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Han van der Waal
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Vooraf
Beste lezer,
Het is weer bijna Kerstmis. Een
feest dat we ieder jaar vieren met
gezelligheid, licht en warmte,
maar ook door wat extra aandacht
te hebben voor elkaar.
Als Christenen vieren we de komst
van een kind. Een kind dat het verschil maakt. Een nieuw heel bijzonder leven. God die mens wordt.
De hemel die de aarde raakt. Een
kind dat ons vertedert. Een God
die bij ons komt.
U wordt heel hartelijk uitgenodigd
om met Kerstmis de oude verhalen
opnieuw te komen horen. U te laten raken door dat kindje in de
kribbe. Op diverse locaties in onze
H. Franciscusparochie zijn er vieringen. De keuze is groot. U kunt
het vinden in het vieringenschema.
Verder vindt u in dit blad bijdragen
van Pastoor Roland Puntman, pastor Bertus Bus, een kennismaking
met onze nieuwe pastoraal werker
Danny Hakvoort, en wordt u geattendeerd op de vele activiteiten
binnen onze parochie.
Wij wensen u van harte een Zalig
Kerstmis en voor het nieuwe jaar,
heel veel zegen en al het goede.
Redactie parochieblad
Henny Lieshout - van de Griendt
Mirjam Duijts-As
Wim Koopman
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Voedselbank
Tijdens de Advent zal in verschillende kerken voedsel worden ingezameld voor de voedselbank. Door
voedsel te doneren bent u solidair
met mensen, die het soms tijdelijk
wat minder goed hebben en afhankelijk zijn van de voedselbank.

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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Pastoor
In het licht van Kerstmis
De dagen worden korter en de
nachten langer. Het afnemen van
de warmte en het toenemen van
de duisternis maakt dat we zoeken
naar licht. Buiten wordt dat zichtbaar in de vele feestverlichting,
maar ook binnenshuis brandt meer
licht dan gewoon. Voor ons als
christenen is dat ook een verwijzing, dat wij uitzien naar het Kind
van het licht: Jezus. We ontsteken
steeds een extra kaars op de Adventskrans, en rond Kerstmis
brandt of blinkt er ook een ster in
huis. Jezus wordt ook wel eens de
morgenster genoemd, want het
duister zal wijken voor het licht
van een nieuwe morgen.

Weg verlichting
Juist in de winter, wordt duidelijk
hoe belangrijk licht en warmte is.
Het licht op de weg zorgt dat je de
juiste richting kan vinden en veilig
thuis komt.
Als dat uiterlijke licht er niet is,
moet je op je gevoel af gaan, om
de juiste weg te vinden. Met ons
verstand komen we een heel eind,
maar uiteindelijk moet je je ook
zeker voelen en de weg ook durven
te gaan. Als fietser merk ik in ieder
geval hoe ik afhankelijk ben van
het licht, maar ook hoe gevaarlijk
het tegenlicht van ander verkeer
kan zijn. Het komt er op aan om
koers te houden en te vertrouwen
op je innerlijke kompas. Rond
2018 jaargang 7 nummer 4

Kerst is er ook een heleboel kunstlicht, dat ons afleidt van de ware
betekenis van Kerstmis.

Ochtendgloren
Hoe houden we koers en laten we
ons niet verblinden door al het
kunstlicht? Er is een oud Adventslied dat terug gaat tot ver in de
Middeleeuwen. Elk vers begint met
een soort verzuchting naar de
komst van Jezus, van “o, was Hij er
maar”. We kennen het lied als “O
kom, o kom Immanuël”, waarbij na
elke “o” weer een andere bijnaam
voor Jezus klinkt. In de kerstnacht
klinkt dan uiteindelijk de blijde
“o” in het herhaalde Gloria in excelsis Deo, oftewel licht gloort in
het oosten, waar Jezus geboren
werd. Het woord ‘oriënt’ voor het
oosten of ‘orienteren’ verwijst naar
het je richten op Jezus die uit het
oosten komt. Niet voor niets komen
de wijzen ook uit het oosten.

Oriënteren
Het is mooi om bij de Vormselvoorbereiding te zien waar tieners zich
op oriënteren. In het project wordt
in elke les aandacht besteed aan
de keuzes die zij moeten maken.
Waardoor laat jij je keuzes bepalen? Waar oriënteer jij je op! Ben
jij bang om buiten de groep te vallen of wil jij populair zijn, of durf
jij je op God te richten?! Het is
vaak niet zwart-wit, maar het
vraagt wel lef om jouw eigen keuzes te maken. De Heilige Geest
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Pastoor
wordt daarbij ook wel de Helper
genoemd, om keuzes vanuit je hart
te maken. Het is de plek waar God
tot ons spreekt, om letterlijk en figuurlijk vanuit je hart te leven. In
de Bijbelverhalen lezen ze ook dat
het niet altijd makkelijk is, en hoe
belangrijk stilte en gebed is om de
rust te vinden en de kracht om
goed keuzes te maken.

Verwondering
Elk jaar weer verwonder ik mij
hoeveel mensen er met Kerst naar
de kerk komen. Hoe komt het dat
in een tijd waarin de kerk zo veel
concurrentie heeft van moderne
media en events en waar in je met
veel meer comfort en minder
moeite en je met snellere techniek
je kerst kunt vieren, mensen toch
de moeite nemen om naar de kerk
te gaan?
Blijkbaar hebben we een boodschap aan de mensen, die hen aanspreekt. Een blijde boodschap die
al 2000 jaar ongewijzigd is gebleven. De geboorte van Gods zoon in
een stal, dat blijkbaar zo’n sterkverhaal is, dat we het telkens opnieuw willen horen en vieren. We
ontmoeten God in een kwetsbaar
en weerloos mensenkind, dat ons
met grote liefdevolle ogen ontwapenend aankijkt.

Voornemens
Met Kerst lijken veel mensen geraakt te willen worden door dat
Franciscus tussen de Rivieren

Kind van Bethlehem. Goede voornemens worden gemaakt, maar het
valt niet mee om daarop te blijven
koersen. Om ons te helpen in onze
oriëntatie zijn er daarom naast de
vieringen ook weer nieuwe activiteiten waaraan u deel kunt nemen.
Na de cursus christelijke meditatie
waar meer dan 60 mensen aan
deelnamen, start op 14 januari de
Alpha-cursus. Over de Alpha cursus
leest u meer verderop in het parochieblad. Hebt u weleens een gebeds- of meditatieviering bezocht?
Ook op andere wijze kunt u betrokken blijven. Hebt u er bijvoorbeeld wel eens aan gedacht om bij
een koor te gaan, of als lector,
acoliet of koster op een andere
manier bij de vieringen betrokken
te zijn?

Vol verwachting
Rond Sinterklaas werd duidelijk dat
er voor drie jaar in onze parochie
een parttime coördinator voor familiepastoraat kan worden aangesteld. Juist de aandacht voor gezinnen en de jeugd, is door het vele werk rond vieringen op de vele
locaties, er teveel bij ingeschoten.
Hij zal dan ook niet voorgaan in
vieringen, om juist in de catechese, familie- en jongerenpastoraat
actief te kunnen zijn. Verderop in
het parochieblad zal hij zichzelf
voorstellen. Pastor Bertus en ik zijn
in ieder geval erg blij met zijn
komst. Hij rond zijn werkzaamhe-
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Pastoor
den in een andere parochie af en
begint in februari in onze parochie.

Vieringen
weekend Maria Lichtmis

Bijzondere vieringen in het
licht van Kerstmis

In het weekend van 2/3 februari
vieren we Opdracht van de Heer in
de tempel. Maria en Jozef nemen
Jezus voor de eerste keer mee naar
de tempel. Naar joods gebruik zal
hij dan besneden worden. Het betekent dat hij officieel deelt in het
verbond van God met zijn volk. Jezus zal als zoon van God en als
Zoon van mensen het verbond vernieuwen. Traditioneel komen kinderen op 2 februari naar de kerk
om de zegen te krijgen, zoals Maria
Jezus 40 dagen na zijn geboorte,
Kerstmis, naar de tempel bracht.

Op 6 januari vieren we in één gezamenlijke viering het feest van
Openbaring des heren (Drie Koningen). ’s Middags zijn de ouders van
kinderen die afgelopen jaar gedoopt zijn uitgenodigd om nog een
keer rond de Kerststal samen te
komen, en met de wijzen op pad te
gaan. Op zaterdag 26 januari vieren we om 19.00 uur het heilig
Vormsel met Deken Marcel Dorssers. Misschien dat u de tieners nog
treft bij hun parochiestage, binnen
of buiten onze kerkplekken waar ze
als misdienaar, koster, bij het koffie zetten, op het kerkhof of met
een interview van kerkgangers leren hoe veelzijdig onze parochie is.
In het weekend van 2/3 februari
(40 dagen na kerst) vieren we Maria lichtmis. Naast een kaarsenprocessie op sommige plekken, zal er
natuurlijk ook de Blasiuszegen zijn
én de speciale zegen voor kinderen
bij Maria Lichtmis.
Namens pastor Bertus Bus, wens ik
u van harte een gezegende voorbereiding op Kerstmis en een Zalig –
en voorspoedig nieuw jaar.
Pastoor
Roland Putman ofm
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Blasiuszegen

In datzelfde weekend vieren we
ook de heilige Blasius en kunt u de
zegen met kaarsen ontvangen tegen keel– en andere aandoeningen.
Ook wij worden in het licht van
God gesteld en bidden dat wij ook
kinderen van het licht mogen zijn.
Niet alleen of zozeer in woorden
getuigen, maar in de manier waarop wij leven.
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Activiteiten
Terugkom-vieringen
dopelingen 2018

Festival of Carols and
Lessons in Kerkdriel

Alle dopelingen van het jaar 2018,
hun ouders, broertjes, zusjes en
andere familie worden uitgenodigd
in een speciale korte kinderviering
waarbij zij de doopschelp of het
doopkopje in ontvangst mogen nemen.

15.00 uur: Ammerzoden, R. Putman
voor dopelingen uit Hedel en Ammerzoden

Zaterdag 22 december is een viering van kerstliederen en (Bijbel-)
verhalen in de Protestantse Kerk in
Kerkdriel. De viering is tijdens de
winterfair op het Monseigneur
Zwijssenplein. Op een laagdrempelige en sfeervolle wijze worden van
‘drummer boy’ tot ‘Stille nacht’
voor een breed publiek de Bijbelse
verhalen op weg naar Kerst toegelicht. In de viering gaan ds. Maria
Baan en pastoor Roland Putman
voor, met koor- en solozang en
sfeervolle beelden. De viering is in
de Protestantse Kerk van 19.00 tot
19.30 uur, zodat het mooi aansluit
bij de rest van de winterfair.

