnen zijn orde. Onder zijn
volgelingen ontstaat onenigheid
over de vraag hoe zij hun leven
moeten inrichten. Vooral het al
dan niet naleven van het armoede
ideaal staat ter discussie. Met de
heiligverklaring geeft de paus aan
de franciscaanse theoloog Bonaventura de opdracht tot het schrijven van het officiële heiligenleven
van Sint Franciscus. Hierin wordt
Franciscus tussen de Rivieren
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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:
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.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

Zondag 4 november is de volgende
doopzondag. De tijden zijn om
13.00, 13.45 en 14.30 uur.
Voorbereidend gesprek: 22 oktober. De avonden zijn in het parochiecentrum te Kerkdriel. U krijgt
hiervoor een uitnodiging.

Gedachteniskapel
De gedachteniskapel is elke dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Even een moment van stilte,
van rust en bezinning.
Een kaarsje branden.
U bent er welkom.

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom
vrijdag

28 sept

Eucharistieviering

Roland Putman

vrijdag
vrijdag

12 okt
26 okt

Oecumenische viering
Eucharistieviering

Marten Tel
Bertus Bus

vrijdag
Vrijdag

9 nov
23 nov

Oecumenische viering
Eucharistieviering

Marten Tel
Bertus Bus

vrijdag
maandag

7 dec
24 dec

Oecumenische viering
Kerstviering

Marten Tel
Marten Tel

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 13 oktober, 10 november en 8 december.
De vieringen in het Zonnelied beginnen om 19.00 uur.
Van harte welkom.
2018 jaargang 7 nummer 3
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Ammerzoden
We hebben afscheid moeten nemen van…
Op 21 juni 2018 overleed Henk
Schramade in de leeftijd van 88
jaar. Henk was getrouwd met Johanna en heeft gewoond in Epe
waar hun kinderen Ellen en Mark
zijn opgegroeid. Hij leidde daar al
snel een eigen garagebedrijf. Het
welzijn, het geluk en de zorg voor
zijn gezin stonden altijd voorop.
Twee jaar geleden zijn Henk en
Johanna vanwege afnemende gezondheid naar Ammerzoden verhuisd, dicht bij hun dochter en
haar gezin. Zijn laatste levensjaar
heeft Henk met liefdevolle verzorging in het Zonnelied doorgebracht. In het Zonnelied is zijn uitvaartdienst gehouden.
Op 30 juni 2018 overleed Jan Pasnagel in de leeftijd van 83 jaar.
Jan was getrouwd met Christa Verhoeven, vader van vijf kinderen en
opa van zes kleinkinderen waar hij
heel trots op was. Zij waren zijn
alles. Het beroep buschauffeur
heeft hij veertig jaar met veel plezier en toewijding gedaan. Sinds
2010 is hij gaan tobben met zijn
gezondheid. De avondwake voor
Jan was 5 juli in onze kerk en aansluitend vond de crematie plaats in
crematorium ‘De Maaslanden’ te
Nieuwkuijk.
Op 11 augustus 2018 overleed Henk
van Mil in de leeftijd van 87 jaar.
Henk was weduwnaar van Truus
Leenders waarmee hij bijna 60 jaar
Franciscus tussen de Rivieren

getrouwd was tot Truus eind december 2017 overleed. Henk was
vader van vier zonen waaraan hij
zijn muzikale creativiteit heeft
doorgegeven. Hij was opa van zes
kleinkinderen en op allemaal was
hij even trots. Met Truus deelde hij
twee hobby’s: jeu de boules en
bridgen. De uitvaartdienst werd
gehouden op vrijdag 17 augustus en
aansluitend vond de crematie
plaats in Rosmalen.
Dat zij allen rusten in vrede.

Er is een schakel die
de dood niet kan verbreken.
Liefde en herinnering
leven altijd voort.

Allerzielenviering
De Allerzielenviering is op zondag
28 oktober om 15.00 uur. Daarna is
er een stille tocht naar het kerkhof.

Rectificatie
De uitvaart van Peter Rademakers
werd niet gehouden, zoals in het
vorige parochieblad is vermeld, op
27 juni, maar op 27 februari. Excuses hiervoor.
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Ammerzoden
Kerkkoor
Het Ammerzodense Gemengd Koor
zal vanaf augustus 2018 de eucharistievieringen opluisteren vanaf
het priesterkoor. Daar moeten natuurlijk een aantal zaken voor geregeld worden. Zo moet er bijvoorbeeld gezorgd worden voor
goed meubilair voor de zangers en
de zangeressen.
De Contactgroep heeft daarvoor
overleg gehad met een plaatselijke
bedrijf dat daarvoor zou kunnen
zorgen. Zonder verdere voorwaarden kon dat!!!
Maandag 23 juli om 8.00 uur ’s morgens konden we de stoelen ophalen.
Pastoor Putman was speciaal naar
Ammerzoden gekomen om een
handje mee te helpen.
Sinds zondag 19 augustus zingt het
kerkkoor dus vanaf het priesterkoor. Pastoor Putman verwelkomde
ze hartelijk: ‘Dan sta ik hier niet
meer zo alleen!’
Op dit moment zijn er nog onderhandelingen gaande om het orgel
dat op het priesterkoor staat, weer
in goede conditie te krijgen. Dat
valt niet mee omdat de kosten erg
hoog lijken uit te vallen.
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Gedoopt
Gedoopt op 2 september 2018:
Isabella de Moor, dochtertje van
Johan de Moor en Annemarie Koppens, Jan Oomsstraat 2c, Ammerzoden.
Daan van Hemert, zoontje van Pieter van Hemert en Adrienne de
Rouw, Zwin 1B, Ammerzoden.
Fay van Dalen, dochtertje van
Glenn van Dalen en Manon Erkelens, Schepenland 65, Kerkdriel
Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven,
hopen en liefhebben.
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Mannenkoor Il Favorito bestaat 25 jaar
In november is het 25 jaar geleden
dat bij ons allen bekende dirigent
Chris van Wordragen het mannenkoor ‘Il Favorito’ heeft opgericht.

Het vierstemmig koor staat sinds
april van dit jaar onder leiding van
dirigent Everhard Zwart. Het zingt
licht klassieke nummers.

Dit jubileum wordt gevierd met een
concert op zondag 25 november in
de H. Willibrorduskerk te Ammerzoden.

Het concert begint om 14.00 uur en
de toegang is gratis. Na afloop zal
een kopje koffie in Partycentrum De
Weesboom gepresenteerd worden.

Gerarduskalender

Spreuken

De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar.