15.00 uur: Alem, B. Bus
voor alle dopelingen uit Alem en
Zaltbommel

Koffie- en theeuurtje
Zaltbommel

Driekoningen
Op zondag 6 januari zijn er drie
vieringen die in het teken van
Kerstmis / Driekoningen staan:
13.30 uur: Kerkdriel, R. Putman

Maria Lichtmis
Op zondag 3 februari, Maria Lichtmis (40 dagen na Kerstmis), worden
de ouders van de dopelingen uit
Velddriel uitgenodigd om tijdens de
H. Mis van 9.30 uur de doopschelpjes in ontvangst te nemen.
Tijdens deze viering is ook de presentatieviering van de communicanten en na afloop kunnen alle aanwezigen de Blasiuszegen ontvangen.
De H. Blasius wordt van oudsher
aangeroepen als voorspreker bij
God tegen keelziekten. Voorganger
is pastoor Roland Putman.
Franciscus tussen de Rivieren

Dinsdag 4 december houden wij weer
ons gebruikelijke koffie- en theeuurtje. Iedereen is van harte welkom,
loop gewoon even binnen tussen
10.00 uur en 11.30 uur. Wij verwachten u in het parochiecentrum aan de
Oliestraat te Zaltbommel.
Even gezellig een kopje koffie of
thee drinken, wat praten, naar elkaar luisteren en soms zelfs wat zingen. U komt toch zeker ook, breng
gerust uw vrienden of buren mee.
P.S. Niet alleen voor Bommelaren!
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Karin, Liane en Martien
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Activiteiten
Start Alpha-cursus op maandag 14 januari 2019
Wat geloof ik nu eigenlijk?
Zou u wel eens wat meer willen
weten over het Christelijk geloof?
Vindt u het fijn om samen met andere mensen hierover van gedachte
te wisselen: wie of wat is God,
waarom is Jezus aan het kruis gestorven, wat doet de Heilige Geest
of hoe kun je de bijbel lezen. Zomaar enkele onderwerpen die ter
sprake komen.

Voor wie?
Iedere volwassene of bijna-volwassene is welkom, gelovig, niet gelovig, protestant of katholiek.

Waar?
In het parochiecentrum van de H.
Martinuskerk aan de Oliestraat in
Zaltbommel.

Wanneer?

Of bent u gewoon nieuwsgierig en
wilt u gewoon wel eens weten wat
God of Kerk zijn inhoudt, en of het
misschien iets voor u is?

10 maandagavonden, eerste avond
14 januari. Weekend op nog aan te
geven locatie vindt plaats op 16 en
17 februari. Start avond 19.00 uur.

De Alpha-cursus, genoemd naar de
eerste letter van het Griekse alfabet, wil mensen op een heel ongedwongen manier enige kennis aandragen en /of vertrouwd maken
met het Christelijk geloof.

Hoe?

In onze parochie gaan we deze cursus die al vele jaren op heel veel
plaatsen wordt gegeven, samen
met leden van de Evangelische
Gemeente uit Zaltbommel, starten.
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Elke avond begint met een goede
warme maaltijd, daarna een inleiding met een wisselend thema, gesprek/discussie in kleine groepjes
en een afsluiting.

Inlichtingen en aanmelden
Pastoor Roland Putman
secretariaat: 06 - 542 90 774 of
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
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Activiteiten
Tienergroep

Afscheid nemen

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 het afscheid van een dierbare
zijn er in de St. Franciscus parochie verschillende mogelijkheden
waarvan wellicht niet iedereen op
de hoogte is. Zeker als er snel beslist moet worden is het goed om
op de hoogte te zijn van wat mogelijk is.

Wij nodigen van harte nieuwe
mensen uit!

Voor wie
Alle tieners en jongeren uit de
Bommelerwaard, ook de vormelingen van 2018

Waar
Parochiecentrum Hr. Arnoldstraat
57B, Kerkdriel of op locatie

Wanneer
Eerste vrijdag van de maand (meestal)

Hoe laat
Vanaf 19.30 uur

Aanmelding of vragen
squad4j6@katholiekbommelerwaard.nl
Kijk ook op onze website:
www.katholiekbommelerwaard.nl

Franciscus tussen de Rivieren

De mogelijkheden zijn:
• Een avondwake aan de vooravond van de uitvaart geleid
door leden van de ‘werkgroep
avondwake’. Op de dag van de
uitvaart een plechtige uitvaartviering met als voorganger een
pastor. De uitvaartviering kan
de vorm hebben van een eucharistieviering of een gebedsviering, dit in overleg met de
dienstdoende pastor.
• Alleen een avondwake, voorgegaan door leden van de ‘werkgroep avondwake’.
• Een afscheidsviering in het crematorium waarbij een parochiepastor voorgaat. Deze viering
kan ook vooraf gegaan worden
door een avondwake.
Bij een begrafenis die volgt op een
kerkelijke uitvaart, wordt de absoute op het kerkhof door de parochiepastor gedaan.
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Overweging
Gods wonderlijke wegen…
Het gebeurde nogal eens dat ik portier was en de deur van ons klooster
opende voor degenen die bij ons aanbelden. Dat waren mensen van de
thuiszorg, die broeders hielpen met
wat ze zelf niet meer konden. Vrouwen en mannen die mij raken omdat
ze altijd zo vriendelijk en hartelijk
zijn. Er was geen irritatie als ze even
moesten wachten voordat de kloosterdeur open zwaaide. Want het was
een hele afstand van mijn kamer naar
de voordeur. En u weet vastwel dat ik
ook niet de snelste ben.
Mensen van de thuiszorg doen hun
werk met hart en ziel, met liefde.
Dat beaamden ook de broeders waarvoor zij zorg hadden. Hier voelde je
dat het goede werd gedaan. Dat
daardoor scheppende krachten aan
het werk waren.
Wij ervaren dat er voor de mens zoals
die nu is geen vrede op aarde kan bestaan zonder al het verdriet, de oorlogen en ellende op de achtergrond,
of op de voorgrond. Tegelijk geloof ik
dat de vrede die er óók is op zo veel
plaatsen in de wereld en in zo veel
mensenharten de sterkste kracht is.
Uiteindelijk, zo zegt God in de Bijbel,
behoort de wereld aan het kerstkind,
dat Ik zelf het leven schenk. De wereld behoort aan ieder mensenkind
dat het goede doet.

deken van somberheid door de aantrekkende economie iets is opgetild.
We wonen weliswaar in een van de
rijkste landen van de wereld, maar
het inleveren doet toch ook pijn.
Worden de lasten trouwens wel eerlijk verdeeld? Krijgen de jongeren nog
een baan of een huis? Hoe zo recht
doen? Zal dat wel ooit gebeuren? Het
broeit in de wereld. Nog steeds die
machthebbers en het grote geld dat
heerst. Nog steeds die volkeren die
elkaar al zolang naar het leven staan
dat ze niet eens meer weten wie er
destijds begonnen is. En dan de culturen die elkaar niet begrijpen: mensen die zich bedreigd voelen, zich onveilig weten. Op de vlucht voor elkaar, overal wel ergens.
Het valt niet mee om, als je gewoon
maar de krant leest of naar het journaal kijkt, het verhaal van kerstmis
serieus te nemen. Dat is de werkelijkheid waarin het kerstverhaal vandaag klinkt. Toch is het een onwaarschijnlijk, maar krachtig verhaal. Het
verhaal gaat dwars tegen die werkelijkheid in.

Het is een verhaal dat dwars ingaat
tegen elk gevoel voor werkelijkheid.
Hoe zit dat met ons? Nu wellicht het
2018 jaargang 7 nummer 4
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Overweging
Daarom koesteren wij de mensen van
de thuiszorg die een glimp laten zien
van dat visioen. En ook al die andere
bijna onzichtbare mensen, die goed
doen, vrede maken, er zijn. Neem
nou de mensen van het Jeannette
Noëlhuis in Amsterdam. Jonge mensen die gastvrijheid bieden aan vluchtelingen. Zij bekommeren zich om
asielzoekers die het land uit moeten
en niemand weet waarheen. Mensen
die niet wikken en wegen of hun
aanwezigheid hier wel terecht of gewenst is, maar gewoon laten zien,
dat het niet goed is, dat mensen dit
elkaar aan doen. Er zijn veel voorbeelden van helpers in de nood.
Ook Jezus wordt redder genoemd.
Het kind dat laat zien hoe je een gerechte kunt zijn, een mens zoals die
bedoeld is. De echte helper is natuurlijk de Geest die in hem leefde, die
Hij ons voorleefde en dankzij welke
wij op onze beurt kunnen bestaan:
een geest die herkenbaar is in iedere
rechtvaardige die oproept tot menslievendheid.
Het evangelie houdt niet op ons te
vertellen dat de Geest, de heilige
Geest, het geheim van Jezus’ leven
was en ook het geheim van ons leven
kan worden. Laat ons ontvankelijke
mensen zijn. Laten we het samen
zijn. Want samen kunnen wij met die
Geest zelfs een nieuwe samenleving
opbouwen, die wij het Rijk Gods
noemen. Die Geest wordt in onze
traditie lieve zielsbewoner genoemd.
De Geest is mijn drijfveer aan wie ik
Franciscus tussen de Rivieren

al mijn inspiratie en werklust ontleen. Ook mijn energie, daar zorgt de
Geest voor.
Wat wij met kerstmis vieren is dat
Gods scheppingskracht ook de verborgen hoofdpersoon van ieder mensenleven kan worden. Geesteskracht,
zielskracht, levenskracht, noem het
zoals je wilt. Daardoor kan ieder van
ons drager zijn van gerechtigheid,
vreugde en vrede, van troost en
hoop, van krachten waartegen al die
duisternis, die machten niet op kunnen. Ze kunnen niet op tegen wat in
onze traditie Gods woord heet. Het
woord dat zegt: ‘vreugde die voor alle mensen bestemd is’, ‘blijde boodschap.’ En ook: ‘Vrees niet! Wees
niet angstig, niet bezorgd’.
Beide woorden ‘vrees niet’ en ‘verheug je’ – horen we in alle woorden
die het kerstkind straks gaat spreken
wanneer Hij zal rondgaan om te
‘dopen met de heilige Geest’: Gelukkig mensen die liefde doen, zal Hij
zeggen. Woorden van leven. Woorden
die ook gezongen mogen worden,
want muziek, de tweede taal van onze ziel, brengt ons nog dichter bij de
geheimzinnige kracht van de geest.
Een kracht vol verlangen die ons
gaande houdt. Woord en zang: we
mogen er ons met Kerstmis door laten verleiden om aandachtiger lief te
hebben.
Moge het zo zijn!
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Even voorstellen
Familiepastoraat
Even voorstellen: Danny Hakvoort,
coördinator catechese en familiepastoraat in onze parochie.
Hallo! Ik ben Danny Hakvoort en
vanaf 1 februari 2019 zal ik de parochie ondersteunen als coördinator catechese en familiepastoraat.
Zo vlak voor Kerstmis stel ik mij
aan u voor, zodat u mij alvast een
beetje kunt leren kennen.
Ik ben 25 jaar oud en ik woon in
Den Bosch. Ik houd van zwemmen,
scouting, reizen en nieuwe mensen
ontmoeten! Het werk dat ik in de
parochie zal gaan doen, sluit aan
bij mijn opleiding theologie en levensbeschouwing aan de Fontys. Ik
ben deze studie gaan doen naar
aanleiding van vele zingevingsvragen die ik tegenkwam tijdens mijn
werkzaamheden als maatschappelijk werker. Deze vragen wekten
mijn interesse; ik wilde meer te
weten komen over ons geloof en
levenshouding in het algemeen.