De spreuk van Cordaid is in september:

Op de pastorie van 8.00 tot 12.00
uur met uitzondering van woensdag.
Tel.: (073) 599 12 15.

“Het mooiste geschenk dat je kunt
krijgen, is een nieuwe dag om te
leven.”

Ook bij Henny Lieshout-van de
Griendt, De Haar 18, Ammerzoden,
(073) 599 22 30 of (06) 4061 3605.

In oktober:
“Als je vandaag iemand zonder glimlach ziet, geef dan die van jou.”

Franciscus tussen de Rivieren
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zaterdag 22 september
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel
Eucharistie RPutman
zondag 23 september
9.30 Alem
Gebed
9.30 Ammerzoden Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Eucharistie

werkgroep
BvBronkh
BvBronkh
RPutman

vrijdag 28 september
13.30 Zonnelied
Eucharistie RPutman
16.00 Lindeboom
Eucharistie RPutman
zaterdag 29 september
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
19.00 Velddriel
Eucharistie BBus
zondag 30 september
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Rossum Beuk Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Eucharistie

BBus
RPutman
RPutman
BBus

zaterdag 6 oktober
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
zondag 7 oktober
10.00 Alem

Eucharistie team

zaterdag 13 oktober
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
19.00 Zonnelied
Eucharistie BBus
zondag 14 oktober
9.30 Alem
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel
13.00 Velddriel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Doop

RPutman
BBus
BBus
RPutman
BBus

zaterdag 20 oktober
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
zondag 21 oktober
9.30 Ammerzoden
9.30 Rossum
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie
Gebed
Eucharistie
Eucharistie
Gebed

BBus
werkgroep
JVerhoeven
BBus
werkgroep

13.00 Kerkdriel

Doop

BBus

vrijdag 26 oktober
13.30 Zonnelied
Eucharistie BBus
16.00 Lindeboom
Eucharistie BBus
zaterdag 27 oktober
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
19.00 Velddriel
Eucharistie BBus
zondag 28 oktober
9.30 Alem
9.30 Ammerzoden
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie
WoCo
WoCo
Eucharistie

BBus
JVriesema
JVriesema
BBus

vrijdag 2 november - Allerzielen
15.00 Hedel kerkhof Grafzegen RPutman
19.00 Kerkdriel
Gebed
RPutman
19.00 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
19.00 Zaltbommel Gebed
BBus
zaterdag 3 november
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
zondag 4 november
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Velddriel
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
13.00 Ammerzoden Doop

BBus
RPutman
RPutman
BBus

zaterdag 10 november
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
19.00 Zonnelied
Eucharistie RPutman
zondag 11 november - Sint Maarten
9.30 Alem
Eucharistie BBus
9.30 Velddriel
Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
13.00 Alem
Doop
RPutman
13.00 Zaltbommel Doop
BBus
zaterdag 17 november
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
zondag 18 november
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Rossum
Gebed
werkgroep

9.30
11.00
11.00
13.00

Velddriel
Kerkdriel
Zaltbommel
Kerkdriel

Eucharistie
Eucharistie
Oecum
Doop

JVerhoeven
BBus
werkgroep
RPutman

vrijdag 23 november
13.30 Zonnelied
Eucharistie BBus
16.00 Lindeboom
Eucharistie BBus
zaterdag 24 november
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
19.00 Velddriel
Eucharistie BBus
zondag 25 november - Christus Koning
9.30 Alem
Gebed
werkgroep
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel
Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zaterdag 1 december
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
2 december - 1e zondag vd Advent
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel
Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie RPutman
zaterdag 8 dec - Maria Onb. Ontvangenis
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
19.00 Zonnelied
Eucharistie BBus
9 december - 2e zondag vd Advent
9.30 Alem
Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel
Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
13.00 Velddriel
Doop
RPutman
zaterdag 15 december
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
16 december - 3e zondag vd Advent
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Rossum
Gebed
werkgroep
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Gebed
werkgroep
13.00 Kerkdriel
Doop
BBus

zaterdag 22 december
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
19.00 Velddriel
Eucharistie BBus
23 december - 4e zondag vd Advent
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
maandag 24 december
17.30 Leyenstein
Eucharistie
17.30 Kerkdriel
Eucharistie
19.00 Velddriel
Eucharistie
19.30 Ammerzoden Eucharistie
19.30 Alem
Eucharistie
22.00 Zaltbommel Eucharistie
22.00 Kerkdriel
Eucharistie

BBus
RPutman
JVerhoeven
RPutman
BBus
BBus
RPutman

dinsdag 25 december - 1e Kerstdag
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Alem
Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
Kindje wiegen werkgroep
14.00 Kerkdriel
Kindje wiegen werkgroep
15.00 Velddriel
vrijdag 28 december - Onnozele kinderen
13.30 Zonnelied
Eucharistie RPutman
16.00 Lindeboom
Eucharistie RPutman
zaterdag 29 december
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
zondag 30 december - Heilige Familie
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel
Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

De website is altijd het meest actueel:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Hedel
H. Willibrordusgemeenschap
e-mail:
hedel@katholiekbommelerwaard.nl
IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel
secretariaat idem
intenties:
telefonisch opgeven bij Bets de
Goeij 073 – 5993595

Agenda
donderdag 18 okt
vrijdag
2 nov
donderdag 15 nov
donderdag 20 dec

15.00 uur: Eucharistie in De Munt, B. Bus
15.00 uur: grafzegening op het kerkhof, R. Putman
15.00 uur: Eucharistie in De Munt, R. Putman
15.00 uur: Eucharistie in De Munt, B. van Bronkhorst

Allerzielen
Op vrijdag 2 november 2018 zal pastoor Roland Putman om 15.00 uur de
graven zegenen op het kerkhof. U bent bij deze plechtigheid van harte
uitgenodigd.
Door de inzet en het enthousiasme van een aantal fanatieke vrijwilligers
ligt ons kerkhof er prachtig verzorgd bij. Na het sluiten van de kerk zijn
deze werkzaamheden gewoon doorgegaan. Wij zijn blij met de vrijwilligers die deze taak willen uitvoeren. Zeker in het groeiseizoen wordt veel
werk verzet. Heel veel dank daarvoor.

2018 jaargang 7 nummer 3
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Personalia
Wij hebben afscheid moeten nemen van:
Mieke van Helvoirt – van der Schoot,
echtgenote van Frans van Helvoirt,
moeder van Marieke en Moniek. Zij
overleed op 13 juli 2018 in de leeftijd van 61 jaar. De afscheidsdienst
met crematie heeft op 18 juli 2018
plaatsgevonden in crematorium
Maaslanden. Voor onze parochiegemeenschap was Mieke lector en
lid van de werkgroep gezinsvieringen. Wij danken haar voor deze inzet.
Henri Gibbon, echtgenoot van Clarina. Hij overleed op 24 augustus
2018 in de leeftijd van 61 jaar. In
de crematieplechtigheid is afscheid
genomen van Henri.
Allegonda Anna Josephina Theresia Becks – Giller, weduwe van
Hendrikus Antonius Becks. Zij overleed op 27 augustus 2018 in de leeftijd van 89 jaar. De begrafenis (bijzetting bij haar man) heeft plaatsgevonden op 31 augustus 2018 op de
RK begraafplaats in Hedel.
Wij wensen de nabestaanden veel
kracht en sterkte toe.

Franciscus tussen de Rivieren
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Kerkdriel
Spreekuren

H. Martinuskerk
Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
tel (0418) 631215/(0418) 631216
e-mail:
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

Intentie spreekuur
Elke woensdag
van 9.30 tot 11.30 uur

Kerkhof commissie

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel
secretariaat idem
intenties idem
spreekuur voor intenties of vragen over het kerkhof op woensdagochtend van 9.30 - 11.30 uur

Elke woensdag
van 10.00 tot 11.00 uur

Thuiscommunie
Wanneer u graag thuis de communie wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken op:
Dinsdag en Donderdagmorgen en
tijdens het intentie-spreekuur.

Overleden

Gedoopt

Nicole Kooijman-Germanus (64)
Annie van der Sluijs-Ackermans (86)
Hans van Oers (78)
Chris van Osch (84)
Adriana van der Zalm-Timmermans (75)
Lambertus van Heesch (78)
Anna van Osch-van den Boomen (85)
Allegonda de Korte-van Heumen (66)
Marco van Engelen (55)
Lambertus Nouwens (66)
An de Cocq van Delwijnen-van Engelen (89)
Peter Lowes (71)
Jozef van Oss (82)
Antonius Schippers (88)
Gerard Verhoeven (83)
Johannis van Boggelen (53)
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juni:
Sanne en Jens Dings
Koen en Max van Hezik
Leroy Verhoeven
Esmée Broekmeulen

15




juli
Vajèn Burg
Ravi van den Berg
Rosenna Damen

19




augustus
Ruben Bosters
Elynn van Zijderveld
Tess Stoof

Mogen zij rusten in vrede.
2018 jaargang 7 nummer 3
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Kleding inzameling

Wereldmissiemaand

Op 24 oktober en 25 oktober wordt
de kledinginzameling voor Mensen
in Nood gehouden.

De maand oktober is van oudsher
Wereld Missie Maand, de tijd waarin Missio aandacht vraagt voor de
jonge kerken in de derde wereld.

Woensdag van 19.00 tot 21.00 uur
en donderdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur kunt u uw kleding inleveren op het parochiecentrum, Hertog Arnoldstraat 57b. Kijk uw kasten alvast na - Mensen in Nood kan
met wat u niet meer gebruikt veel
goed werk doen.
Let wel donderdag na 12.00 uur is
de inzameling gesloten.

Miva-collecte
De collecte voor Missie Verkeersmiddelen Actie vond plaats op 25
en 26 augustus. Tijdens de vakantie hebben velen van u heel wat kilometers gereden, gevlogen of gevaren. Ook Miva wil dit mogelijk
maken maar met een ander doel.
Zij wil de pioniers die zich inzetten
voor de minder bedeelden in de
samenleving in beweging houden
en voorzien van vervoer- en communicatiemiddelen. De actie van
dit jaar was bestemd voor pioniers
die werkzaam zijn in moeilijk bereikbare gebieden in Zimbabwe. De
opbrengst voor dit doel was
€ 108,60 waarvan € 77,60 in de
Martinuskerk en € 31,- in de Leyenstein. Bedankt goede gevers.
Misschien vergeten?
NL42 INGB 0000 0029 50
tnv. Miva te ’s-Hertogenbosch.
Franciscus tussen de Rivieren

Op Missiezondag houden parochies
wereldwijd een collecte. Het is de
dag van solidariteit met de zusterkerken. De opbrengst is bestemd
voor opleiding van priesters en
vrijwilligers, hulp aan kinderen in
nood, parochie opbouw etc.
Ook in onze kerk vieren we 20 en
21 oktober missiezondag. Meer
hierover kunt u lezen in dit blad.

Eerste H. Communie
Het lijkt nog zo ver weg maar toch
wordt er door de werkgroep al nagedacht over dit feestelijk gebeuren.
Bij het schrijven van dit blad is er
nog geen datum vastgesteld. Wel
zullen er twee vieringen op een
dag plaatsvinden. Alle ouders krijgen een aanmeldingsbrief om hun
kind op te geven.
De werkgroep hoopt op een mooie,
feestelijke dag en gaat daar haar
best voor doen.
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Wat de koster
ongezien doet

Mariakalender
Als vanouds is de Mariakalender
van 2019 voorzien van een prachtig
schild. Dit jaar is gekozen voor een
paneel met daarop de afbeelding
van Maria met Kind en twee engelen, geschilderd door Filippo Lippi
omstreeks 1460-1465 in Florence.
Op het kalenderblok vindt u de tijden van zonsopgang en -ondergang,
de zomer- en wintertijd, spreuken
van de dag, kerkelijke en burgerlijke feestdagen, verjaardagen van
de Koninklijke familie. Op de achterzijde staan, als gebruikelijk tal
van lezenswaardige, praktische, interessante en grappige teksten.

Zondagmorgen na de viering als iedereen naar huis is, kun je onze
koster nog druk bezig zien met het
verzamelen van de liturgieblaadjes
en deze in de papiercontainer
doen. De achtergelaten weekendblaadjes worden terug in de bakjes
gelegd, de kaarsen gedoofd, het altaar opgeruimd. Als het doopzondag is, zet hij alles hiervoor klaar.
Dan pas worden de deuren gesloten
en kan ook hij naar huis. Door de
week is hij present bij de dagelijkse vieringen en alle uitvaarten.
Vrijwillig koster zijn. Goed om
eens over na te denken wat achter
de schermen ongezien gebeurd om
samen kerk te kunnen zijn.
Chapeau voor de koster !!!