Ik kijk ernaar uit om in de parochie
te komen werken, omdat ik het
mooi vind dat de kerk bijdraagt
aan de verbinding tussen mensen
onderling en de verbinding met
God. Deze verbindingen heb ik zelf
in het bijzonder ervaren tijdens
reizen naar de Wereldjongerendagen, Taizé en Lourdes. Al deze reizen waren markeerpunten in mijn
leven, momenten waar ik nog
steeds over spreek. Tijdens deze
momenten werd de brug geslagen
tussen werelden, culturen en verschillende mensen.
Wat ik ervoer tijdens deze reizen,
ervoer ik ook in de gesprekken met
pastoor Theo Lamers, pastoor van
mijn stage- en werkparochie en
mijn stagebegeleider, die begeleidend priester was tijdens een aantal van deze reizen. Pastoor Theo,
die een luisterend oor was voor
veel deelnemers in zo’n reis, zorgde voor een ‘thuisgevoel’. Zijn parochie voelde voor mij al snel als
een thuis waar plaats is voor iedereen. Het is daarom dat ik pastoor
Theo Lamers vroeg of ik stage
mocht lopen in zijn parochie de
Heilige Martinus te Cuijk en zijn
antwoord was ja.
Tijdens deze stage heb ik geleerd
hoe de kerk een tweede thuis voor
mensen kan zijn en op welke manier zij mensen kan ondersteunen
in ongelukkige, maar ook gelukkige
tijden. Ik heb mogen ervaren hoe
bijzonder het is om mensen nabij
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Even voorstellen
te zijn bij mooie momenten, zoals
de geboorte van een kind, het
feest van de Eerste Communie en
het Vormsel of de verbintenis van
twee mensen binnen het Huwelijk.
Ook heb ik mogen ervaren hoe de
kerk iemand kan ondersteunen in
minder mooie momenten, zoals
bijvoorbeeld bij een uitvaart of bij
ziekte.

Ik zie ernaar uit om in onze parochie ook mensen te ontmoeten en
nabij te zijn. Ik hoop als coördinator van catechese en familiepastoraat samen met u op weg te mogen
gaan. Zoals Jezus Christus thuiskwam met Kerstmis, hoop ik dat
wij samen thuis mogen komen en
thuis mogen zijn in onze gemeenschap!

Dit ondersteunen gaat verder dan
alleen de feesten, het rouwen of
de alledaagse kerkpraktijk met
prachtige vieringen. Het is een
thuis bieden voor iedereen. Een
thuis bieden betekent mensen uitnodigen in jouw thuis. Het is ook
mensen ontmoeten waar ze zijn.
Zo heb ik tijdens mijn stage veel
mensen ontmoet in de kroeg, de
plaatselijke cafés, het verenigingsleven, het gilde, tijdens het sporten en bij belangrijke evenementen zoals carnaval, dorpsfeesten en
de kermis.

Ik heb er veel zin en ik hoop u allen snel te ontmoeten!
Danny Hakvoort

De mensen die ik ontmoet heb, heb
ik mogen verwelkomen bij mijn vorige werk door middel van missionaire projecten, zoals een kerkescaperoom, een lasershow en een
lichtjestocht. Zo heb ik geleerd
hoe je op een niet zo bekende manier mensen nabij kunt zijn.

Franciscus tussen de Rivieren
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Parochiebestuur
Van de bestuurstafel
Vanaf de zomervakantie woont
pastor Bertus Bus in de pastorie
aan de Oliestraat in Zaltbommel.
Hiervoor was het nodig de oude
bovenwoning op te knappen. Vrijwilligers hebben hier hun schouders onder gezet. We hopen dat
pastor Bus met heel veel plezier in
Zaltbommel woont en dat hij zich
daar snel thuis voelt.
Het bestuur is heel
blij te kunnen meedelen dat na een
zorgvuldige sollicitatieperiode heel recent Danny Hakvoort
uit Den Bosch is aangenomen als pastoraal werker binnen onze parochie.
Elders in dit blad stelt hij zich aan
u voor. Wij wensen hem van harte
heel veel succes en plezier toe in
zijn nieuwe werkkring. En dat Gods
zegen mag rusten op zijn werk.
Hoe als bestuur te communiceren
met de contactgroepen is vanaf de
fusie in 2013 een voortdurend en
belangrijk punt van aandacht. Het
bestuur vindt het niet alleen belangrijk om de plaatselijke contact- en werkgroepen te informeren, maar maakt ook heel graag
gebruik van hun kennis en ervaring.
Nog mooier is het als zij ook onderling ervaringen kunnen uitwisselen
en zo elkaar kunnen versterken.
Daarom is het bestuur er toe overgegaan om meerdere keren per
2018 jaargang 7 nummer 4

jaar de eerste helft van de bestuursvergadering, van alle contactgroepen één lid uit te nodigen.
Op 16 oktober was dit de eerste
keer, in december zal dit worden
herhaald. De reacties waren heel
positief.
Het bestuur heeft de contactgroepen gevraagd zelf met initiatieven
en voorstellen te komen voor hun
gebouwen betreffende verbouwingen en bestemmingen.
Begin januari ontvangen alle parochianen een brief en
folder in het kader
van actie kerkbalans.
De contactgroepen
worden gevraagd als dat mogelijk
is op zaterdag 19 januari om 13.00
uur de klokken te luiden om de actie ‘Geef om je kerk’ in te luiden.
De actie kerkbalans is erg belangrijk voor onze parochie en het
voortbestaan van de kerken.
Bij uitvaarten wordt gebruikgemaakt van een standaardboekje.
Als nabestaande de voorkeur geven
aan een eigen boekje wordt hiervoor één euro per boekje in rekening gebracht.
Het bestuur gaat onderzoeken hoe
de collecte ook met een pinpas of
met de mobiele telefoon, achterin
de kerk kan worden betaald.
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Missie
Adventsactie 2018
Groot denken, Klein doen

‘Snit en Naad’ bedrijfsbeheer

Dit jaar heeft de parochie gekozen
voor een project in Congo. Een
netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central.

In elk van de drie parochies starten
ieder jaar twintig vrouwen .Na drie
jaar doen er dus 180 vrouwen mee.
Het eerste jaar van de opleiding
staat in het teken van alfabetisering en het leren van de beginselen
van ‘snit en naad’. Omdat deze
vrouwen op het platteland leven
wordt hen ook elementaire landbouwkennis en algemene ontwikkeling meegegeven.

In de provincie Congo Central wonen veel alleenstaande moeders
tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en hebben dan
ook weinig vooruitzicht op werk.
Een opleiding kan hen in staat stellen te voorzien in de basis behoeften van hun gezin. Ze kunnen dan
zorgen dat hun kinderen wel naar
school gaan en gezond blijven. Zo
doorbreken zij hun situatie van
structurele armoede. Alfabetisering en scholing zijn hiervoor essentieel.

Toekomstperspectief
De ‘Stichting Redemptio’ van de
paters Redemptoristen heeft twee
jaar geleden in verschillende parochies een opleiding project opgezet om het toekomstperspectief
van deze jonge meisjes en vrouwen
te verbeteren. Het doel is een
duurzaam netwerk op te bouwen
van naaiateliers, naaicoöperaties
en verkooppunten waar de gemaakte kleding wordt verkocht. Dit
moet de vrouwen in staat stellen te
voorzien in het levensonderhoud
van henzelf en hun gezinnen.

Franciscus tussen de Rivieren

In het tweede jaar komt daar het
vak bedrijfsbeheer bij, om de
vrouwen voor te bereiden op het
opzetten van een eigen naaiatelier.Ze leren met geld omgaan,
kostprijzen en verkoopprijzen berekenen en boekhouden. De eerste
vrouwen die deelnamen aan het
project blijken zoals gehoopt, een
voorbeeldfunctie te vervullen. Na
drie jaar stopt opleiding, maar het
project gaat gewoon door. Wat ook
de bedoeling is.
Van harte bevelen wij u dan ook
deze adventsactie aan, zodat dit
mooie werk door kan gaan.
U vindt de collectebus gedurende
de gehele advent achter in de
kerk.
Ook kunt u uw gift overmaken op
rekening NL89 INGB 0653 1000 00
t.n.v. Adventsactie, Den Haag
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Alem
Intenties

H. Hubertuskerk Alem
St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 06 – 573 471 29
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

Overleden
In de leeftijd van 93 jaar is op 13
oktober Thé Hanegraaf overleden.
In de leeftijd van 39 jaar is op 17
oktober Anneke Peters overleden.

Intenties voor H. Missen kunt u
aanvragen bij Ger van Boxtel ('t
Buske 25, tel. 0418-662063). Wilt u
de intenties op het kerkblad van
januari en februari 2019 vermeld
hebben, dan dienen de opgaven
binnen te zijn vóór 15 december
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.
Voor uitvaarten dient u contact op
te nemen met het secretariaat van
het dekenaat, telefoon 0418632504 en met Ger van Boxtel (tel.
0418-662063)

Overleden in 2018

Mogen zij rusten in vrede.

Parochianen in Alem en Rossum:

Huwelijk
24 augustus zijn Emilia van Vijfeyken en Serge van Namen in de H.
Hubertus in het huwelijk getreden.