U kunt de kalender bestellen door
op de inschrijflijst achter in de
kerk uw naam te noteren, de kalender wordt dan medio november
thuisbezorgd.
Mariakalender 2019 is te bestellen,
voor € 9,95. Telefonisch bestellen
of ophalen kan bij: Riet Corten tel:
(0418) 631677 of bij Maria de Groot
tel: (0418) 631678.
De overwaarde van de kalenders
van 2018 was € 72,90. Dit bedrag is
overgemaakt naar de Voedselbank
Bommelerwaard.
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Rozenkransgebed
In de maand oktober, Mariamaand,
wordt elke dinsdag het rozenhoedje gebeden in de Mariakapel, aanvang 18.30 uur.
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Allerzielen 2 november

Vakantie voorbij

Het is de dag waarop we al onze
overleden dierbaren van het afgelopen jaar herdenken in een plechtige viering. Een naam wordt genoemd, een kaars ontstoken.

We kunnen terugkijken op een
zonnige zomer- en vakantietijd. Nu
mogen we onze schouders weer
onder het vrijwilligerswerk zetten.
In de afgelopen maanden hebben
we voldoende energie opgedaan,
getuige dit reisverslag.

Aan de nabestaanden voor wiens
dierbare een kerkelijk afscheid
heeft plaats gevonden, wordt het
gedachtenis kruisje uitgereikt. Het
is als symbool verbonden aan uitvaart, avondwake of kerkelijk afscheid in het crematorium.
Wanneer dit niet heeft plaats gevonden wordt alleen de naam genoemd van de overledene en een
kaars ontstoken.
Alle nabestaanden worden voor deze viering persoonlijk uitgenodigd
welke uitnodiging gericht wordt
aan de aan ons opgegeven contactpersoon of aan de voor zover ons
bekend, de familie van de overledene.
werkgroep nabestaanden

Reisimpressie uit Riga
Geïnspireerd door onze vorige pastor Stefan Schrevers, hebben wij
onlangs Estland en Letland bezocht. Met Litouwen vormen zij
samen de Baltische staten, gelegen
tussen de Oostzee en Rusland. Na
de 1e Wereldoorlog in 1918 werden
ze onafhankelijk, maar in de afgelopen eeuw opnieuw bezet door
nazi- Duitsland en de Sovjet-Unie.
Deze kleine landen delen een roerige recente geschiedenis met Jodenvervolgingen, gedwongen volksverhuizingen en communistische
overheersing. Door de Zingende
Revolutie en de Perestroika politiek van Gorbatsjov, hebben deze
landen in 1991 pas opnieuw de
vrijheid gekregen.
Aanleiding genoeg om er eens een
kijkje te nemen tijdens een 8daagse autorondreis. In de Middeleeuwen waren de steden Tallin,
Riga en Vilnius als Hanzesteden ook
met Nederland verbonden. De handel bracht veel welvaart en voorspoed, zoals bij ons de Gouden
Eeuw. De bouwkunst laat nog veel
zien van dit glorieuze verleden en

Franciscus tussen de Rivieren
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Kerkdriel
vormt in combinatie met de huidige welvaart, veel bezienswaardigs
voor de hedendaagse toerist. Vanwege de betrekkelijk dunne bevolkingsdichtheid, biedt het prachtige
landschap veel rust en ruimte.
Met dank aan Stefan, hebben wij
twee nachten mogen logeren in Riga. In de oude binnenstad bevindt
zich een katholiek, op het jonge
gezin gericht, vormingscentrum,
genaamd Sv. Gimenes Maja (Huis
van de Heilige Familie). Stefan
heeft met anderen, veel bijgedragen aan dit mooie project. Vanuit
dit centrum worden ook radiouitzendingen verzorgd, zodat ook elders in het land men hiervan kennis
kan nemen.

ga. Slapen doen ze bij mensen en
instellingen die de vrede een goed
hart toedragen. In Nederland, waren ze eind januari en vonden de
mensen bij ons enorm aardig, gastvrij en fiets-minded. Ook keken ze
hun ogen uit naar onze dubbeldeksfietsenstallingen, bakfietsen en
mooie fietspaden.
Zie ook: www.tandemforpeace.com

Koning op bezoek
Omdat Estland en Letland dit jaar
hun 100-jarige onafhankelijkheid
vieren, vond toevallig in dezelfde
week het staatsbezoek van koning
Willem Alexander plaats. Helaas
die hebben we niet gezien, maar
wel een fietsend stel op een tandem met een éénwielig aanhangwagentje. Het waren een Portugese vader en dochter die al fietsend
door Europa, van de West- naar de
Noordkaap, aandacht vroegen voor
de ‘Wereldvrede’. Voor dit nobele
doel is de ‘Tandem for Peace’ vorig
jaar vertrokken vanuit Portugal
naar de Noordkaap. Een giga-tocht
van dertienduizend kilometer. Wij
kwamen deze ‘helden’ tegen in Ri2018 jaargang 7 nummer 3

De fietsers voor de vrede
Manuel en Barbara met rendiergewei
en onze reisgenoten

Prachtige ervaring
Hoewel de lonen in de Baltische
landen nog ver onder ons niveau
liggen, zijn dit moderne en dynamische landen met gevoel voor hun
verleden. Bovendien krijg je de indruk dat men blij is met de vrije
samenleving waarin ook het geloof
weer kan opbloeien.
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Rossum
Contactgroep

HH. Martinus en
Barbara gemeenschap
Rossum e.o.

Onze contactgroep blijft bestaan.
Als u vragen heeft op kerkelijk gebied kunt u altijd bij een van ons
terecht.

Correspondentie adres:
Koninginnelaan 39,
5328 CH Rossum
Telefoon: 0418- 512340
rossum@katholiekbommelerwaard.nl

Bij Bertha van Doorn (0418) 51 23 40
of bij Marleen van Lamoen (0418)
66 24 46.