♦ 4 januari 2018
Leny van Boxtel-Westervoort, 89 jaar
♦ 27 maart 2018
Titia Maas- Vrielink, 79 jaar

Gedoopt
Jens Leerintveld, zoon van Bertina
van Dodeweerd en Eddy Leerintveld.
Aiden van der Beek, zoon van Nelleke van Liempt en Jeroen van der
Beek
2018 jaargang 7 nummer 4

♦ 3 januari 2018
Ben Broekmeulen, 64 jaar

♦ 30 maart 2018
Piet aan den Toorn, 94 jaar
♦ 13 oktober 2018
The Hanegraaf, 93 jaar
♦ 17 oktober 2018
Anneke Peters, 39 jaar
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Alem
Franciscusviering

De voorbereiding

H. Hubertuskerk in Alem

De week voorafgaande aan de viering was Ger van Boxtel - ons manusje-van-alles - de hele week bezig om de kerk in orde te maken.
En dat doet ze grondig: Samen met
Corrie Kerkhof de kerk schoongemaakt. Thuis de kandelaars gepoetst. De altaarkleden gewassen
en gestreken. ’s Zaterdags de gewassen kleden weer op het altaar
gelegd en de kandelaars teruggezet
met passende kaarsen. Het pleintje
voor de kerk geveegd en ontdaan
van takjes en bladeren. De pastorie
tip-top in orde gemaakt.

De contactgroep van Alem was erg
verheugd te horen dat dit jaar de
H. Franciscusviering in de kerk van
Alem gehouden werd. Voordat deze
Eucharistieviering in onze kerk
plaats kon vinden, was er al veel
aan vooraf gegaan.
Een extra vergadering om allerlei
praktische vragen te beantwoorden. Waar nodigen we de mensen
uit om na de viering een kopje koffie te drinken, hoe vangen we de
allerkleinste kinderen op, als daar
behoefte toe is.
Enkele dagen voor de viering kregen we te horen dat ook Mgr. De
Korte deel zou nemen aan de viering. Extra druk dus.

Franciscus tussen de Rivieren

Als contactgroep zijn we Ger van
Boxtel heel veel dank verschuldigd
voor haar inzet voor de H. Hubertuskerk. Voor elke bijzondere kerkdienst, of het nu Kerstmis, Aller-
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Alem
heeft voor prachtige bloemstukken
gezorgd.

Het feest op 7 oktober

zielen, een doop, uitvaart of een
bruiloft is, Ger verzorgt alles tot in
de puntjes.
Ger van Boxtel bedankt!!!
Jos van Boxtel heeft voor deze viering het beeld van Franciscus van
zijn vaste console gehaald en voor
in de kerk geplaatst. Ook heeft hij
de kerk en de pastorie van geel/
witte vaandels voorzien. Onze vaste bloemist Herold Verschuure

2018 jaargang 7 nummer 4

Toen de viering om 10.00 uur begon was de kerk tot de laatste
plaats bezet. De pastoors van de
Bommelerwaard, Van Bronkhorst,
Bus, Putman en Verhoeven, en bisschop de Korte gingen voor in de
viering. Het werd een bijzondere,
sfeervolle viering.
Mgr. De Korte hield een boeiende
preek en beloofde dat tot 2021 de
huidige kerken open blijven. Wel is
het noodzakelijk om financieel uit
de rode cijfers te komen.

De kinderkoren
Do-re-mi en de Martinus-kids zorgden voor de muzikale omlijsting
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Alem
van de viering. Het thema van de
dienst was: “Samen bouwen aan
Gods huis”.

Koffie drinken
Na afloop van de viering gingen
veel kerkgangers naar het dorpshuis ‘De Drie Linden’ voor een kopje koffie of thee. Ze genoten van
de taarten die door verschillende
vrijwilliger gebakken en meegebracht waren. Het schuchtere begin van waarschijnlijk een jaarlijks
terugkerende traditie.
Het was een gezellige bijeenkomst
van parochianen uit de verschillende kerkdorpen.
Namens de contactgroep Alem
Johan Toonen / Sjan van Mook

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

Zondag 6 januari en zondag 3
maart zijn de volgende doopzondagen. De tijden zijn om 13.00, 13.45
en 14.30 uur. Voorbereidende gesprekken in het parochiecentrum
te Kerkdriel zijn nog niet bekend.
U krijgt hiervoor een uitnodiging.

IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Ammerzoden

Gedachteniskapel

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

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
maandag
vrijdag

24 dec
28 dec

Kerstviering
Eucharistieviering

Marten Tel
Roland Putman

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 12 januari, 9 februari en 9 maart en beginnen om 19.00 uur.
Van harte welkom.

Bijzondere vieringen
• Kopjesviering: zondag 6 januari, 15.30 uur
(voor de kinderen die het afgelopen jaar gedoopt zijn)
• Vormselviering zaterdag 26 januari, 19.00 uur in Velddriel
• Presentatieviering Eerste H. Communie: 27 januari, 9.30 uur
• Carnavalsviering: zaterdag 2 maart 2019, 19.11 uur
2018 jaargang 7 nummer 4
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Afscheid moeten nemen
Op 28 augustus André van Keulen in
de leeftijd van 78 jaar. André was
53 jaar getrouwd met Irene Otten.
Hun huwelijk werd gezegend met
twee dochters en twee zonen. Hij
was een harde werker en naast zijn
werk verbouwde hij allerlei groenten en fruit. Hij genoot van zijn
dieren, konijnen, vogeltjes en zijn
trouwe hond. André hield van lange
afstandswandelingen. Later kwamen daar de lange fietstochten
met Irene voor in de plaats. De afscheidsviering werd gehouden op
zaterdag 1 september in crematorium “De Maaslanden”.
Op 4 september: Ad van den Oord
in de leeftijd van 75 jaar. Ad was
weduwnaar van Thera van Uijtert
en partner van Toos Penders. Hij
was trots op Toos, trots op Thera,
trots op zijn dochters en kleinkinderen. Hij was een harde werker,
die ook hield van ontspanning en
gezelligheid en zich zodoende velen wist te vermaken en aan zich
te binden. De uitvaart voor Ad
werd gehouden op zaterdag 8 september en werd op het kerkhof
herenigd met Thera.
Op 15 september: Riet Rotteveel,
weduwe van Jan Kivit, in de leeftijd van 92 jaar. Riet is opgegroeid
in Rotterdam met twee zussen en
een broer. Ze hield van breien, haken, o.a. dekens en dat werd dan
naar Polen en Hongarije gestuurd.
Riet heeft heel veel vrijwilligersFranciscus tussen de Rivieren

werk gedaan voor de kerk in Hedel,
was lector, lid van de liturgiegroep,voorganger in het bidden van
de Rozenkrans enz. enz. De uitvaartviering voor Riet was op vrijdag 21 september in de kapel van
“Het Zonnelied”. Zij heeft haar
laatste rustplaats gekregen bij Jan
op de begraafplaats te Hedel.
Op 3 oktober: Hen Verlouw in de
leeftijd van 83 jaar. Hen was meer
dan 50 jaar getrouwd met Riek van
der Aa, vader van twee zonen en
opa van zes kleinkinderen en dat
waren zijn eigen oogappeltjes. Hen
was een harde werker en in zijn
vrije tijd genoot hij van tuinieren,
fietsen en het verzorgen van paarden. De uitvaart voor Hen werd gehouden op dinsdag 9 oktober en
daarna vond de crematie plaats in
crematorium “De Maaslanden” te
Nieuwkuijk.
Dat zij allen rusten in vrede.

Er is een schakel die de
dood niet kan verbreken.
Liefde en herinnering
leven altijd voort.
Rectificatie
De leeftijd van André van Keulen:
77 jaar, zoals dat op het algemene
gedachtenisprentje staat afgedrukt
moet zijn: 78 jaar.
Onze excuses hiervoor.
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Ammerzoden
Lichtpuntjes…
Je moet ze wel willen zien
Even een moment van stilte,
van rust en bezinning.
Een kaarsje branden.
U bent er welkom.

Kerstwens
In het Licht…
Er ligt een heel nieuw jaar
voor ons open.
Wat zal het brengen?
We weten het niet.
Wel weten we dat we
In het Licht mogen gaan
van het Lichtfeest
dat we met Kerstmis
gaan vieren.

Honderd jaar geleden
1918: Franse vluchtelingen
in Ammerzoden
De eerste wereldoorlog
Op 3 maart 1918, in het vierde jaar
van de Eerste Wereldoorlog, sloten
Duitsland en Rusland in BrestLitovsk een vredesverdrag. Dit was
voor de strijd aan het westfront
zeer belangrijk. De Duitsers konden
namelijk vele divisies naar het
westen verplaatsen. Daar begonnen
ze dan direct aan een groot offensief. In juni stonden de Duitse
troepen aan de Marne. Een doorbraak konden ze echter niet realiseren, zeker niet omdat de geallieerden volop konden profiteren
van de Amerikaanse inbreng.
Verschrikkelijk was de ellende die
de Noord-Franse bevolking moest
ondergaan in deze periode. De
Duitse generale staf ontruimden uit
strategische overwegingen zelfs
een aantal steden, waaronder Valenciennes. Veel Fransen vluchtten
naar het noorden. Meer dan
100.000 Fransen doolden ontredderd door het in feite al grotendeels verwoeste België. Toen het
front nog verder opschoof, kwamen
de Fransen in grote getale de Belgisch-Nederlandse grens over, eerst
bij de Limburgse plaatsen Itervoort
en Thorn, later bij alle andere
grensplaatsen.
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In totaal zochten 40.000 Fransen
hun heil in Nederland. Binnen 24
uur na overschrijding van de grens
moesten de vluchtelingen zich op
het gemeentehuis melden. Daar
werd dan een identiteitskaart gemaakt.
Verspreiding van de vluchtelingen
De Nederlandse overheid verspreidde al deze vluchtelingen over
het land. Op 30 oktober arriveerden zo 29 Fransen in ons dorp. Ze
waren afkomstig uit de buurt van
Valenciennes. Ze werden ondergebracht in het Bondsgebouw in de
Voorstraat. Daar verbleven ze hun
gehele evacuatieperiode. Het toneel werd in twee stukken verdeeld. Zowel voor de vrouwen als
voor de mannen was er zodoende
slaapgelegenheid.

hebben met het feit dat er slechts
enkelen de zondagsmis bijwoonden, terwijl ze op de dag van vertrek allemaal in de kerk zaten!
Bedankt
In april 1919 kwam op de pastorie
een bedankbrief binnen van Henry
Assily, directeur van de Franse
Ambassade in Den Haag. Hij stelde
dat op dat moment de mensen in
Noord-Frankrijk hun gewone werkzaamheden weer hadden opgepakt.
Namens hen bedankte hij de Nederlanders voor de gastvrijheid en
de humanitaire hulp die er geboden was.
Dit artikel is een samenvatting van ‘Eigen
Geluiden’ blz 45-48 van B. van Helvoort

Op 11 november 1918 kwamen de
geallieerden en de Duitsers in
Compiègne tot een overeenstemming die leidde tot het uitroepen
van de wapenstilstand.
Terugkeer
De ‘Ammerzodense’ Fransen waren
tot eind december in het dorp. Op
de dag van vertrek woonden ze allemaal de H. Mis bij “pour un bon
voyage”. Pastoor Trienekens was
blij dat ze weg gingen. Ze waren
volgens hem “van het laagste gepeupel, een paar uitgezonderd.”
Deze mening zal mede te maken
Franciscus tussen de Rivieren