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

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

Vieringen
Zondag 23 sep

10.00 uur

Zondag 30 sep

9.30 uur

Vrijdag 5 okt
Maandag 8 okt

11.00 uur
14.30 uur

Zondag 21 okt

9.30 uur

Vrijdag 2 nov
Maandag 12 nov

11.00 uur
14.30 uur

Zondag 18 nov

9.30 uur

Zondag

2 dec

10.00 uur

Maandag 10 dec
Zondag 16 dec

14.00 uur
9.30 uur

Franciscus tussen de Rivieren

Oecumenische dienst in de protestantse
Kerk i.v.m. de Vredesweek
Eucharistieviering door Pastor R. Putman
in de Beuk
Dienst in de Vaste Burcht
Dienst voor ouderen waarna gezellig
samenzijn met bingo
Gebedsviering in de Beuk
Dienst in de Vaste Burcht
Dienst voor ouderen waarna gezellig
samenzijn met bingo
Gebedsdienst in de Beuk J. Vriesema
Oecumenische Adventsviering in de
Protestantse kerk
Kerstviering voor ouderen in de Beuk
Gebedsviering in de Beuk J. Vriesema

bladzijde 33

2018 jaargang 7 nummer 3

Rossum
De kliederkerk, een uitdaging voor klein en groot
Jarenlang heeft de Werkgroep Oecumene in de maand oktober een
agapè-viering georganiseerd, maar
we kregen steeds meer het gevoel
dat we aan iets nieuws toe waren.
En dat nieuwe heet ‘kliederkerk’.
Kerk en kliederen lijken niet zoveel
met elkaar te maken te hebben,
maar we willen graag het tegendeel bewijzen.

hebben. En dat alles natuurlijk in
een wat ongedwongen sfeer.
Het derde gedeelte is een bescheiden maaltijd (waarschijnlijk soep
met een broodje), met de gelegenheid om even na te praten. In elk
geval zal dan aan de (groot)ouders
de vraag gesteld worden of dit initiatief een vervolg zou moeten
krijgen.

Kliederkerk is niet helemaal nieuw,
het bestaat al op een aantal plaatsen. Het gaat om een oecumenisch
samen komen van (jonge) kinderen
en hun ouders en/of grootouders,
waarbij de kinderen centraal
staan. De bijeenkomst vindt niet in
een kerkgebouw plaats, maar in
een zaaltje - in ons geval in de
Nieuwhof - en bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is,
dat de kinderen vanuit het thema
van de bijeenkomst, meestal een
bijbelverhaal, iets creatiefs gaan
doen. Knippen, plakken, tekenen,
kleuren, in beginsel is alles mogelijk, zelfs kliederen. Daar hebben
ze dan een half uur voor en de ouders mogen hen natuurlijk helpen.

De eerste kliederkerk zal plaatsvinden op zondag 7 oktober om
16.00 uur in de Nieuwhof. Rond
17.30 uur sluiten we dan de bijeenkomst af.

In dezelfde ruimte vindt daarna
een korte viering (maximaal een
half uur) plaats. Het bijbelverhaal
wordt gelezen, er wordt gezongen
of geluisterd naar muziek, de kinderen kunnen bidden met hun eigen woorden en natuurlijk kijken
we naar wat de kinderen gemaakt
2018 jaargang 7 nummer 3

We mikken allereerst op kinderen
van de basisschoolleeftijd, maar
jongere en oudere kinderen kunnen
gerust meekomen. We gaan er wel
van uit dat er per gezin tenminste
één ouder of grootouder meekomt.
Verder is iedereen welkom en aan
deelname zijn verder geen kosten
verbonden.
De start van de kliederkerk-bijeenkomsten betekent wel dat de agapè-vieringen geen doorgang meer
zullen vinden. In de afgelopen jaren hebben we hele mooie vieringen gehad, maar we hadden als
werkgroep het gevoel, dat we
steeds dezelfde trouwe groep gemeenteleden en parochianen bereikten. De kliederkerk richt zich
op ouders en kinderen, een groep
die in onze kerk te weinig aan bod
komt. We hopen dat de kliederkerk

bladzijde 34

Franciscus tussen de Rivieren

Rossum

hen op een kindvriendelijke manier
duidelijk kan maken wat de kerk
de moeite waard maakt.
We hopen natuurlijk op een grote
belangstelling, maar de naam kliederkerk maakt iedereen hopelijk al
een beetje nieuwsgierig. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk,
maar kan handig zijn in verband
met de organisatie.

Franciscus tussen de Rivieren

Bel dan even naar: Ad van Lamoen,
tel.: (0418) 66 24 46.
De kliederkerk-bijeenkomst wordt
georganiseerd door het Oecumenisch Overleg Rossum, Hurwenen,
Heerewaarden. Van harte welkom!
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Let op! Extra viering

Oecumenische vieringen

Op zondag 30 september om 9.30
uur komt pastor R. Putman bij ons
in de Beuk een Eucharistieviering
houden. Dit is een extra dienst
voor ons. Wij vinden het fijn om
dan samen Eucharistie te kunnen
vieren. Wij hopen dat velen van U
hierbij aanwezig zijn.

Op zondag 23 september is er een
Oecumenische viering om 10.00 uur
in de protestantse kerk, in verband
met de Vredesweek.

Jubileum

Op 2 december is er om 10.00 uur
een Oecumenische Adventsviering
ook in deze kerk. In beide vieringen zal Jos Vriesema mee voorgaan. U bent bij deze vieringen van
harte uitgenodigd.

Op 9 september vierde het echtpaar Gerard en Mien Vervoort hun
60-jarig huwelijksjubileum. Wij als
Katholieke Gemeenschap in Rossum
en Hurwenen e.o. feliciteren Gerard en Mien van harte met dit jubileum en wensen hen nog vele gelukkige en gezegende jaren toe.

Vieringen - Vaste Burcht
Iedere eerste vrijdag van de maand
wordt er om 11.00 uur een viering
gehouden in de Uitkijk van de Vaste Burcht. Dit is altijd een Eucharistieviering door de pastores Putman of Bus.
De laatste maanden worden die
vieringen minder bezocht, (misschien door de warmte). Het zou
fijn zijn als er meer mensen van de
Vaste Burcht of uit het dorp aan
deze dienst deel gaan nemen. Voor
de pastores ook fijner, want het
zou jammer zijn als het vanwege
onvoldoende deelname zou moeten
stoppen. Iedereen is van harte
welkom.
2018 jaargang 7 nummer 3

Kerstviering voor ouderen
Evenals vorige jaren houden we
weer onze kerstviering in de Beuk.
Deze vindt plaats maandag 10 december om 14.00 uur.
Het zal zeker weer een mooie
warme viering worden waar u van
harte bij bent uitgenodigd. Mensen
die graag komen en geen vervoer
hebben kunnen bellen naar Marleen: (0418) 66 24 46.
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Overleden

H. Martinuskerk

Marleen Baars- van Beurden, 57 jaar
Overleden op 8 maart 2018. Er is
een kerkelijke uitvaart geweest in
de St. Martinuskerk van Velddriel.

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

Joke van Herwijnen–van Beers, 84 jaar
Overleden op 16 maart 2018. Er is
een kerkelijke uitvaart geweest in
de St. Martinuskerk van Velddriel.
Gert van Herwijnen, 81 jaar
Overleden op 5 augustus 2018.
Alfons Verhoeven, 86 jaar
Overleden op 5 augustus 2018.

Bijzondere data
Zaterdag 22 september 19.00 uur
Eucharistieviering pr. R. Putman
Zaterdag 29 september 19.00 uur
Eucharistieviering met pr.B. Bus en
gemengd koor
Zondag 7 oktober om 10.00 uur
Franciscusviering in Alem met o.a.
Martinus Kids
Vrijdag 2 november 19.00 uur
Allerzielenviering pr. J. Verhoeven
en gemengd koor
Zondag 4 november 9.30 uur
Eucharistieviering pr. R. Putman en
gemengd koor. Aansluitend inloopuurtje.

Adriaan van Kessel, 89 jaar
Geboren op 13 september 1928 en
overleden op 25 augustus 2018. Na
de avondwake en uitvaart in de St.
Martinuskerk is hij begraven op het
kerkhof aldaar.
We wensen de nabestaanden veel
kracht en steun en Gods Zegen
voor de toekomst.

Gedoopt
En opgenomen in onze parochie op
10 juni:
• Jayliana van Os
9 juni 2017, Kerkdriel
• Sophie Versluis
09-01-2018, Tuil
• Milan van den Bighelaar
10 februari 2018, Velddriel
De ouders en familie van harte gefeliciteerd met de dopeling en
Gods Zegen voor de toekomst!
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Velddriel
Nieuwe verlichting in
gedenkboom Velddriel
Net als voorgaande jaren zal de
gedenkboom van 9 december 2018
tot en met 7 januari 2019 op het
Pastoor Dingsplein staan te Velddriel.
De verlichting van de gedenkboom
zal op zondag 9 december na de
eucharistieviering van 9.30 uur
worden ontstoken. Dit jaar zal de
gedenkboom voorzien zijn van
nieuwe energiezuinige verlichting.
Het geldbedrag voor deze verlichting is begin dit jaar door de vele
stemmen van de leden van de Rabobank tijdens de Rabobank Clubkas Campagne bijeen gebracht.
Aansluitend gaan we genieten van
een lekker kopje koffie of thee in
de pastorie.
Iedereen is welkom om zijn of haar
kerstgedachte, gedicht, bedankje,
knuffel, speciale wens of een foto
van een dierbaar persoon, of wellicht van een huisdier, in de boom
op te hangen.
Deelname is GRATIS en u hoeft zich
niet aan te melden.
De ‘Gedenkboom’ is een initiatief
van Stiching Dorpsraad Velddriel
en wordt mede mogelijk gemaakt
door verschillende sponsoren.
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Allerzielenviering
2 november om 19.00 uur
Met de allerzielenviering worden
de overledenen herdacht van het
afgelopen jaar. Het jaar loopt van
begin november 2017 tot 1 november 2018. De eucharistieviering
voorgegaan door pr. Jo Verhoeven
begint om 19.00 uur en het gemengd koor zal de viering muzikaal
omlijsten.
Nabestaanden krijgen binnenkort
een uitnodiging om bij deze viering
aanwezig te zijn. Iedereen is van
harte welkom. Tijdens de viering
wordt er een herdenkingsprentje
uitgereikt met alle overledenen erop van het afgelopen jaar.
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Velddriel
Workshop ‘Iedereen kan schilderen’
Eén keer per maand op donderdag.
Vanaf donderdag 20 september
2018 gaat één keer per maand de
workshops ‘Iedereen kan schilderen’ weer van start in het Servicepunt, Voorstraat 102 te Velddriel.
In een kleine groep maak je onder
begeleiding
van
Jan-Willem
Kreemers en Maria van den Bighelaar van een leeg doek een prachtig kunstwerk. Je hoeft dus geen
ervaring te hebben. Je kunt kiezen
uit meerdere afbeeldingen en indien gewenst wordt het doek voorgetekend.
’s Middags van 15.00 tot 17.00 uur
is er vrij schilderen op een doek
van 30 x 40 cm. Voor dit tijdstip is
gekozen zodat kinderen na schooltijd kunnen aansluiten. De toegang
is GRATIS er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de materiaalkosten. Voor de volwassenen zijn
deze € 7,50 en voor kinderen
€ 2,50.
In de avond wordt er geschilderd
met een vooraf bepaald thema: We
hebben al ‘Dikke dames’, ‘Vrolijke
Dieren’ en bloemen geschilderd.
De aanvang is om 19.30 uur; de
deur is open vanaf 19.00 uur. Het
schilderen is op een doek van 40 x
50 cm. Tijdens deze workshop is er
natuurlijk tijd voor een gezellig
praatje en staat de koffie en thee
klaar. De prijs voor het thema
schilderen is € 15,00 per persoon.
Franciscus tussen de Rivieren

Hier is een hapje en een drankje
bij de prijs inbegrepen.
Kom gezellig samen met je vriendin, zus, moeder, oma naar het
servicepunt. Mannen zijn natuurlijk
ook welkom. Aanmelden per email: Info@dorpsraadvelddriel.nl of
via de facebookpagina van de
dorpsraad.

Opbrengst MIVA-actie 2018
De opbrengst van de afgelopen Missie Verkeersmiddelen Actie voor
vervoer van missionarissen, veldwerkers en missionaire werkenden,
heeft in onze parochie € 80,- opgebracht. De collecte werd gehouden
in het laatste weekend van augustus.
Namens de Miva allen hartelijk
dank voor uw bijdrage!
Werkgroep M.O.V.
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk
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Velddriel

Familievieringen
Wij hebben m.i.v. dit seizoen de naam
gezinsvieringen veranderd in familievieringen.
Op zondag 9 september jl. zijn we
weer van start gegaan met de maandelijkse familievieringen.
Zondag 7 oktober: De eerstvolgende
viering is de Franciscusviering. Dit is
een viering voor alle parochianen uit
onze Bommelerwaardse Heilige Franciscusparochie. Deze zal plaatsvinden in
de H. Hubertuskerk te Alem op zondag
7 oktober om 10.00 uur. Het kinderkoor
Do-re-mi uit Kerkdriel en de Martinuskids uit Velddriel zorgen voor de muzikale omlijsting.
Zondag 11 november: Op zondag om
9.30 uur familieviering in de St. Martinuskerk te Velddriel. Het thema van
deze viering is nog niet bekend.
Graag tot ziens.
Werkgroep familievieringen
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Zaltbommel
H. Martinuskerk

Gedoopt

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail:
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

Door het sacrament van het Doopsel is lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

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

Gedoopt op 8 juli 2018 (geboren 31
december 2017). Zoon van Boy Lever en Melissa Heesbeen.