Zo zag de Voorstraat er in 1910 uit.
Links het huis van de familie Verhoekx,
verhuurders van rijtuigen en paarden.
Daarnaast het Bondsgebouw.
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zaterdag 5 januari

zaterdag 15 december
RPutman

17.30 Leyenstein

zondag 16 december - 3e zondag vd Advent

zondag 6 januari

17.30 Leyenstein

Eucharistie

Eucharistie

9.30 Ammerzoden Eucharistie

BBus

10.00 Velddriel

Eucharistie

Team

9.30 Rossum

Werkgroep

13.30 Kerkdriel

Gebed Doop

RPutman

Gebed Doop

Gebed

9.30 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

15.00 Alem

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

BBus

15.00 Ammerzoden Gebed Doop

11.00 Zaltbommel Gebed

Werkgroep

zaterdag 12 januari

13.00 Kerkdriel

BBus

17.30 Leyenstein

Eucharistie

RPutman

19.00 Zonnelied

Eucharistie

RPutman

Doop

zaterdag 22 december
17.30 Leyenstein

Eucharistie

BBus

19.00 Velddriel

Eucharistie

BBus

zondag 23 december - 4e zondag vd Advent

zondag 13 januari - Doop van de Heer
9.30 Alem

Eucharistie

BBus

9.30 Velddriel

Eucharistie

RPutman

Eucharistie

BBus

9.30 Ammerzoden Eucharistie

BBus

11.00 Kerkdriel

9.30 Rossum Beuk Eucharistie

RPutman

11.00 Zaltbommel Eucharistie

BBus

zaterdag 19 januari

RPutman

17.30 Leyenstein

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

11.00 Zaltbommel Eucharistie

BBus
RPutman

RPutman

Eucharistie

BBus
BBus

zondag 20 januari

maandag 24 december
17.30 Kerkdriel

Eucharistie

RPutman

9.30 Ammerzoden Eucharistie

17.30 Leyenstein

Eucharistie

BBus

9.30 Rossum

Gebed

19.00 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

9.30 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

19.30 Alem

Eucharistie

BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

BBus

19.30 Ammerzoden Eucharistie

RPutman

11.00 Zaltbommel Oecumenisch

22.00 Kerkdriel

RPutman

zaterdag 26 januari

BBus

17.30 Leyenstein

Eucharistie

BBus

19.00 Velddriel

Euch Vormsel

M. Dorssers

Nachtmis

22.00 Zaltbommel Eucharistie

dinsdag 25 december - 1e Kerstdag
9.30 Alem

Eucharistie

RPutman

werkgroep

zondag 27 januari

9.30 Ammerzoden Eucharistie

BBus

9.30 Alem

9.30 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

9.30 Ammerzoden Eucharistie

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

Gebed

BBus

11.00 Kerkdriel

11.00 Zaltbommel Eucharistie

RPutman

11.00 Zaltbommel Eucharistie

14.00 Kerkdriel

Kindje wiegen

werkgroep

zaterdag 2 februari

15.00 Velddriel

Kindje wiegen

werkgroep

17.30 Leyenstein

Eucharistie

werkgroep
RPutman
RPutman
BBus

Eucharistie

BBus

woensdag 26 december - 2e Kerstdag

19.00 Zaltbommel Eucharistie

BBus

13.00 Kerkdriel

zondag 3 februari

WoCo Pools

JVriesema

zaterdag 29 december
17.30 Leyenstein

Eucharistie

RPutman

zondag 30 december - Heilige Familie
9.30 Ammerzoden Eucharistie

9.30 Ammerzoden Eucharistie

BBus

9.30 Velddriel

RPutman

Eucharistie

11.00 Alem

Eucharistie

BBus

RPutman

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

RPutman

WoCo Pools

JVriesema

9.30 Velddriel

Eucharistie

BBus

13.00 Kerkdriel

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

RPutman

zaterdag 9 februari

BBus

11.00 Zaltbommel Eucharistie

17.30 Leyenstein

Eucharistie

RPutman

dinsdag 1 januari

19.00 Zonnelied

Eucharistie

RPutman

11.00 Zaltbommel Euch Oliebollen BBus

zondag 10 februari

9.30 Alem

Eucharistie

BBus

9.30 Ammerzoden Eucharistie

9.30 Velddriel

Eucharistie

RPutman

9.30 Rossum

Gebed

werkgroep

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

RPutman

9.30 Velddriel

Eucharistie

BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

BBus

11.00 Zaltbommel Eucharistie

BBus

11.00 Zaltbommel Gebed

zaterdag 16 februari
17.30 Leyenstein

werkgroep

Eucharistie

BBus

9.30 Ammerzoden Eucharistie

BBus

9.30 Rossum

Gebed

werkgroep

9.30 Alem

9.30 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

9.30 Ammerzoden Eucharistie

BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

BBus

9.30 Rossum

Gebed

werkgroep

werkgroep

9.30 Velddriel

Eucharistie

JVerhoeven

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

RPutman

zaterdag 23 maart
17.30 Leyenstein

zondag 17 februari

11.00 Zaltbommel Gebed
zaterdag 23 februari

Eucharistie

BBus

zondag 24 maart
Gebed

werkgroep

17.30 Leyenstein

Eucharistie

RPutman

11.00 Zaltbommel Eucharistie

19.00 Velddriel

Eucharistie

RPutman

zaterdag 30 maart
17.30 Leyenstein

Eucharistie

BBus

Gebed

werkgroep

19.00 Velddriel

Eucharistie

BBus

BBus

zondag 31 maart - Zondag Laetare

zondag 24 februari
9.30 Alem

9.30 Ammerzoden Eucharistie
11.00 Kerkdriel

Eucharistie

11.00 Zaltbommel Eucharistie

BBus

9.30 Alem

RPutman

9.30 Ammerzoden Eucharistie

zaterdag 2 maart - Carnaval
17.30 Leyenstein

Eucharistie

19.11 Ammerzoden Euch Carnaval

BvBronkhorst

9.30 Velddriel

9.30 Velddriel

Eucharistie

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

11.00 Zaltbommel Eucharistie

BBus
RPutman
BBus
RPutman

zaterdag 6 april

zondag 3 maart - Carnaval
11.11 Kerkdriel

Eucharistie

BBus

Eucharistie

JVerhoeven

17.30 Leyenstein

Eucharistie

RPutman

Euch Carnaval

RPutman

19.00 Zaltbommel Eucharistie

RPutman

BBus

zondag 7 april

11.11 Zaltbommel Euch Carnaval
woensdag 6 maart - Aswoensdag

9.30 Ammerzoden Eucharistie

BBus

Eucharistie

RPutman

8.00 Kerkdriel

Eucharistie

RPutman

9.30 Velddriel

17.30 Kerkdriel

Eucharistie

RPutman

11.00 Kerkdriel

Eucharistie

RPutman

19.00 Velddriel

Gebed

RPutman

13.00 Kerkdriel

WoCo Pools

JVriesema

BBus

zaterdag 13 april

19.00 Zaltbommel Gebed

17.30 Leyenstein

Eucharistie

RPutman

17.30 Leyenstein

Eucharistie

BBus

19.00 Zonnelied

Eucharistie

RPutman

19.00 Zonnelied

Eucharistie

BBus

zondag 14 april - Palmzondag

zaterdag 9 maart

zondag 10 maart

9.30 Alem

WoCo

werkgroep

9.30 Velddriel

Eucharistie

RPutman

Eucharistie

RPutman

9.30 Ammerzoden Eucharistie

RPutman

9.30 Velddriel

BBus

11.00 Kerkdriel

BBus

11.00 Zaltbommel Eucharistie

11.00 Kerkdriel

Eucharistie
Eucharistie

11.00 Zaltbommel Eucharistie

RPutman

zaterdag 16 maart
17.30 Leyenstein

Eucharistie

BBus

19.00 Zonnelied

Eucharistie

BBus

zondag 17 maart - St. Patricks Day

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

Toegang begraafplaats
De begraafplaats is altijd bereikbaar geweest via de houten poort,
rechts van de absouteplaats. Deze
houten toegangspoort is vanaf heden gesloten in verband met de
verkoop van de pastorie.
U kunt de begraafplaats alleen nog
bereiken via de grote poort, links
van de absouteplaats. Deze ijzeren
poort is altijd open, maar de poort
kan soms een beetje klemmen.

Agenda
Eucharistievieringen in ‘De Munt’
donderdag 20 dec

15.00 uur

Eucharistie

Ben van Bronkhorst

De vieringen in 2019 zijn voorlopig op de vierde donderdag van de maand:
donderdag 24 jan

15.00 uur

Eucharistie

Bertus Bus

donderdag 28 feb

15.00 uur

Eucharistie

Roland Putman

donderdag 28 mrt

15.00 uur

Eucharistie

Ben van Bronkhorst

donderdag 25 apr

15.00 uur

Eucharistie

Ben van Bronkhorst

donderdag 23 mei

15.00 uur

Eucharistie

Bertus Bus

2018 jaargang 7 nummer 4
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Personalia
Wij hebben afscheid moeten nemen van:

Wij wensen de nabestaanden veel
kracht en sterkte toe.

Riet Rotteveel, weduwe van Jan
Kivit. Zij overleed op 15 september
2018 in de leeftijd van 92 jaar. De
afscheidsdienst heeft op 21 september 2018 plaatsgevonden in de
kapel van Het zonnelied, waarna
de begrafenis (bijzetting bij Jan)
heeft plaatsgevonden op de RK begraafplaats in Hedel. Riet was een
betrokken parochiaan, zij was jarenlang lector en collectant. Wij
danken haar voor deze inzet.

Diny Verwegen - Michels, echtgenote van Piet Verwegen. Zij overleed
op 22 oktober 2018 in de leeftijd
van 76 jaar. De afscheidsdienst
heeft op 27 oktober 2018 plaatsgevonden. Daarna was in besloten
kring de crematieplechtigheid in
het crematorium in Nieuwkuijk.

Franciscus tussen de Rivieren
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Hedel
Van Oosterhuis naar Kerstmis
Een paar dagen geleden, ik was bezig met de voorbereiding van de
Kerstviering op Terschelling, zag ik
’s avonds in RTL Late Night een interview van Twan Huys met Huub
Oosterhuis, bij gelegenheid van
zijn 85ste verjaardag, en zijn dochter Trijntje. Deze dichter-theoloog
heeft meer dan 500 liederen geschreven (wij zongen en zingen ze
nu nog regelmatig in onze kerken)
en vanwege die 85ste verjaardag wil
Trijntje een hommage brengen aan
haar vader door samen met hem
een optreden te verzorgen in theater Carré. Zij zingt zijn liederen en
haar vader spreekt de teksten.
Toen ik dat zag en hoorde gingen
mijn gedachten terug naar 1970: ik
zat in het laatste jaar van mijn opleiding en volgde in Amsterdam de
cursus “pastoraat in de praktijk”
aan de Katholieke Theologische
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Hogeschool. In het lespakket was
natuurlijk ook aandacht voor ‘liturgie’. Na het Vaticaans Concilie was
er nogal wat beroering rond de
verzorging en uitvoering van de liturgie. De leerstoel van de KTHA
was in die tijd toevallig onbezet.
Voor dit vak kwamen toen een aantal gastdocenten o.a. Herman Verbeek, Bernard Huijbers, Jan van
Kilsdonk… en ook Huub Oosterhuis.
Zij timmerden allen flink aan de
weg in liturgisch Nederland en hun
aanpak werkte zeer inspirerend.
Mijn ogen gingen open: liturgie is
woorden en symbolen vinden voor
het geloof van doodgewone mensen, uitgaande van wat geschreven
staat in de Bijbel. Mijn grote voorbeeld daarbij was en is nog steeds
deze dichter-theoloog Huub Oosterhuis. En daarom werd ik zo gegrepen door dit interview: het ging
over solidariteit van God met men-
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Hedel

sen en over solidariteit van mensen
onder elkaar. In de Bijbel gaat het
daar altijd over: Gods liefde die in
mensen gestalte krijgt door “er te
durven zijn voor anderen”.
En ineens besefte ik dat dat ook de
kern is van Kerstmis: Gods liefde
krijgt gestalte in de menswording
van God. Hij stuurt zijn Zoon naar
deze wereld om te laten zien dat
ook Hij er durft te zijn voor anderen en zijn leven durft te geven
voor ons. En als je dat durft doen,
zal dat niet je leven kosten, maar
wie durft te sterven als de graankorrel in de grond zal vrucht voortbrengen en eeuwig leven zoals
eens dat deed…

God genoemd wordt, heiland, visioen van vrede, licht der wereld,
weg ten leven, levend brood en
ware wijnstok die, geliefd en onbegrepen, werd bewaard in taal en
teken als een eeuwenoud geheim
als een wachtwoord doorgegeven
als een vreemd vertrouwd verhaal…”
(Uit: Huub Oosterhuis:
Om in mensen mens te worden…)

Moge dit voor ons de boodschap
zijn van Kerstmis 2018.

Zalig Kerstfeest!!!

”Jesjoe, Jezus, zoon van Jozef,
zoon van David, zoon van Jesse,
zoon van Juda, zoon van Jacob,
zoon van Abram, zoon van Adam,
zoon van mensen die ook zoon van

Franciscus tussen de Rivieren
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Ben van Bronkhorst, franciscaan
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Kerkdriel
Adventsactie

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

Eerste Heilige Communie
De voorbereidingen voor de Eerste
H. Communie in Kerkdriel zijn weer
begonnen. Er zijn 33 kinderen aangemeld die dit schooljaar hun Eerste H. Communie gaan doen, op 30
mei (Hemelvaartsdag).
Zij leren uit een project, het dankboek, over het geloof en de kerk.
We gaan o.a. samen Palmpasen
stokken versieren en doen een
speurtocht door de kerk. Ook zullen
zij een uitstapje gaan maken naar
Dreumel, waar ze in een atelier een
glazen kruisje maken met mozaïek
gaan maken. Op 10 februari is de
presentatieviering waarbij de kinderen zich voorstellen in de kerk.
We wensen hen allen veel plezier
met de voorbereiding.
2018 jaargang 7 nummer 4

voor Moeder en kind in Congo
Dit jaar steunt de Adventsactie voor
de derde en laatste keer vier projecten die u wellicht nog herkent
van de voorgaande jaren. Heel verschillend maar ze hebben één ding
gemeen: ze zijn gericht op het welzijn van moeders en kinderen. De
Franciscus parochie koos voor het
project: “Jonge moeders in Congo
werken aan hun toekomst”. De derde zondag van de Advent wordt
hieraan speciaal aandacht besteed
De collectebus vindt u gedurende
de gehele advent periode achterin
de kerk. In het MOV gedeelte voorin
dit blad vindt u alle informatie zo
ook het banknummer.

Kleding inzameling
De in oktober gehouden inzameling
voor ‘Mensen in Nood’, was weer heel
succesvol. Meer dan duizend kilo kleding werd aangeboden. De organisatie kan hiermee heel goed werk doen
op verschillende manieren.
Iedereen die bijgedragen heeft aan
dit resultaat, heel hartelijk bedankt. Medio april vindt er weer
een inzameling plaats. Bewaar
hiervoor vast uw kleding. Tegen die
tijd hoort u er van.
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Overleden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderkoor Doremi

Martinus van der Linden (76)
Bertha de Leeuw-van de Pol (92)
Cor van Liempt- van Boekel (87)
Nel Gruitrooij (83)
Bartholomeus Jansen (65)
Petronella Trum-Verhoeven (76)
Giel Ackermans (82)
Marie van Gerwen- IJsveld (75)
Thé Hanegraaf (93)
Jo van der Kammen (83)
Albertus van Os (86)
Henk van der Sluijs (89)
An Vissers- Peffer (89)
Gijs Verhoeven (77)
Mia Glaudemans-Pennings (68)
Nel Daamen-van Osch (91)

Gedoopt
16
•
•
•
•
•

Allerzielen
Op vrijdag 2 november herdachten
we weer onze overleden dierbaren
in een plechtige viering van woord
en gebed. Een viering waarin pastoor Roland Putman voorging samen met de leden van de ‘avondwake- en nabestaandegroep’ en
met medewerking van het ‘Martinuskoor’.
De naam van een overledene werd
genoemd, een kaars ontstoken en
het gedachteniskruisje uitgereikt.
Dit kruisje stond symbool tijdens
de afscheidsviering of avondwake.
Aan het einde van de viering werden de ontstoken kaarsjes aan de
nabestaanden meegegeven.

september
Denis Kulczynski
Yasmin Kooijman
Olivia Blom
Milas de Grouw
Daphne Michalak

21 oktober
• Joy van Eeuwijk
• Tuur Verhoeven

Mariakalender
Kalender met een mooi kunstzinnig
schild. U steunt ook het goede doel
of misschien zoekt u nog een kerstcadeau. U kunt nog bestellen bij
Maria de Groot 0418 - 63 1678 of
Riet Corten 0418 - 63 1677.
Franciscus tussen de Rivieren

De kinderen van Doremi en de misdienaars zijn in augustus naar de
Efteling geweest. We hebben een
hele gezellige dag gehad. Dit uitstapje is mede mogelijk gemaakt
door uw bijdrage, waarvoor hartelijk dank!

Alle nabestaanden waren persoonlijk voor deze viering uitgenodigd
ook voor wie er geen kerkelijk afscheid plaatsvond en het adres bekend was.
Ook voor hen was er een kruisje
wanneer dit gewenst en kenbaar
gemaakt was. Met Kerstmis ontvangen alle nabestaanden een
bloemetje. Wij wensen u kracht,
vrede en alle goeds.
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Kerkdriel
Dopelingenviering

Kerstmis

Doopschelpjes en Hoofdjesviering
In het licht van Driekoningen
Op 6 januari vieren we het feest
van ‘Driekoningen’. De ouders die
hun kind het afgelopen jaar hebben
laten dopen, kunnen die zondagmiddag om 13.30 uur hun doopschelpje of -hoofdje ophalen. Naast
de jonge ouders zijn ook familieleden van harte welkom, want het
wordt een viering speciaal gericht
op jonge gezinnen. De lengte van
de viering is beperkt tot een half
uur, waarbij we afwisselend een
bekend kerstlied zingen en net als
de herders en de wijzen op weg
gaan naar de Kerststal.

Laat dan Kerst, het feest van het
Licht, de vrijheid terugbrengen op
ieders gezicht. Ik heb daarom een
wens voor iedereen, een mooie
Kerst met lieve mensen om je
heen. Mensen die van je houden
om wie je bent, in wie je misschien
een stukje van jezelf herkent. Laat
merken dat je om die mensen
geeft, dat je samen met hen iets
moois beleeft. Voel de warmte die
dat alles brengen kan, geniet van
de liefde tussen ouders, kinderen,
vrouw en man. En vergeet niet om
al de liefde die je hebt gekregen,
aan iedereen die het nodig heeft
door te geven.

We beginnen bij het Doopvont en
luisteren naar het verhaal van de
Driekoningen. Vervolgens wijzen de
kinderen ons de weg naar het
Kerstkind. Onderweg staan we natuurlijk ook even stil bij Maria om
een kaarsje op te steken. We besluiten de viering met ‘de herdertjes lagen bij nachten’ rond de
kerststal. De gezinnen die willen,
kunnen dan bij de kerststal op de
foto.

Kindje wiegen

Nieuwjaars receptie
Deze wordt gehouden voor de gehele Franciscus-parochie op zondag
6 januari in de kerk van Velddriel
na de viering van 10.00 uur. Zie algemeen gedeelte.
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Op 25 december is er weer ‘kindje
wiegen’. We gaan dan knutselen en
luisteren naar een verhaal. Er worden liedjes gezongen en wij hebben er ook iets lekkers bij. Jezus is
een lichtje en een sterretje in het
donker en zal altijd bij ons zijn, Hij
geeft vreugde en vrede op aarde
aan alle mensen op aarde.
Het zou leuk zijn als jullie ook gezellig komen om dit met ons mee
te vieren, Je mag ook verkleed
komen als een engeltje of herder.
We hopen jullie dan te zien op 25
december om 14.00 uur in de Martinus kerk in Kerkdriel.
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Kerstmis, Vrede op aarde
We zingen er over, of we vragen er
om in onze gebeden, in de tijd
rond kerstmis: ‘Vrede op aarde’.
We zoeken warmte, geborgenheid
en daarom gaan velen van ons toch
nog naar de kerk met Kerstmis. We
versieren ons huis, willen ook iets
goeds doen en bij elkaar zijn.
Kerstmis roept nog steeds iets op
van omzien naar medemensen. Ook
al lijkt het er soms meer op dat het
vooral om het eten gaat of om het
tonen van veel kunstlicht, opschik
en versiering aan de buitenkant.
Maar het woord ‘vrede’ lijkt nog
steeds onlosmakelijk verbonden
met het kerstfeest. Het verlangen
naar vrede, is onze diepste wens,
altijd, op ieder moment in ons leven. Alleen deze dagen spreken we
het zo nadrukkelijk uit en daarnaast beseffen we dat het soms alleen maar mooie woorden lijken te
zijn. Het wordt zo vaak om ons
heen gezegd, ‘vrede op aarde’,
maar dan moet je toch de krant
niet lezen.
Maar als je niet meer kunt hopen,
niet meer mag verlangen, dan gaat
er iets in ons verloren, dan sterft
het kind in ons. Dat laten we toch
niet gebeuren.