Djevani Lever

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

Overledenen
Greetje Straatman, weduwe van Jo
Vinck, geboren 7 mei 1929 in Zaltbommel, overleden 17 juni 2018 in
Zaltbommel. Haar uitvaart was op
22 juni in de Sint Martinuskerk
waarna zij is begraven op het R.K.
Kerkhof aan de De Virieusingel.
Janus Damen, weduwnaar van
Dorothea Lorsé, geboren op 31 oktober 1928 in Mourik, overleden 26
juni 2018 in Zaltbommel. Zijn uitvaart was op 2 juli in de Sint Martinuskerk in Zaltbommel waarna jok
is begraven op het R.K. kerkhof aan
de De Virieusingel.

Franciscus tussen de Rivieren
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Zaltbommel
pen. Zoals gezegd was Patrick een
leraar in hart en nieren. Dat heeft
hij altijd gedaan, professioneel,
maar ook nog als vrijwilligerswerk:
overdracht van kennis aanbieden
en mensen daarmee helpen, zoals
met migranten en vluchtelingen.

In memoriam
Diaken Patrick Flo
In de vroege ochtend van 11 augustus, het feest van St. Clara van Assisi, overleed aan de gevolgen van
een slopende ziekte mijn dierbare
vriend Patrick Flo. Hij werd slechts
67 jaar.
Hoewel hij in Antwerpen woonde
was hij via mij met de StMartinusparochie in Zaltbommel
verbonden. Na het vertrek van pastoor Jos van Zeelst heeft hij in
Zaltbommel op verzoek van de pastoor een aantal jaren het sacrament van de Doop toegediend. Patrick was docent Nederlands op een
humaniora (middelbare school) en
lesgeven was zijn lust en zijn leven.
Ongeveer 20 jaar geleden is hij
theologie gaan studeren. Hij zag de
nood in de kerk aan priesters en
voorgangers. Op de eerste zondag
van de advent 2003 werd hij tot diaken gewijd door Mgr. Paul van den
Berghe, de bisschop van Antwer2018 jaargang 7 nummer 3

Daarnaast stond hij voor iedereen
klaar die zijn hulp nodig had. Hij
bezocht zieken, eenzamen en bejaarden. Hij was tot het laatste
moment bekommerd om een oudleerling die in de gevangenis zit. In
zijn bezielde preken hield hij de
mensen voor dat het in de bijbel
over een bevrijdende God gaat,
geen boeman! Een bevrijdende God
die ons ook leert te delen.
Bij zijn uitvaart werd o.a. het verhaal van de brooddeling (Marcus 6,
34 – 44) gelezen. Deze tekst had
Patrick zelf uitgekozen. Patrick
wilde het evangelie ‘uitdelen’. “‘t
Is het levend brood,” zei hij. “‘t Is
eigenlijk het leven van Christus, als
je dat doet wordt het nog meer.”
Zo was Patrick tot op het laatste
toe: je talenten geven en delen,
tot zegen van anderen.’ Ook delen
voor een geloofwaardige kerk, een
open kerk, een oecumenische kerk,
een kerk die durft te kiezen voor
de armsten en kleinsten, voor hen
die achterop raken.
Patrick mag nu ervaren wat die bevrijding van God betekent en wat
die zegen van Hem inhoudt.
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Zaltbommel
Bijzondere vieringen

Verhuizing pastor B. Bus

De maandelijkse Seniorenvieringen
zijn op de eerste woensdag van de
maand om 14.30 uur in het parochiecentrum: 3 oktober, 7 november en 5 december. Na de viering is
er gezellig samenzijn. Wilt u daar
ook naar toe komen, even een telefoontje naar Tiny 0418-514262 of
06-30983236. Wij kunnen u halen
en weer thuis brengen.

Op 1 augustus 2018 is pastor Bertus
Bus verhuisd van het Kapucijnenklooster in Den Bosch naar Oliestraat 26a in Zaltbommel. Nadat
eerst het appartement is opgeknapt en schoongemaakt, kwam de
verhuiswagen voorrijden met de
nodige boeken en huisraad, met
een temperatuur van meer dan 30
graden. Dat was wel zweten.

In het zorghuis ‘De wielewaal’ is er
op de derde dinsdag van de maand
om 16.00 uur een Eucharistieviering: 18 september, 16 oktober, 21
november. Ook bewoners van ‘Het
Schootsveld en ‘De Nijehof’ en andere parochianen zijn daarbij van
harte welkom.

Ik mag wel zeggen dat hij daar nu
woont in alle tevredenheid. Wij
wensen hem vele gelukkige jaren
toe in Zaltbommel. Bedankt allemaal die mee hebben gewerkt dit
mogelijk te maken.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is
in zorghuis ‘De wielewaal’ in zaal
‘Bommel-in’ 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.

Zijn adres is:
Oliestraat 26a, 5301 BB Zaltbommel
Tel. 0418-512215 / 06-22847776

De meditatieve viering ‘Op Adem
komen’ houdt op de eerste zondag
van de maand een viering in de
kerk, en wel op 7 oktober, 4 november en 2 december. Iedereen is
daarbij van harte welkom. Na de
viering kan er nagepraat worden
onder het genot van een kopje koffie of thee.

Franciscus tussen de Rivieren
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Zaltbommel
Allerzielen
Zondag 28 oktober is er om 15.00
uur een gebedsdienst op ons kerkhof aan de De Virieusingel. We zullen dan speciaal onze overledenen
gedenken die ons tussen 2 november 2017 en 28 oktober 2018 overleden zijn. Op vrijdagavond 2 november om 19.00 uur is er een viering in de St. Martinuskerk aan de
Oliestraat, ook dan zullen we die
overledenen speciaal herdenken.

Koffie-uurtje
Iedere eerste dinsdagmorgen van
de maand is er in het parochiecentrum een koffie-uurtje. U bent
welkom vanaf 10.00 uur tot ca.
11.30 uur. Gezellig even samenzijn
en de dingen van alle dag bespreken. Iedereen is natuurlijk weer
van harte welkom, breng gerust
iemand mee. Het is niet alleen
voor ouderen maar ook de jongeren
onder u zijn welkom.

studeerd te hebben. Heeft u tijd
en zin om onze groep te versterken
meld u dan aan bij Sjaak van Overdam telefoonnummer 06-23715965
of bij Tiny 06-30983236

Om alvast in uw agenda
te zetten
De seniorenkerstviering is op 23
december om 14.30 uur in de Sint
Martinuskerk. Franciscus Vocalis zal
de zang verzorgen.
De Volkskerstzang is op zaterdagavond 15 december om 19.00 uur.
Koorschool Senta, Harmoniekapel
De Karel en op het orgel An van
Tuijl zullen hun medewerking verlenen.
Het interkerkelijk koor Eljakim
verzorgt op 16 december om 20.00
uur een Kerst-Sing-In in de Sint
Martinuskerk.