Laten we even de krant vergeten
en zien we om naar wat wel goed
was. Dat zijn er gelukkig door het
jaar heen, toch zomaar momenten
van vrede op aarde.
Wanneer je bijvoorbeeld in het
winkelcentrum staat te wachten,
leunend tegen de auto waarmee je
zo dadelijk meerijdt, hoor je ineens iemand roepen : "Mevrouw ,
gaat het wel goed met u ?"
Een midden dertiger, die bezorgd
naar je kijkt. ‘Vrede op aarde’,
zomaar op een zaterdagmiddag. Bij
een andere gelegenheid leg je even
je bloemen op de grond naast je
fiets, en ineens is ze er. Ze geeft
jou de bloemen aan met een lach.
Ze wil je helpen. Het was niet echt
de bedoeling en voelde even lastig.
Maar het was o zo behulpzaam en
heel lief. Een vrouw met een
hoofddoek , het voelde als ’Vrede
op aarde’. Zo is er nog veel meer,
maar dit is genoeg om het kind in
ons te laten doorleven het kind van
hoop en vrede. Dat kind ontmoeten
we nog steeds in onze medemensen.

Zalig Kerstmis!

Want een kind kwam op aarde om
ons hoop te geven en verlangde
van ons het goede te doen.

Franciscus tussen de Rivieren
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Riet Corten
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Rossum
Contactgroep

HH. Martinus en
Barbara gemeenschap
Rossum e.o.

Wij hebben nog onze eigen contactgroep 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 - 512340
of bij Marleen van Lamoen 0418 662446.

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 bestellen voor
de vieringen in de Vaste Burcht of
de Beuk. Ook horen wij het graag
bij ziekte of overlijden.

Vieringen
Zondag 16 dec
Zondag 23 dec

9.30 uur
9.30 uur

Vrijdag 4 jan
Maandag 11 jan

11.00 uur
14.30 uur

Zondag 20 jan

9.30 uur

Vrijdag 1 feb
Maandag 11 feb

11.00 uur
14.30 uur

Zondag 17 feb

9.30 uur

Vrijdag 1 mrt
Maandag 11 mrt

11.00 uur
14.30 uur

Zondag 17 mrt

9.30 uur

Vrijdag 5 april 11.00 uur
Maandag 8 april 14.30 uur
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Gebedsviering J. Vriesema
Eucharistieviering R. Putman
Eucharistieviering in de Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn met bingo
Gebedsviering in de Beuk werkgroep
Eucharistiev. in de Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn met bingo
Gebedsdienst in de Beuk werkgroep
Eucharistiev. In de Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn
Gebedsdienst in de Beuk J. Vriesema
Eucharistieviering In de Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn
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Let op!

Eerste H. Communie

Extra viering voor Kerst

Op zondag 2 juni om 11.00 uur zullen de kinderen van Alem, Rossum
en Hurwenen hun eerste H. Communie ontvangen. Het is fijn om te
weten dat er al 6 kinderen uit onze
gemeenschap hier aan mee doen.
Ook zijn er al 5 kinderen uit Alem
die zich opgegeven hebben. U kunt
uw kind nog opgeven voor de eerste Communie, maar dan graag zo
spoedig mogelijk. Bel naar Jeroen
van Heel 06-17292017 of Marion
Wisse 0418-661171.

Op zondag 23 december om 9.30
uur, komt pastor R. Putman naar
‘De Beuk’ voor een Eucharistieviering.
Het is fijn om samen Kerst te kunnen vieren in ‘De Beuk’. Wij hopen
dat velen van U hierbij aanwezig
willen zijn, zodat we ook in onze
gemeenschap het kerstgevoel mogen ervaren.

Centrum ‘De Beuk’
Franciscus tussen de Rivieren

bladzijde 35

2018 jaargang 7 nummer 4

Rossum
Onze Contactgroep

Na de sluiting van onze kerk is de
contactgroep blijven bestaan. Eén
maal in de twee maanden komen
we nog bij elkaar, meestal in aanwezigheid van onze pastoor (dat
voor ons heel prettig is). De vergaderingen worden om beurten bij
onze leden thuis gehouden. Wij bespreken dan het verloop van onze
vieringen, het onderhoud van de
kerkhoven, parochieblad, kerkbalans en andere zaken.

2018 jaargang 7 nummer 4

Op dit moment zijn we serieus bezig met het realiseren van een kapelletje bij de begraafplaats aan
de H.C. de Jonghweg. In het volgende blad hoort u daar meer over.
Bent u nieuwsgierig wie er in onze
contactgroep zitten dan hierbij de
namen. Als u graag bij onze groep
wilt aansluiten bent u van harte
welkom.
Bertha van Doorn
Pierre de Groot
Frans van der Horst (niet op de foto)
Ad van Lamoen
Marleen van Lamoen
Piet Kooijman
Wilma van Haaften
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Rossum
Kerkbalans

Vrijwilligers

Omstreeks half januari 2019 krijgt
u weer een brief van onze parochie
met acceptgiro in de bus, met het
verzoek om mee te doen met de
jaarlijkse actie Kerkbalans. Wij
vragen U om ons te blijven steunen, zodat wij onze activiteiten
hier in Rossum kunnen voortzetten.

Op het eind van dit jaar willen wij
op deze manier onze vrijwilligers
bedanken voor hun trouwe inzet.
Ondanks dat wij geen kerkgebouw
meer hebben staan jullie altijd
klaar om onze Rossumse gemeenschap draaiende te houden.

Het geld dat binnenkomt word uiteraard gebruikt voor onze vieringen in de Beuk en de Vaste Burcht.
Het onderhoud van de kerkhoven
ons parochieblad etc. U kunt altijd
contant schenken door uw bijdrage
aan Bertha te geven of bij haar in
de bus te doen.
Wij zouden het fijn vinden als u
ons helpt om ons werk te kunnen
voortzetten.

Franciscus tussen de Rivieren

Ook de bezoekers van onze vieringen in de Beuk en de Vaste Burcht
willen wij bedanken voor hun
trouwe komst naar de vieringen.
Wij zijn blij om te ervaren, dat we
met jullie steun, toch in Rossum
kerk kunnen zijn.
Wij vertrouwen erop dat we de
komende jaren, op deze manier
door kunnen gaan.
Allemaal heel hartelijk dank !!!
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Velddriel
Opbrengst Missio 2018

H. Martinuskerk

In oktober de wereldmissiemaand
is er een collecte gehouden voor
Missio, waar aandacht werd gevraagd voor Ethiopië.

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

Deze actie heeft in onze kerk een
bedrag van maar liefst € 140,- opgebracht.
Namens de mensen uit Ethiopië
zeggen wij U hartelijk dank voor
Uw bijdrage.

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

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

Overleden
Op 9 november 2018 is Gijs Verhoeven overleden op 77-jarige leeftijd.
Hij is gecremeerd te Vlijmen. Gijs
heeft jarenlang gezongen in ons kerkkoor van Velddriel. De Velddrielse geloofsgemeenschap dankt hem voor
zijn inzet.
We wensen de nabestaanden veel
kracht en steun en Gods zegen
voor de toekomst.

Gerardus kalender
De Gerarduskalenders zijn weer te
koop. Leuk om te hebben of om
weg te geven. Bij onderstaande
adres zijn ze verkrijgbaar á € 7,25
per stuk:
• Fam. H. van Doremaele
Mgr. Verhoeksstraat 2, Velddriel
Tel. : 0418-631376
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Adventsactie 2018
Vanaf de eerste adventszondag 2
december staat in de kerk bij binnenkomst enkele dozen versierd
waarin spullen voor de voedselbank
gedaan kunnen worden.
Deze actie loopt tot en met zondag
16 december want dan kan deze
nog worden verwerkt met de kerst
voor mensen die bij de voedselbank halen.
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Velddriel
Bijzondere data
֎ Zondag 2 december om 9.30 uur
Eucharistieviering gemengd koor en
aansluitend inloopuurtje.
֎ Zondag 16 december 14.30 uur
Kerstconcert Fanfare La Harpe.
֎ Zaterdag 22 december 19.00 uur
Eucharistieviering pr. B. Bus.
֎ Maandag 24 december 19.00 uur
Kerst-familieviering pr. Jo Verhoeven en Martinus kids m.m.v. Fanfare La Harpe.
֎ Dinsdag 25 december 9.30 uur
Hoogmis van Kerstmis pr.J. Verhoeven en gemengd koor. In de
middag om 14.00 uur Kindje wiegen, werkgroep.

֎ Zondag 3 februari 9.30 uur
Uitreiken doophandjes aan de ouders van de dopelingen van het afgelopen jaar. Tevens presentatieviering van acht communicantjes
met pastoor R. Putman en Martinus
kids. Tevens gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen. Aansluitend
inloopuurtje op pastorie.
֎ Zondag 3 maart 9.30 uur
Carnavalsviering met Martinus kids
en Schumers met Road van Elf.

Gedoopt

֎ Zondag 30 december 9.30 uur
Eucharistieviering en tevens oudjaarviering.
Maandag 31 december en 1 januari
2019 geen viering.
֎ Zondag 6 januari 10.00 uur
Nieuwjaarsviering Driekoningen. Na
afloop Nieuwjaarsreceptie voor de
gehele parochie.
֎ Zaterdag 26 januari 19.00 uur
Vormselviering met deken M. Dorssers als vormheer en Martinus kids.

Franciscus tussen de Rivieren

Opgenomen in onze parochie op 14
oktober:
• Luuk Wolters, 30-3-2018, Velddriel
De ouders en familie van harte gefeliciteerd met de dopeling en
Gods Zegen voor de toekomst!
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Velddriel
Nieuwjaarsviering

Kerstconcert

Zondag 6 januari 10.00 uur Nieuwjaar-Eucharistieviering voor de gehele Franciscusparochie met pr.
Putman, pr. Bus en pr. Verhoeven
met gemengd koor en Martinus
kids. Aansluitend Nieuwjaarswensen in zijbeuk van de kerk waar iedereen van harte welkom is voor
koffie/thee/fris en iets lekkers.

Met ons jaarlijkse kerstconcert wil
fanfare La Harpe u in de dagen voor
Kerstmis alvast in de stemming
brengen. Deze keer laten we voor
het eerst in Velddriel de harp klinken. Valerie Rijckmans zal met een
paar student-harpspelers u laten
genieten van dit bijzondere geluid.