Vrijwilligers gevraagd

Kerstboom

Kerk-openstelling op de
zaterdagmiddag in de zomer

Voor de kerst van 2018 zijn we nog
op zoek naar twee mooie kerstbomen, voor de St. Martinuskerk te
Zaltbommel. Heeft u een overtollige boom in de tuin dan horen wij
dat graag.

Van 1 april tot eind oktober is onze
kerk iedere zaterdagmiddag open
van 13.30 tot 16.30 uur. Daar zijn
vrijwilligers voor nodig om toezicht
te houden en gasten die komen kijken te woord te staan. Twee mensen per middag, van 13.30 tot
15.00 uur en van 15.00 uur tot
16.30 uur. U hoeft er niet voor ge2018 jaargang 7 nummer 3

Belt u dan even naar Martien van
Iersel, (0418) 513648. Wij komen
dan even bij u kijken en maken een
verdere planning.
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Zaltbommel
Dameskoor Lavande 12½ jaar!
Als trotse dirigente van dameskoor
Lavande schrijf ik graag een stukje
over dit gezellige koor. Al sinds we
in Rossum begonnen, in april 2006,
mag ik ‘mijn’ dames helpen om tegelijk te beginnen en te eindigen
en daar tussenin zo mooi mogelijk
te zingen. Het enthousiasme is heel
groot en het is dan ook steeds ontzettend leuk om met hen te repeteren en ‘op te treden’.
In de beginjaren werden we begeleid op keyboard, maar later zijn
met de tijd meegegaan en hebben
we een laptop aangeschaft, waarop
we de instrumentale muziek van
onze liedjes hebben! We luisteren
desgewenst, vieringen in de kerk
op en zingen één à twee keer per
jaar een dienst in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis.
Naast het religieuze repertoire,
zingen we ook hedendaagse Nederlands- en Engelstalige popmuziek
en gezellige Hollandse meezingers.
We hebben voor elke gelegenheid
waar we gaan zingen wel iets! Zoals b.v. voor Koningsdag in Zorgcentrum de Vaste Burcht in Rossum. Een familiedag in Maasbree,
het Kerstconcert met fanfare La
Harpe in Velddriel, waaraan we
ook dit jaar weer onze medewerking verlenen. Het succes van het
kunnen blijven bestaan, zit hem
vooral in de inzet van de leden!
Wat dat betreft zit dat bij Lavande
Franciscus tussen de Rivieren

wel goed! Alten: Jacky, Ans, Jozien
en Wilma. Sopranen: Theadoor,
Heidi, Caroline, Yvette, Marian,
Marion, Diny, Jolanda en May. Een
heel divers clubje maar o zo gezellig!!
Op 28 oktober vieren wij ons 12½jarig jubileum. We willen deze dag
passend beginnen waar we begonnen zijn; In de Kerk om 11.00 uur
zingen we in de Eucharistieviering
in de Sint Martinuskerk in Zaltbommel, waarin onze grootste fan,
pastor Bertus Bus voor zal gaan!
Conny van Mook

De Gerarduskalender
De Gerarduskalender is er weer uitgebracht door Klooster Wittem.
Het is een scheurkalender met elke
dag op de voorkant een spreuk die
opbeurt of je aanzet tot nadenken.
Aan de achterkant staan afwisselend wat grappen, wetenswaardigheden, gedichtjes of puzzels.
Deze kalender is verkrijgbaar bij
Liane van Iersel - van de Wiel, Fazantstraat 24, Zaltbommel. tel.
0418 - 513648.
De prijs € 7,25
In de stad Zaltbommel brengen we
de kalender thuis.
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Kinderpagina’s

Franciscus en de vogels
Op een dag trok Franciscus samen
met enkele broeders door het dal
van Spoleto. Ze kwamen bij een
plek waar veel vogels graantjes
oppikten. Toen Franciscus hen zag,
liep Hij er enthousiast op af en
groette ze alsof het mensen waren.
‘Vrede voor jullie’ riep hij. De vogels keken hem aan. Ze vlogen niet
weg. Het was alsof de vrede in
Franciscus over hen kwam.
Toen vroeg hij aan de vogels: ‘Willen jullie soms luisteren naar het
woord van God?’ Daarna sprak hij
hen toe en besloot met de woorden: ‘Broeders vogels, jullie moeten jullie Schepper loven en altijd
van Hem houden. Want Hij gaf jullie veren als kleding en vleugels om
te vliegen en verder alles wat jullie
nodig hebben. Hij gaf jullie vrije,
zuivere lucht als verblijfplaats. Jullie zaaien niet en maaien niet. En
dat hoeft ook niet. Want zonder
dat jullie er iets voor hoeven te
doen, beschermt Hij jullie en regelt alles voor jullie.’
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Toen begonnen de vogels hun hals
te rekken, hun vleugels te strekken, hun snavel te openen en naar
Franciscus te kijken. Die wandelde
tussen hen rond, terwijl hij met
zijn pij langs hun kopjes en lijfjes
streek. Daarna zegende hij hen en
zei dat ze gerust mochten wegvliegen. Dit gebeuren gaf een nieuwe
wending aan zijn leven. Vanaf die
dag ging hij met alle andere schepselen om als zusters en broeders.
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Kindergebed
Geïnspireerd door het gebed om
vrede van Franciscus
Heer, maak mij een vriend van de
vrede. Waar ruzie is, laat mij het
goed maken. Waar gegild wordt,
laat mij rust geven. Waar bangheid
is laat mij hoop brengen. Waar
niemand wil delen, laat mij maar
delen. Waar het donker is, laat mij
licht maken. Waar tranen zijn, laat
mij lachen brengen. Waar mensen
een hekel hebben aan elkaar, laat
mij ze de liefde voordoen. Want
het is beter te geven dan te pakken. Beter te delen met elkaar,
dan verdeeld te zijn, Beter te prijzen dan geprezen te worden.

Puzzel
Schrijf de volgende woorden op de juiste plaats:
licht, liefde, vergeving, vreugde.
Laat
Laat
Laat
Laat

me
me
me
me

…………… brengen waar haat is.
…………… brengen waar mensen elkaar pijn doen.
…………… brengen waar duisternis is.
…………… brengen waar droefheid is.

Kijk ook eens op de speciale kinderpagina van onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids
Franciscus tussen de Rivieren
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