Vormsel
Dit jaar is de viering van het Heilig
Vormsel voor alle vormelingen uit
de gehele Franciscusparochie in
onze parochiekerk van Velddriel en
wel op zaterdag 26 januari 2019
om 19.00 uur. Vormheer is deken
Marcel Dorssers. De Martinus kids
luisteren de viering op.

Carnaval
Op zondag 3 maart om 9.30 uur is
weer de Carnavalsviering m.m.v.
Martinus kids, Schumers en de
Veldroad.

Het koor Lavande uit de gemeente
Maasdriel zingt een aantal nummers met La Harpe en brengt een
aantal eigen nummers ten gehore.
Ook is er een gastoptreden van
zanger Arjan Noordermeer.
In de mooi aangeklede kerk zal ook
dit jaar een bijzondere lichtshow
te zien zijn wat een schitterend
schouwspel oplevert, vooral wanneer het buiten donkerder wordt.
In de pauze halverwege het concert bieden we u in de Boxhof een
opwarmertje in de vorm van koffie,
thee of glühwein aan. En natuurlijk
chocomel voor de kinderen.
Onze dirigent Jurgen van Nijnatten
heeft de muzikale leiding van het
fanfareorkest en onze drumband
staat onder leiding van Marcel van
Vught. U bent van harte welkom.
•
•
•
•
•

Zondag 16 december
Kerk van Velddriel
14.30 – 17.00 uur
deuren open vanaf 14.00 uur
De toegang is gratis.
Namens fanfare La Harpe

2018 jaargang 7 nummer 4

bladzijde 40

Franciscus tussen de Rivieren

Velddriel

24 december 2018
Dit jaar is de kerst-familieviering op kerstavond om 19.00 uur
met medewerking van Fanfare La Harpe en Martinuskids.
Graag nodigen wij iedereen uit om naar deze viering te komen.
Ook de kleinere kinderen uit het gezin zijn van harte welkom.
Het thema van deze viering is Licht in de nacht.
Alle kinderen mogen verkleed als herder of engel naar de kerk komen.
Graag tot ziens op kerstavond
om er samen een fijne viering van te maken!
Dinsdag Eerste Kerstdag is er om 14.00 uur Kindje wiegen
wat verzorgd wordt door de Familiewerkgroep met Naomi
en Carla vd Bosch en Dorine en Maria vd Bighelaar.
Alle kinderen zijn van harte welkom met ouders,
grootouders, familie en aanverwanten.

Franciscus tussen de Rivieren
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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

Sue Jegen
(geboren 17 december 2017)
Dochter van Joost Jegen &
Wendy Deneer

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

Op 11 november 2018:

Maarten Haas
(geboren 19 november 2016)
Zoon van André Haas &
Michéle Alders

Overleden

Eerste Communie

Wil Busker, geboren op 24 augustus
1948 in Utrecht, overleden op 17
oktober 2018 in Ede. Haar uitvaart
was op 22 oktober in de Sint Martinuskerk daarna is zij begraven op
het R.K. Kerkhof aan de De Virieusingel.

Op zondag 10 februari zullen de
kinderen voorgesteld worden die
op 26 mei hun Eerste Communie
gaan doen. Op 23 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april 8 en 22
mei zijn de middagen waarin zij
zich gaan voorbereiden van 14.30
tot 16.00 uur.

Gijs Homburg, echtgenoot van Riek
van der Donk, geboren 20 oktober
1929 in Zaltbommel, overleden 14
november 2018 in ’s Hertogenbosch. Zijn uitvaart was op 20 november in de Sint Martinuskerk daarna is hij gecremeerd in Rosmalen.
Moge zij rusten in vrede.

2018 jaargang 7 nummer 4

Op woensdagmiddag 10 april van
14.30 tot 16.00 uur kunnen er
Palmpaasstokken versierd worden
in het parochiecentrum. Daar mogen ook kinderen komen die niet
hun Communie doen.
Zondag 14 april om 11.00 uur gaan
we dan een optocht houden tijdens
de oecumenische viering met de
Palmpaasstokken.
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Zaltbommel

Overledenen
Van 2 november 2017 tot 1 november 2018
31 – 10 – 2017

Annie Veldkamp – Tenten

95 jaar

09 – 11 – 2017
09 – 11 – 2017

Henk Welsing
Sjaak Beckers

89 jaar
87 jaar

01 – 12 – 2017

Hans van Boort

88 jaar

11
15
17
26

Ben van Helden
Martina Damen – Eckelboom
Sjaan van de Bruggen–van Kessel
Gijs Duijts

78 jaar
70 jaar
99 jaar
28 jaar

26 – 04 – 2018
28 – 04 – 2018

Jopie Gloudemans – Kuipers
Diny van Hooft – de Rouw

95 jaar
88 jaar

17 – 06 – 2018
26 – 06 – 2018

Greetje Vinck – Straatman
Janus Damen

94 jaar
89 jaar

05 – 10 – 2018
17 – 10 – 2018

Henri Jegen
Wil Busker

57 jaar
70 jaar

–
–
–
–

03 –
03 –
03 –
03 –

2018
2018
2018
2018

Dank je wel vrijwilligers

Koffie-uurtje

De contactgroep wil alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor
hun inzet voor de kerk in Zaltbommel op welke manier dan ook.

Iedere eerste dinsdagmorgen van
de maand is er in het parochiecentrum een koffie-uurtje.

Wij hopen in 2019 weer een beroep
op jullie te mogen doen. Tevens
willen wij de mensen die jarenlang
het parochieblad rondgebracht hebben en zijn gestopt heel hartelijk
bedanken.
Wij wensen iedereen een Zalig kerstfeest en een voorspoedig 2019 toe.
Franciscus tussen de Rivieren

U bent welkom vanaf 10.00 uur tot
circa 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.
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Zaltbommel
Bijzondere vieringen

Vrijwilligers gevraagd

De maandelijkse Seniorenvieringen
zijn op de eerste woensdag van de
maand om 14.30 uur in het parochiecentrum: 2 januari, 6 februari,
6 maart en 2 april. 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.

Kerk-openstelling op de
zaterdagmiddag in de zomer

In het zorghuis ‘De Wielewaal’ is er
op de derde dinsdag van de maand
om 16.00 uur een Eucharistieviering: 15 januari, 19 februari, 19
maart en 18 april. Ook bewoners
van ‘Het Schootsveld’ en ‘De Nijehof’ en andere parochianen zijn
daarbij van harte welkom.

Van 1 maart 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
tot 16.30 uur. U hoeft er niet voor
gestudeerd te hebben. Heeft u tijd
en zin om onze groep te versterken
meld u dan aan bij Sjaak van Overdam, telefoonnummer 06 – 23 71 59
65 of bij Tiny 06 – 30 98 32 36.

Schelpjesviering

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.

Op zondag 6 januari 2019 zal er een
schelpjesviering gehouden worden
in onze kerk. De ouders van de dopelingen in 2018 zullen hiervoor
speciaal uitgenodigd worden.

De meditatieve viering ‘Op Adem
komen’ houdt op de eerste zondag
van de maand een viering in de
kerk, en wel op 6 januari, 3 februari en 7 april. Iedereen is daarbij van harte welkom. Na de viering kan er nagepraat worden onder het genot van een kopje koffie
of thee.

Op zondag 6 januari is er om 10.00
uur een Eucharistieviering voor de
hele parochie in Velddriel. Na deze
viering zal de Nieuwjaarsreceptie
worden gehouden, waarbij iedereen van harte welkom is.
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Nieuwjaarsreceptie

Wij hopen op een goede opkomst.
In onze kerk is er dan geen viering.
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Zaltbommel
De Nachtmis en Surprise
Sinds 2013 hebben wij met het
koor Surprise de Nachtmis verzorgd
in Zaltbommel. Een aantal oudjongerenkoorleden werden opgetrommeld en met de muzikale medewerking van eveneens oud-leden
lukte het ons om Surprise te presenteren. Het was de bedoeling om
de mensen een warm kerstgevoel
te geven tijdens een viering met en
door iedereen.
Na twee jaar stopte de muzikale
begeleiding en gingen we op zoek
naar nieuw. Dat lukte met medewerking van een aantal leden van
de Harmonie Generaal Karel van
der Heyden. En ook de grootste
wens van onze koster Tiny van
Steenbergen ging in vervulling
want het lukte ons om de blazers
van de Karel het slotlied ‘Ere zij
God’ mee te laten blazen.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan
alle zangeressen en muzikanten die
in de loop van deze zes jaar meewerkten, maar ook de entourage er
omheen. Tiny, onze koster, die altijd raad wist met problemen, die
altijd voor een warme kerk zorgde
tijdens de repetities en ook natuurlijk de warme koffie en thee vooraf
en na afloop. Wim v.d. Bogaard die
voor de extra geluidsweergave
zorgde en last but not least onze
pastor Bertus Bus, die zich altijd
extra gesteund voelde met een
compleet dameskoor achter zich.
Dus dit jaar willen we nog één keer
vlammen.
Wij hopen dat U hiervan zult genieten; onze viering begint om 22.00
uur.
Zalig Kerstmis!

Dit jaar doen we het voor de zesde
keer maar dat wordt ook de laatste
keer dat wij in deze samenstelling
als Surprise de nachtmis verzorgen.
Ondergetekende heeft inmiddels
zeven kruisjes achter zijn naam en
het wordt tijd om het stokje over
te dragen en daarmee nieuw leven
te blazen in één van de hoogtepunten van het jaar. Het organiseren
gaat nog wel maar het dirigeren
gaat mij wegens lichamelijk ongemak niet meer lukken en daarom
zijn wij ook dankbaar dat Imca
Remmers het voor dit jaar wil
overnemen.
Franciscus tussen de Rivieren
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mede namens het koor Surprise
Jos Moesman
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Kinderpagina’s

Kijk, een kindje
is geboren
in een stal
te Bethlehem

Het licht dat jij me hebt laten zien,
Is mooier dan het licht van de zon,
Is helderder dan het licht van de maan,
Het licht dat je me liet zien
Is het licht van liefde
De zon en maan
Zijn belangrijk voor een mens,
Maar zonder liefde kan geen enkel mens bestaan.
Vader, wij bidden om goede wil,
De goede wil om voor elkaar als helder licht te zijn
En als warme zon.
Wij bidden om een hart, goed en ruim als dat van Jezus.
Wij vragen U: laat onze handen zacht zijn en teder,
En gastvrij onze huizen
En mild ons oordeel voor elkaar,
En begrijpend onze woorden tot elkaar.
Zo wordt het vrede dan bij ons, en midden onder ons,
En overal op de wereld. Amen.
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Kinderpagina’s

Welk kerstliedje wordt hier gezongen?

Kijk ook eens op de speciale kinderpagina van onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids
Franciscus tussen de Rivieren
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